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 دیبخوان لمیتماشا کردن ف يداستان را برا نیا

 
 .سابق است یشاه...  ای... داستان در شهر قائمشهر  نیاتفاقات ا محل

 
 : داستان خالصه

 
در ابتـــدا همـــه معتقـــد هســـتند کـــه  ردیـــگ یمـــ ریـــرا ز يشـــهر دختـــر یاصـــل ابـــانیدر خ ینیماشـــ

ــ  نیماشــ ریــدخترجــوان عمــداً خــودش را ز حاملــه  میانداختــه اســت چــرا کــه دختــر جــوان ســه مــاه و ن
 یکس از ان پسر آگاه چیبوده است و دوست پسر او حاضر به ازدواج با او نشده است ه

 
 .است دهیاز ان پسر جوان د یعکس کیکه او هم فقط  هیدختر غرب کیجز  ندارد

 
 

 تن وصله
 
 ............................................ قسم ت اول...........…………………………...
 

ــا  يشــد لحظــه ا یداخــل باشــگاه کشــت  شــانیآشــفته و پر قبــاد ــه جــوان ه ــا دور ســالن   ییب کــه دور ت
نفـره   سـت یب بـا یتقر تیـ شـد منتظـر مانـد تـا جمع     رهیـ خ دنـد یدو یدو نفـره مـ   فیـ در رد نیبزرگ تمر

 گفت آن يزیجوان با اشارات دست و لب چ کیرد بشوند بعد به  شیاز روبرو
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 یبـه ماننـد او بـا اشـارات دسـت و لـب از قبـاد مـ         دیـ دو یمتوجـه حـرفش نشـد و همچنـان کـه مـ       جوان
شـدند قبـاد دسـت او را گرفـت و      یبـار دوم از کنـار قبـاد رد مـ     يکـه بـرا   یچـه خبـر اسـت وقتـ     دیپرس

 : جوان ورزشکار در اعتراض گفت  دیکش رونیاز صف ب
 
 .گه یم يزیچ هی یشده؟ زود بگو مرب يزیچ _
 

 : گفت شانیپر يبا چهره ا قباد
 
 .اتفاق بد افتاده کی ایقادر ب _
 

شــده اول  یبگــو چــ... کــه در وســط ســالن ســوت در دهــان داشــت نگــاه کــرد و گفــت   یبــه مربــ قــادر
 .رمیام اجازه بگ یاز مرب یستیبا
 

 یدوسـت دختـرم داره مـ   ... نپـرس  ادیـ ز... کـنم زود بـاش لباسـتو عـوض کـن      یقادر خـواهش مـ  « : قباد
 ».رهیم
 

ــادر ــاور ق ــا ناب ــ    يب ــا مرب ــه ب ــد کلم ــت و چن ــالن رف ــط س ــه وس ــاش حــرف زد و مجــد یب ــاد  شیداً پ قب
 ».میبر میتون یم... اجازه گرفتم«: برگشت و گفت

 
شـانه بـرادر بـزرگش گذاشـت      يرفتنـد قـادر بـه قبـاد نگـاه کـرد و دسـت رو        رونیـ برادر از سـالن ب  دو

ــد   ــب و لبخن ــا تعج ــ  يو ب ــت پرس ــهر _: دیاز وحش ــد يش ــ... يش ــر دار  یاز ک ــت دخت ــا بــ  يدوس  یم
 م؟یخبر

 
 : گفت یلحظه دردش را فراموش کرد و با خوشحال کی قباد

 
 .ندارم یشانس چیه نیبب...  یول... او خودش امد ...  دیکش یمن خودم صد سال هم طول م _
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 »شناسمش؟ یم« :قادر
 

 ».ناستیاره م«:  قباد
 

 : دیکرد پرس یچون باورنم یزد ول یتو فکر فرو رفت و حدس درست م یکم قادر
 
 نا؟یم _
 

 و با تب و لرز دیداندانهاش را بهم ساب دید یکه در ذهنش آن را م يبا تصور صحنه ا قباد
 

 ».ابانیچشمان من پرت شد تو وسط خ يجلو نایاره م«:  گفت
 

 »م؟یندار نایمنظورت است ما که م نایکدام م«: قادر
 

 ».دختر محله مون نایم«: قباد
 

 »ست؟ین شتریکه ب یکیکدوم؟ «: قادر
 

 ».گم یهمون خواهر داود و بهرام رو م«: قباد
 

 »جداً تصادف کرد؟«: قادر
 

 ».شه یساعت م کی« :قباد
 

 »ست؟یکه بد ن ادیحالش چطوره؟ ز«: قادر
 

هــا را از مــن  نیــا... دونــم ینمــ چیهــ... حتمــاً مــرده... فکــر کــنم مــرده« :گفــت انیــبــا حالــت گر قبــاد
 ».نپرس
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 نــایاگــه بــرم انجــا م... کــن  فیـ تعر... خــودت مســلط بــاش  زشــت اسـت بــه ... نکــن  هیــحــاال گر«: قـادر 

 ».افتم یم یداشت و از من هم بخوان رودرواس اجیبه خون احت
 

داشــتند  اجیــهــم واقعــاً بــه خــون احت دیشــا...  نیهمــ... حــالش چطــوره نیببــ مارســتانینــه بــرو ب«:  قبــاد
 »؟یترس یاز سوزن م...
 

 یمــ یکاشــک سـت یآدم کــم ن تیـ موقع نیــتـو ا  یولــ مـن اســت  فــهیدونـم وظ  یمــ...  يشـد  جیگــ«: قـادر 
 یخـودت کـه مـ   .... يفرسـتاد  یبابـا و مامـانو مـ    يزد یزنـگ مـ   کیـ  ایـ ...  یگفتـ  یم گهید یکیبه  یرفت
 دوست... تونم خون بدم یمن نم... میدار یچند روز بعد مسابقه استان یدون

 
 ».تونم یندارم بگم بخاطر مسابقه نم هم

 
 ».هستند ادیمحل ز يانجا بچه ها... وضعش چطور است نیخون نده فقط برو بب«: قباد

 
 »؟ینگرفت ریتو که اونو ز ؟ير یچرا خودت نم«: قادر

 
 یکــردم اگــر مــرده باشــه داود منــو مــ یمــ هیــمــن انجــا بــودم خــانواده اش آمدنــد مثــل بچــه گر«: قبــاد
 ».من بود ریچون همه ش تقص...کشه

 
 ».تونه بکنه ینم ینترس غلط« :قادر

 
 ».نگو یدونه به کس یکس نم چیجز تو ه«: قباد

 
 ».کن چطور شد فیتعر... شه  یباورش نم ینترس کس«: قادر

 
 ».حالش چطوره نیتو االن زود برو بب... کنم  یم فیبعداً تعر« :قباد
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چطــور ....کــن فیــتــو خــوب بــرام تعر.... ســتمیمــن کــه دکتــر ن....  رتــرید قــهیدق کیــرم  یمــ«: قــادر

 ».تا من هم بدونم انجا چطور رفتار بکنم... شد
 

مـن رد شـد    نیماشـ  يخواسـت بـره ان طـرف جـاده از جلـو      یشـده بـود مـ    ادهیـ مـن پ  نیاو از ماش«: قباد
ــ     ــان م ــت تک ــدن دس ــع رد ش ــن موق ــا م ــ    یو ب ــود ماش ــع نب ــش جم ــنم حواس ــر ک ــو ز نیداد فک ــاون  ری

 ».گرفت
 

 ».دیادف باهم بودهم خبر داشت که موقع تص یکس«: قادر
 

از مـن چنـد بـار قـول گرفتـه بـود و قسـم خـوردم االن فقـط           نـا یم... از مـا خبـر نـداره    چکسینه ه«:  قباد
 ».گم یدارم به تو م

 
 ».و بده نیماش چیاون سو«: لباسش را عوض کرد و گفت عیسر قادر

 
 ».شم یم وانهیخبر بده وگرنه د... مرتب به من زنگ بزن«: را داد و گفت نشیماش چیسو قباد

 
 روستا جمع یاز اهال يتعداد مارستانیب يجلو ابانیتو خ رونیرفت ب مارستانیبه ب قادر

 
 کیــبشــود و اوضــاع را ازنزد مارســتانیمجبــور شــد خــودش داخــل ب قــهیو قــادر بعــد از چنــد دق بودنــد

دنـد و  بو سـتاده یاتـاق انتظـار ا   يکـه تـو   یتـ یبـه جمع  واشیـ  واشیـ رفـت   یچک بکند او به طبقـه جراحـ  
ــ کیــهــا هــم کــه نشســته بودنــد نزد  یبعضــ ــ  نــایچشــم خــانواده م یشــد وقت  چیبــه او خــورد و آنهــا ه

 تر شد دو کیراحت نزد الیاز خود نشان ندادند با خ یعکس العمل
 

بــود رفــت بعــد از دســت دادن  یمیصــم یلــیکــه خ ياز جوانهــا یکــی شیپــ دیــرا در انجــا ند نــایم بــرادر
 »چه خبر است؟ نجایا دیمج« :دیپرس
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ــمج ــا دی ــد گانیاز همس ــه د واری ــب ــایم واری ــا  ن ــاش را پ ــ  نییابروه ــداخت و آه ــ یان ــت   دیکش ــا حال و ب
 »تصادف کرد؟ نایم يخبر ندار«: دیپرس شانیپر
 

 »دونم حالش چطور است؟ یم« :قادر
 

 ».میمنتظر«: گرفته و با غم گفت یبه خانواده اش نگاه کرد و حالت دیمج
 

 »چطور شد؟«: قادر
 

 ».دونم یمن نم« : دیمج
 

 ه،یــشــده بــود دختــر غرب یاز دور متوجــه دختــر جــوان مارســتانیاز همــان لحظــه ورود بــه ســالن ب قــادر
ــدام درشــت نــایمهنــاز خــواهر جــوان تــر م  ــه ا  یکــه ان  يدارد و نســبتاً چــاق اســت را بــا محبــت خواهران

 نشان دختر را که در چشما يقادر با تعجب و کنجکاو.... داد یم يدلدار
 

 »ه؟یک بهیآن دختر غر« :دیپرس دیگرفته بود مجذوب شد و از مج جا
 

ــمج ــر غر   دی ــرف دخت ــه ط ــرش را ب ــهیس ــت   ب ــد و گف ــر گردان ــم « :ب ــت ص ــتیم یمیدوس ــد از  ناس بع
 ».تصادف اول از همه به او زنگ زده بودند فکر کنم انها قبل از تصادف باهم بودند

 
 »دونه؟ یم يزیاو چ« :به دختره نگاه کرد و گفت قادر

 
 »دونه؟ یرو م یچ« :دیبا تعجب پرس دیمج
 

خــود  حیتحصـ  يخــودش را نبـازد و بـرا   یسـت یکـه با  دیـ شــده بـود و فهم  مانیاز طـرز سـوالش پشـ    قـادر 
 »تصادف کرد؟ نایچطور شد م« : دیپرس یبا نا آگاه
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ــ فیــتعر يزهــایچ کیــدوســتش  نیــا« : دیــمج بــه مــادرش  دیــمج»....... کــرد مــن متوجــه نشــدم   یم
دختــره  نیــدانــد مــن تــا انجــا کــه متوجــه شــدم فکــر کــنم ا  یمــادرم مــ« :اه کــرد و در ادامــه گفــتنگــ
 انداخت ظاهراً با دوست پسرش نیماش ریعمداً خودش را ز نایکرد که م یم فیتعر

 
 ».شد دعواشون

 
 »کرد؟ فیدختره تعر نیا« :دیکرد و پرس بهینگاه به دختر غر قادر

 
 ».اره« :دیمج
 

 ».مزخرفات را بگه نیاست االن جاش بود که ا وانهید«: قادر
 

را  زیـ نگـو او هـم مجبـور شـد همـه چ      یتـو فعـالً بـه کسـ    « :سـرش را دم گـوش قـادر بـرد و گفـت      دیمج
 ».بچه شو انداخت. حامله بود نایبکند دکتر اول از همه گفت م فیتعر

 
 ».دوست پسر نداشت. دمیند يوقت با پسر چیمن اونو ه«: قادر

 
گشــت ازاد  یمــ ادیــز رونیــب... دونســتم یتــا االن نمــ دمیــاش هســتم هــم ند هیه همســامــن کــ« :دیــمج

 ».دمیرا با او ند یکس یبود ول
 

آن پسـره   یدونـ  یتـو مـ  «: دیو تـرس پرسـ   جـان یکـه جـواب مثبـت را دوسـت نداشـت بشـنود بـا ه        قادر
 »ه؟یک
 

 ».چرا من بدونم... نه« :با تعجب بدهکارانه جواب داد دیمج
 

 »ه؟یدختره هنوز نگفت دوست پسرش ک« :قادر
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 »؟یکن یچکار م نجایتو ا... کنند یهمه به ما نگاه م میبگذر... دمینشن یمن اسم«: دیمج
 

ــ  نــایخــانواده م دنیکــه از ناســزا نشــ قــادر خبــر  یبــه خــود مطمــئن شــده بــود کــه آنهــا هنــوز از قبــاد ب
جمــع بودنــد گفــتم  مارســتانیب يوجلــ هــایشــدم محل یرد مــ نجــایاز ا« :گفــت يهســتند بــا حالــت عــاد 

 ».میداشتند دم و دست باش اجیبه خون احت دیشا امیب
 

 ».دمت گرم« :دست به شانه قادر زد و گفت دیمج
 

 نیـ دارنـد از ا  یرو افتـاد و کنجکـاو شـد کـه انـان چـه نظراتـ        ادهیـ در پ رونیـ در فکر مـردم محلـه ب   قادر
ــان هــم گــوش با  دیــرو بهتــر د ــه حــرف ان ــه طــرف مج یو دســت ســتدیب ــب دراز کــرد و دســت او را  دی

 ایب عیشد سر اجیاحت يزیها هستم اگر چ یمحل شیپ رونیمن ب«: فشرد و گفت
 

 ».نداره دهیجمع شدن فا نجایبده فعالً ا اطالع
 

 »؟يتو چکار کرد«: رفت و به قباد زنگ زد و گفت رونیب مارستانیاز ب قادر
 

 »چکار کردم؟ یچ«: قباد
 

 ».کرد یخودکش نایگن م یم... کنند یم فیتعر گرید زیچ کی مارستانیتو ب« :قادر
 

 »رو گفته؟ نیا یبکند؟ ک یچرا خودکش«: قباد
 

 ».حامله بود نایدکتر گفت م«: قادر
 

 »دند؟یفهم« :قباد
 

 »؟یپس تو خبر داشت«: قادر
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 »کرد؟ عیشا یرو ک یخودکش... اره«:  قباد

 
 »؟یشناس یتو او رو نم ناستیدوست م نجاستیا بهیدختر غر کی« :قادر

 
 ».بودند یمیصم یلیداره که باهم خ یدوست کیدونم  یم«: قباد

 
 »نکرد؟ فیتعر خودیپس دختره ب« :گفت تیبا عصبان قادر

 
کــه او تصــادف  ییانجــا نیکــرد خــودت بــرو ببــ فیــرا وارونــه تعر زیــمعلــوم اســت کــه همــه چ«: قبــاد

 شیکــه امشـب بــه خواســتگار  نیــا یاز خوشـحال ... نــه؟ ایــهسـت   یجــواهر فروشــ کیـ کـرد روبــروش  
 یمن هم که نم... بره حلقه را انتخاب بکنه یخواست با خوشحال یم امیم
 

 ».نرفتم... نهیما را نب یکه کس نیرفتم از ترس ا یم یباهش برم کاشک تونستم
 

 یگفتـ .ضـد توسـت   زیـ بـه سـر کـار هـم نـرو االن همـه چ       یبشـ  یمخفـ  ییجـا  کیـ  يبهتره تـو بـر  «: قادر
 ».اوست حتماً از همه رازش با خبر است یمیدوست صم نیا یگ یخبر نداره االن م چکسیه
 

 ».دونه یدختره م نیحتماً فقط ا.... دونه یدر مورد ما نم یخودش گفته بود کس نایم« :قباد
 

 ».کنه یم فیدوستش چرا دروغ تعر نیپس ا« :قادر
 

 ».اون رو به من بگو... چطوره؟  نایتو کار به آن نداشته باش حال م« :قباد
 

بکــنم بــا او  دایــپ یفرصــت کیــ یســتیتــو اتــاق عمــل اســت فکــر کــنم هنــوز اســمت را نگفــت با « :قــادر
 ».کنم داود هم آمد یحرف بزنم من قطع م
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**** 
 

نــرده  يهــا لــهیبــه م تیــعــده جمع کیــشــدند  ادهیــپ نیماشــ کیــاز  مارســتانیب يجلــو نــایبــرادر م دو
بودنــد همــه از جاشــون  دهیدو بــرادر کــه از ســر رســ دنیــداده بودنــد بــا د هیــتک مارســتانیب واریــد يا

 ما هم يمعنا قتیها جز سالم که در حق یشدند بعض کیتکان خوردند و نزد
 

 :دیبرادر بزرگ داود از جمع پرس... حرف نزدند شتریب میاتفاق ناگوار هست نیا غمخوار
 
 ه؟یرم تو کدام اتاق بسترخواه _
 
 : جواب داد یکی
 
 .االن تو اتاق عمل است نایم _
 

 : دیخوب پرس يخبر ها دنیشن يبرا انهیو خوشب يدواریبزرگ با ام برادر
 
 گفتند؟ يزیچ... شه؟ یحالش خوب م _
 

کـار را   نیـ حتمـاً ا ... دیـ کـوپتر بـه تهـران ببر    یبـا هلـ   دیفقـط اگـر خواسـت   ... حتمـاً « :فرد جواب داد همان
 ».میهر چقدر خرج بشه بده میهمه حاضر هست نجایما ا... دیبکن

 
 »ست؟یخوب ن نقدریحالش ا یعنی«: دیو با اندوه و غم فراوان پرس دیبزرگ فهم برادر

 
 ».ستیخوب ن یلیمتاسفانه خ«: فرد با لب فشردن و سر خم کردن گفت همان
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 نیـ قـوت شـد و شـل خـورد بعـد از ا      یپـاش بـ  بزرگ قدم بـه جلـو برداشـت و در همـان قـدم اول       برادر
راه را بـه مـن نشـان     ادیـ تـون ب  یکـ ی« :بـار تـاب خـورد بـه خـود آمـد و عقـب برگشـت و گفـت          کیـ که 
 ».بده

 
  »امیمن باهاتون م«: جلو امد و گفت قادر

 
دو  دنیــجمــع بودنــد بــرد مــادر آنــان بــا د  کیــدو بــرادر را بــه محــل انتظــار کــه همــه افــراد نزد  قــادر

ــوازش و گر  ــا ن ــه طــرف آنهــا آمــد وگفــت  هیــپســر ب ــون گفــتم خواهرهــاتون را تنهــا   «: ب ــار بهت ــد ب چن
 ».دخترم از دستم رفت... صاحب فرض نکنند یب... دینذار

 
 ».بود یخودش مواظب م یستیبا ستیکه بچه ن نایم میمامان ما سر کار هست« :بزرگ گفت پسر

 
ــادر ــســر تکــان داد و چ م ــ نگفــت داود ســرا يزی ــه اش رفــت و پرس ــ « :دیغ خال ــه دکترهــا چــه م  یخال

 ».ندیگو
 

 ».امدندین رونیهنوز از اتاق عمل ب«: خاله
 

 »کردند؟ ریشرف را دستگ یراننده ب« :داود
 

ــه ــود م   «: خال ــر نب ــده مقص ــه رانن ــایخال ــد خودکشــ  ن ــ  یقص ــت م ــودش را ز  یداش ــن خ ــگ ــ ری  نیماش
 ».انداخت

 
 ».امکان ندارد... یگ یخاله چه م« :داود

 
ــ ــد  «: ادرم ــاحب نش ــون را ص ــتم خواهرت ــ... دیگف ــولش زد  یب ــدر گ ــرد  ... پ ــه ک ــو حامل ــد ... دخترم بع

 ».تنهاش گذاشت
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ــبــا فر داود ــ رونیــرا از دهنــت ب يچــه کلمــه ا یفهمــ یمــ... مامــان ســاکت بــاش« :دیکشــ غیــج ادی  یم
 »؟يد
 

 ».دونند حامله بود یهمه عالم و آدم م«: مادر
 

 ».اسم بگو کیکار را کرد پس  نیا یـ ک:داود
 

 ».رفت  نایشده م رید زیهمه چ گهیاالن د« :مادر
 

 ».شده یبکنه چ فیبرام تعر یکی... شه یخوب م نایم... ریمامان زبونت را گاز بگ«: داود
 

آرام همــه  ایــخالــه بــا مــن ب« :بــرد و گفــت يگوشــه ا کیــمــچ داود را گرفــت و کشــان کشــان بــه  خالــه
کـنم فقـط بـه     یمـ  فیـ بـرات تعر « :خلـوت تـر خالـه گفـت     يجـا  کیـ در ».کـنم  یم فیرا برات تعر زیچ
کـه دوسـت پســر دارد    ســتیتنهـا دختـر ن   نـا یخــوب گـوش بـده امـروزه فقــط م   . یشـرط آرام باشـ   کیـ 

 کرد یبد قول يپدر یب کیکم بود که  نایم انسهمه دارند فقط ش
 
 »زد؟ یدست به خودکش نایو چکار کرد که م هیپسر ک نیخاله ا«: داود.
 

امــروز  یاســت و حتــ يگــریگفــت بچــه کــس د نــایپســره بــه م نیــچنــد مــاه حاملــه بــود و ا نــایم« :خالــه
 ».زد نایبد به م يحرفها

 
داود پنجــه » ......رم  یاالن مــ نیهمــ هیــپســره ک نیــخالــه بگــو ا«: و گفــت دیــکوب واریــمشــت بــه د داود

 ».کنم یتکه پاره اش م« :هاش را در هوا چنگ زد و در ادامه گفت
 

 ».همه اش حرف است... ستیمعلوم ن زیچ چیاالن ه... آرام باش: خاله
 

 »صحت نداره؟ یعنیحرف است؟ «: داود
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 ».حامله بودنش صحت داره...دروغ چرا« :خاله

 
 »ن؟یچرا قبالً به من نگفت« :داود

 
ــه ــت االن وقتــ   « :خال ــر نداش ــم خب ــا ه ــی یروح م ــل ب   یک ــاق عم ــتارها از ات ــاز پرس ــت   رونی ــد گف آم

ــد و م  ــاینتوســتند بچــه را نجــات بدن ــود  ن ــو بق میاالن متوجــه شــد... حاملــه ب ــه » ......داســتان  هی ــه ب خال
 نیــاو ا ناســتیدوســت م« :دختــر جــوان نگــاه کــرد و بــا ســر او را بــه داود نشــان داد و در ادامــه گفــت  

 .کرد فیما تعر يرا برا زهایچ
 

 ».شناسمش کثافت یم« :لحظه به دختر نگاه کرد و گفت کی داود
 

 ».نداره يریاست تقص یاو دختر خوب« :خاله
 

 ».رفت یدوستش م نیهم شیپ شهیهم نایپدرسوخته است م نیهم یمقصر اصل«: داود
 

ــ   داود  نیــا« :مقدمــه و ســالم بــا نفــرت بلنــد گفــت  چیبــا خشــم و نفــرت ســراغ دختــر رفــت و بــدون ه
 »ه؟یپسره اسمش چ

 
 نــایبــا بــرادر زخــم خــورده م تیــموقع نیــخواســت تــو ا یو نمــبــه دور و بــر خــودش نگــاه کــرد  قــادر
ــدرگ ــود و  ری ــکیبش ــتن دخترغرب   یواش ــل از در رف ــود قب ــرار ب ــال راه ف ــدنب ــت هی ــمش را  « :گف ــن اس م

 ».دونم  ینم
 

دانـد سـر جـاش مانـد و خوشـحال شـد کـه اسـم          یاسـم قبـاد را نمـ    بـه یکـه دخترغر  نیـ ا دنیبا شن قادر
داود بــا خشــم دو شــانه دختــر جــوان را در کــف دســتش ســفت   یاســت ولــ امــدهیبــرادرش بــر زبــان ن

 پدر و مادر یتو ب.... دونم  یفکر نکن من نم« :چسابند و گفت واریو به د دیچسب
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را بهــش  یراه هرزگــ نیــو ا يبــرد ابانهــایبــه خ ياون رو بــه خانــه ات بــرد يرا مثــل خــودت کــرد نــایم
 ». يداد ادی
 

نگفــتم  يزیــمــن بهــش چ« :گفــت دهیجــوان از چهــره بــه خــروش امــده داود نگــاه کــرد و ترســ  دختــر
 یهنــوز کمــ شیکــه او از ســه مــاه پــ یکــرد در صــورت فیــمتوجــه شــدم بــرام تعر روزیــمــن خــودم پر

 ».حامله بود شتریپ
 

 ».ندارد ولش کن تیاقا داود خوب«: جلو امد و خودش را وسط آن دو انداخت و گفت قادر
 

خــواهم اگــر  یاســم مــ کیــمــن ازش « :دختــر جــوان را در دســت داشــت و گفــت  راهنیــهنــوز پ داود
 ».کنم یولش نم ادیب نیخدا هم به زم

 
 ».است بهیدختر غر نیا... دونه یگفتند اسمش را نم!!! اقا داود« :قادر

 
 ».يمحل خبر دار زیتو از همه چ... یدون یاره تو م...  ه؟یک یدون یتو م« :داود

 
 .» اقا داود من از کجا بدونم «:قادر

 
اگـر  .هیـ حرامـزاده اسـمش چ   نیـ دوننـد پـس بگـو ا    یگفـت همـه محـل مـ     یمادرم مـ  یدون یتو م« :داود

ـ  یدانـد آن وقـت تـو از کجـا مـ      یاسـت و نمـ   بـه یدختر، غر نیا  ینمـ  یگفتـ  نـان یبـا اطم  نقـدر یکـه ا  یدان
 ».محل باشه ياز بچه ها یستیشرف با یشناسد پس آن ب

 
ــم چســب   آن ــوز به ــره هن ــا ســه نف ــرا   دهیه ــد و ب ــو ام ــه جل ــد خال ــت رو يبودن ــش داود ارام دس  يآرام

 »....داودجون .... خاله جون « :پشت او گذاشت و گفت
 

 ». دمیجا شن نیداستان را ا نیبه ناموسم قسم تا امروز خبر نداشتم االن کل ا« :گفت قادر
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خواهــد آن حرامــزاده را  یدونــه مــ یمــ نیــا... رســمکثافــت بپ نیــبــرو کنــار از ا یدونــ یاگــر نمــ« :داود
 ».لو ندهد

 
 ».دیدونه خوب چرا نگو یاگر م دیآرام ازش بپرس دیکنم دستون را بردار یخواهش م«: قادر

 
ــا نگو « :داود ــوردم ت ــم خ ــقس ــو   دی ــون جل ــنم االن خ ــش نک ــو     يول ــم ت ــالمو بفه ــت ح ــمانم و گرف چش

 ».دونه یم ناًیقیاو ... دخالت نکن برو کنار
 

نـاموس مـن   ...دختـر دوسـت دختـر مـن اسـت      نیـ اقـا داود ا « :طلبکارانـه گفـت   يو صـدا  تیبا جـد  قادر
 ».دیلطفاً آرام ازش بپرس... دیاست شما دستون را ازش بر دار

 
ــه ا داود ــد   يلحظ ــن و ج ــره خش ــه چه ــوان       يب ــر ج ــت و دخت ــر داش ــتش را ب ــرد و دس ــاه ک ــادر نگ ق

ــه داود نگــاه کــرد و گفــت »....  دیــاقــا دروغ نگ« :گفــت ــ« :بعــد ب گنــد مــن دوســت پســر   یآقــا دروغ م
 ».ندارم

 
ــ «: داود ــرام اصــالً ارزش ــدار یخــانم تــو ب ــ ين ــه مــن    یفقــط ازت م خــواهم کــه اســم آن حرامــزاده را ب

 ».یبگ
 

... دمیــفقــط چهــره شــو د... تــونم بگــم یمــ نمیــاگــر او رو بب یدونــم ولــ یاســمش را نمــ«: جــوان دختــر
ــ ــبح م  نیهم ــروز ص ــایام ــ    ن ــود ازش پرس ــان داده ب ــن نش ــه م ــش را ب ــت   دمیعکس ــتاتون اس ــه روس بچ

 ».گفت اره 
 

 »عکسش کو؟«: داود
 

 ».خودش مانده بود شیپ« :بهیغر دختر
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 ».دیگرفت لشویوسا« :به مادرش گفت داود
 

ــ : خالــه همــراهش  يزیــاش بهتــون زنــگ بــزنم گفتنــد چ  یخواســتم بــا گوشــ یداود جــان مــن رفــتم م
 .کاغذ نوشته بود کی يدوستش رو نیفقط شماره تلفن ا... نبود

 
ــ  داود ــر پرس ــ    «: دیبرگشــت و از دخت ــو گوش ــود مگــر ت ــته ب ــو کاغــذت نوش ــرا ت ــت را چ  یشــماره تلفن
 ».نبود

 
 ».یفهم یگفت بعداً م دمیمن هم از او پرس« :دختر

 
 يامـد یو ن یفتـ نگر يرا بهـت گفـت چـرا پـس جـد      زیـ اگر آمـد امـروز بـا تـو حـرف زد و همـه چ      « :داود

 «؟يبه ما اطالع نداد
 

 ».دمیفهم يدو روز نیگفت من ا یم شهیزد هم یحرفها را م نیبار اول که نبود ا نایم«: دختر
 

 ».بود يحرفش جد یعنی... شماره ات جداگانه تو کاغذ نوشت یگفت« :داود
 

بـود بـه مـن گفتـه بـود هـر وقـت نـاخوش شـدم           بشیـ تـو ج  شـه یهم شیشماره مـن از دو مـاه پـ   « :دختر
 يکـنم گفـت دوسـت نـدارد پـا      یخاموشـش مـ   ایـ انـدازم دور   یو مـ  لمیکـنم موبـا   یکـه مـ   يکـار  نیاول

 ...مشکلش نیکه بخاطر هم دمیاالن فهم... برسد مارستانیخانواده اش به ب
 

چــه  نــایکــه م یازهمــون اول خبــر داشــت...  یگــ یتــو دروغ مــ«: گفــت هیــبــر گشــت و بــه دخترغرب داود
... بچــه محــل اســت  دیــحــاال گفت... دیــتــو بــود تــو شــهر گنــد زد شیپــ شــهیهم نــایم... زده بــود  يگنــد

 ».میبکن دایرا پ سیویان د میباهم بر دیافتیحداقل راه ب
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ــادر ــرا  ق ــل ب ــر اند يکــه از قب ــود جــواب داد  شــهیترســاندن دخت ــا داود د« :کــرده ب ــاق ــ يدی آن  میرفت
و شــما هــم  میبدســت تــو ســپرد میکــرد دایــپســر رو اگــر االن از پشــت هفــت کــوه رد نشــده باشــه پ  

 رندیگ یدوست منو م قهیدانند آن وقت  یخوب فردا خانواده او م دیپدرشو به حق در آورد
 

 ».گرفت ادیشه با داد و فر ینم انتقامو
 

 ».ستیاالن موقع انتقام ن... گه یشه و خودش م یخوب م ناجانیداود جان انشاهللا م« :خاله
 

 ».االن بفهمم نیهم یستیتونم صبر بکنم من با یمن نم« :داود
 

... داره اجیـ بـه تـو احت   نجـا یا نـا یاالن م... اسـت  يخالـه جـان بـه قـول اقـا قـادر االن آن جـوان فـرار        « :خاله
 ».ادیم یکیحتماً ... دهند یبهت خبر م ندیآ یمردم خودشون م

 
بهتــر از همــه ... اســت عیحــرف مــردم محــل حــرف مفــت و شــا  ســتین میحــال زهــایچ نیــمــن ا«: داود

 ».به من آن فرد را نشان بده یستیاو با... دونه  یدختر م نیهم
 

کـه مـردم بـا خبـر نشـند کـه دوسـتم او را بـه شـما           میبکنـ  يکـار  کیـ آقا داود چشـم حتمـاٌ فقـط    «: قادر
 ».نشون داده

 
 »ن؟یآقا متوجه هست... مخوا یاسم م کیقادر من از تو « :داود

 
 یازش حســاب مــ... گـرفتم  یاش را مــ قـه یرفــتم  یدونســتم خـودم مــ  یاگــر مــن مـ  دیـ بــاور بکن« :قـادر 

 ».خواستم
 

ــ   دیشـا « :داود خـانم نــذار حرصـم را سـر تــو     افـت یراه ب... زنــد یخبـر تـو محــل قـدم مـ     یهنـوز آن بابـا ب
 ».نوکر باباتم... کنم یخال
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 یاگـر چشـم مـا بـه آن بـ      میگـرد  یخبـر تـو محـل مـ     یبـ  میـ ر یمـا مـ   دییـ ایب سـت ین اجیـ شما احت«: قادر
 ».میکن یوجدان خورد شما را خبردار م

 
 .:دیافتیراه ب میر یشه باهم م ینم« :داود

 
 ».کشه یپدرم منو م امیمن نم« :قدم به جلو بر داشت و دختر جوان گفت داود

 
ــرام راه ب   داود ــت به ــرادرش گف ــه ب ــتیب ــد داود نگــاه .... اف ــر   یبع ــرد و ام ــادر ک ــه ق ــت يب ــادر «:گف ق

 ».حاضرش کن میمنتظر رونیما ب... تو بهش اجازه نده... ام  یبهش بگو من ک
 

ــادر ــت رو ق ــر    يدس ــت ب ــه عالم ــوان ب ــر ج ــت دخت ــت  میپش ــت و گف ــ «: گذاش ــواهش م ــنم راه  یخ ک
ــافتیب ــایاز ا دی ــر نج ــت  ».میب ــراض گف ــا اعت ــر ب ــت «: دخت ــر زور اس ــ ... مگ ــرا گفت ــرت   نیچ ــت دخت دوس

 ».کشد یاگر بابام بفهمد منو م …هستم
 

ــه جلــو بــرد و چهــار چشــم  قــادر ــد  دهیخونخــوار بهــت چســب کیــمثــل  دیــدیند«: گفــت یســر ب بــود ب
 ».خواهم با شما حرف بزنم یم... بشنوند ستینبا هیجلوتر بق یکم ایب... کردم 

 
ــر ــت   دخت ــادر گف ــت و ق ــو رف ــوان جل ــ« :ج ــه چ نیبب ــاالن هم ــد زی ــده  ری ــار... ش ــ  يک ــه از اول نم  یک

ــ ســتیبا ــد... يرا کــرد يکــرد یم ــا داســتان تعر  يخــودیب يآم ــار ت ــا دروغ چه ــو ب ــرا يکــرد فی  يب
تـو   سـت یبا یبابـا کـه مـ    نیـ نگـاه بکـن ا  ... يحـاال از هـر طـرف دشـمن دار    ... يخودت بال درسـت کـرد  

 یمــ یتــو مخفــکــردن کــار  یشناساســ یکنــ یفکــر مــ... دانــد یبدانــد دشــمن مــ شرا دوســت دار خــود
خـورم اگـر    یقسـم مـ  ...يجـالد داد  نیـ شـوند کـه تـو پسرشـان را بـه دسـت ا       یمردم خبردار نمـ ... ماند

ــایم ــاز ا ن ــاتــاق عمــل ب نی ــن رونی ــ  ادی ــا را حتمــاً م ــ ...کشــد یداود آن باب ــا م  یآن وقــت خــانواده آن باب
 ».یخبر هست یو احساس مردم روستا ما ب هیتو از روح زندیر یتو را م ادهو خون تو و خانو ندیآ
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 20

بــرادر  دمیــد... االن چکــار بکــنم... را نکــرده بــودم زیــهمــه چ نیــدونســتم فکــر ا یمــن چــه مــ« :دختــر
 ».کرد یم فیاز برادرهاش تعر شهیهم نایفهمم پس چرا م ینم... مخ ندارد نایم
 

 »انها ادرس خانه تورا دارند؟... ایبا من ب« :قادر
 

 ».بهشون گفته نایحتما م... دونم ینم قاًیدق... یستیبا«: هیدخترغرب
 

 قدم کیراه افتاد و دختر هم پشت سر او به راه افتاد قادر سر به عقب بر گرداند و  قادر
 
 کیـ بـا   میات را عـوض بکنـ   افـه یق میبـر  ایـ ب« :و شانه بـه شـانه بـا دختـر قـدم بـر داشـت و گفـت         ستادیا

ــ یخــانم ــاز  ای ــ  کی ــ یپرســتار خــواهش م ــ میکن ــده  يزیــچ يچــادر کی ــرو و د... بهــت ب  گــریبعــد ب
 ».هم شانس با تو بود و آدرس خونه ات رو ندونند دیشا. خودت رو نشان نده

 
 ».کنه یباهات دعوا م... یگ یتو به او چه م« :بهیغر دختر

 
ــادر ــم ن«: ق ــتیمه ــ  س ــن نم ــه م ــه یزورش ب ــ ... رس ــرم   یاالن خــودش بخــاطر زخم ــه داشــت در براب ک

 ».مالحظه اش را کرده بودم. ..زبان داشت
 

 »بشم؟ میقا گهیبخش د کی يمدت تو کیاول  ستیبهتر ن... من برم  یگ یم«: بهیغر دختر
 
 
 

بـه مـن بگـو انهـا اسـم      ... جـواب درسـت و قـاطع بـده      کیـ  دمیـ فقـط هنـوز نفهم  ... نیرو خودت بب«:قادر
 »دونند؟ یتورا م

 
 »نا؟یها ؟ خانواده م یک«: بهیغر دختر
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 »اره« :قادر
 

 ».دونند ینه نم... دیدونم شا یجداً نم«:بهیغر دختر
 

 یاسـم تـورا نمــ   ایـ او ادرس خونـه و   يبـود  یمیصـم  یلــیگـم خ  یمهنـاز و مـ   نـا، یاالن بـا خـواهر م  « :قـادر 
 ».دونه

 
 ».االن با خوده مهناز آشنا شدم...  دمیشن نایاز زبان م نایمن در مورد خانواده م« :هیغرب دختر

 
اگـر  ...یخواهنـد کـه اسـم تـو را بگـم چـون گفـتم دوسـت دختـر مـن هسـت            یحتماً بعداً از مـن مـ  «: قادر

برنــد ثبــت احــوال دنبــال  دیگــم اســمت ســتاره اســت شــهر مــا کوچــک اســت شــا یمــ دندیاز مــن پرســ
 »ست؟یاسم تو که ستاره ن... بکنند  دایتوانند تورا پ یشهر بگردند آن وقت نم يستاره ها

 
 ».ستین... نه «: جوان دختر

 
 ».خوب است پس برو بسالمت«: قادر

 
آن ...؟يبــه انهــا داد یگنــد چــرا اســم اشــتباه یمنــو بدوننــد و بهــت بعــداً نمــ یقــیاگــر اســم حق« :دختــر

 ».اسم مستعار داشتم کی رونیکنند من ب یکنند فکر م یوقت در مورد من بد فکر م
 

 ».کنم یدرست م... ندارن از من بپرسند یاجیاگر بدونند احت... نگران نباش « :قادر
 

ــ  رونیــقـادر ب ....... رفــت و قـائم شــد  گـر یبـه طبقــه د  دختـر  بـه طــرفش   دیــداود او را تنهـا د  یرفـت وقت
 دختره چه شد او کجاست؟ _: دیبرداشت و پرس يزیام دیقدم تهد

 
ه اســت دوســتم بچــ... بــا مــن دعــوا کــرد زد رفــت« :در جــواب بــا حالــت کالفــه شــده اســت گفــت قــادر
 ».دیترس
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 »چرا با تو دعوا کرد؟« :داود

 
بــا مــن کــه  نــایداداش م یگفــت وقتــ... ياون رو ترســوند ينگفــتم بــد جـور  يزیــچــون بــه تــو چ« :قـادر 

آن وقــت ... بکنــد  تشیــو اذ ارهیــب ریــکنــد پــس اگــر آن پســره را گ یرفتــار مــ نطــوریدوســت هســتم ا
 ».افتد یگردن او م يرو ریهمه تقص

 
ــدانها را بهــم فشــرد و گفــت  داود ــ « :دن جــرات و جســارت تــو کجــا   هیــچ یهســت یتــو عجــب ادم بزدل

ـ  یاســت نمـ  ثـارگر یقهرمــان ا کیـ ... کننـد  یرفتـه تـو محــل همـه بـه تــو افتخـار مــ      کـه انقــدر   یانــ یدون
 ».نفس بکشد گرید ستینبا شتینامرد است در پ

 
 ییاعتنـا  یجگـر فشـرد و بـا بـ     يرو دنـدان ...  دیـ خـودش را کنـف شـده د    ان،یهمـه آشـنا   انیـ در م قادر

لحظــه  کیــ«:بلنــد کــه همــه خــوب بشــنوند گفــت يبــا نگــاه بــه جمــع بــا صــدا شــتریداود ب يبــه حرفهــا
 االن همون نامرد نفس یکن یکنم به حرفهام گوش بده فکر م یخواهش م

 
 کیـ اش جهـنم باشـد    قـه یو دق هیـ هـر ثان  ردیـ بـذار او در تـرس بم   سـت ین نطـور یکشـه اصـالً ا   یم راحت

ــ یســتیبا يجــور کیــروز حســاب پــس خواهــد داد  نبــرد وگرنــه تــو  ییکــس بــو چیکــه هــ یاو را بزن
 یلیحبس ابد خوب من هم خ ای يشو یمملکت قصاص م نیخودت تو ا

 
ــ   زیــهســتم اول بــذار همــه چ یعصــبان  نــایم یســالمت یمعلــوم بشــه مطمــئن بــاش بهتــر اســت بعــدا وقت

 نــایم... نیکــم صــبر داشــته باشــ کیــ... يبشــنو شـون یدرســت و غلــط را از زبــون ا زیــبهتـر شــد همــه چ 
 ».میهمه ما اشتباه بکن دیشا... بکند فیخودش تعر

 
 :قدم بر داشت و موقع رفتن گفت مارستانیو به طرف ب دیشانه قادر کوب يدست رو داود
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تـو نگـران مــن   ... یروضـه هـا را بخــون   نیــخواهـد بـرام ا   ینمــ سـتم یبچـه ن ... یخـول خــودت ... یخـودت  _
 نیــنــه پشــت ا ایــ...نــه؟ ... بکننــد تشیــنکنــه اذ... ینگــران حــال دوســت دختــر خــودت هســت... یســتین

 .يحساب شده دار يزهایحرفهات چ
 

ــا دم در ورود      داود ــرد و ت ــاه ک ــب نگ ــه عق ــتن ب ــر رف ــد مت ــد از چن ــتانیب يبع ــ  مارس ــت و پ  شیبرگش
 نــایدوســت م هیــدختــر جــوان غرب کیــچشــمتون بــاز باشــه  نجــایرســول شــما ا« :رفــت و گفــت تیــجمع

ــود حتمــاً او را د   ســتینبا ــدیرد بشــه تــو ســالن انتظــار ب ــد نفــر افــتیبهــرام راه ب....  دی از شــماها  يچن
 ».میبکن دایپ یستیدختره را با نیا دییایبا من ب دیتاگر خواس

 
 ».میدختر بگرد نیچه دنبال ا يبرا میچشم فقط اگر بدون«: رسول

 
 یدونـه ولـ   یاسـمش را نمـ   سـت یکـرده ک  انـت یخ نـا یکـه بـه م   يدونـه ان نـامرد   یدختـر مـ   نیـ ا« :بهرام

 ».شناسه یچهره اش را م
 

و داود موقــع رفــتن دســت قــادر را پــس زد و   دیــایدســت بــه طــرف داود دراز کــرد کــه کوتــاه ب  قــادر
بهـت   خـود یتـا بـه امـروز ب   .... ينـامرد  یلـ یکلمـه حـرف بـزنم خ    کیـ دوسـت نـدارم    گـر یبا تـو د « :گفت

و  هیــو گر ونیشــ يبشــوند صــدا میتقســ نکــهیا دنبــال دختــر رفتنــد و قبــل از اآنهــ.»کــردم یافتخــار مــ
ــ يزار ــد شــد و جمع انزن ــبلن ــا تاســف در گذشــت م   یهمگــ تی ــر ب ــد و دکت ــه آن قســمت رفتن ــایب را  ن

را گرفتنــد و بــه  فترهایبغــل ضــع ریــبودنــد ز تریکــه قــو ییآنهــا تیــســاعت جمع میخبــر داد بعــد از نــ
 .بردند مارستانیاز ب رونیب

 
ــ ــا د ادرق ــب ــا دنی ــایصــحنه بعــد از مطمــئن شــدن مــرگ م  نی ــنتوانســت م گــرید ن ــد  تیــجمع انی بمان

بــود و از دور  ســتادهیقبــاد منتظــر او ا.... دیقــادر بــه طبقــه دوم رســ یبــه خانــه قبــاد رفــت وقتــ میمســتق
 »حالش خوب است؟ نایم« :دیپرس
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خروشـان بـه شـخص     یبـا اخـم و چشـمان    سـتاد یدو پلـه مانـده بـه هـم کـف طبقـه ا       يسر جـاش رو  قادر
از درون  يروبـروش نگـاه کــرد بـرادرش بـود مجبــور بـود خـودش را کنتــرل بکنـد بـا دهــان بسـته بــاد         

ــاغ ب ــدم ــا عصــبان رونی ــ« :گفــت تیداد و ب ــاورم نم ــ  یب ــو اون رو کشــته باش ــا وحشــت  » .یشــه ت ــاد ب قب
 »باش حالش خوب است؟ يجد« :دیپرس نانیاطم يبرا
 

 ».تمام کرد یعنی... گفتم مرد... يکر« :امد و شمرده و بلند گفت پله باال کی قادر
 

 دیـ برگشت با دسـت چـپ در را گرفـت و بـا کـف دسـت راسـت چنـد بـار محکـم بـه وسـط در کوب             قباد
کوبـد جلـو رفـت و قبـل از      یقبـاد بـا سـر بـه در مـ      دیـ د یو او را تماشـا کـرد وقتـ    ستادیقادر سر جاش ا

 ها متوجه بشوند او را گرفت و بغل کرد و در هوا بلند هیکه کل همسا نیا
 

ــ کــرد لحظــه او را ول کــرد رفــت اول در را محکــم  کیــ دیــکوب نیرحمانــه بــه زمــ یو در داخــل اتــاق ب
کــرد قــادر جلــو  یبــرادرش را تماشــا مــ يبــاز وانــهیکــف اتــاق نشســت و کنجکاوانــه د يبســت قبــاد رو

 فشرد و نیسر او را به زمقباد انداخت و  يگلو يپنجه رو کیامد فقط 
 

همـه   نیـ ا... امکـان نـداره  ... خواسـت ازدواج بکنـد    یهـالو مـ   يبـا تـو   نـا یشـه م  یهنوز بـاورم نمـ  « :گفت
 »چطور ممکن است؟ نیبگو ا... رنگ و با رنگ دنبالش بودند يجوانها

 
 ».چرخد یفقط به دور شماها پر مدعا نم شهیهم ایدن«: قباد

 
 ».میخبر ید که ما بدوست دخترت ش یاز ک« :قادر

 
 ».ندارد یکس ربط چیبه ه زهایچ نیا... ولم کن« :قباد

 
 ».ندارد دختر مردم مرد یربط یچ«: قادر
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 ».داشت یکس اونو دوست نم چیه شتریاز من ب یبفهم یخواه یتو چرا نم«: قباد
 

معلـوم   میـ همـه مـون خبـر دار    یهسـت  وانـه یکـرد تـو کـه د    یخودکشـ  نـا یم« :او را ول کـرد و گفـت   قادر
 ».يکه با تو باشد او را مجبور کرد نیهم ا دیشا ياست با او بعد رفتار کرد

 
ــاد ــو ا«: قب ــت ــد نی ــ اتیچرن ــن یرا از ک ــایم... يدیش ــ ن ــحال   یخودکش ــرعکس از خوش ــرد ب ــز ینک  ادی

... حـرف را تکـرار بکـنم    کیـ  یسـت یچنـد بـار با  ... از شـانس بـد مـا تصـادف کـرد     ... دقتشو از دسـت داد 
 ».یکن یرو تکرار م تیباز تو همون حرف قبلگم  یهر چه م

 
اش  یهــم دانشــگاه ایــ یهــم کالســ دیشــا ایــکــه بچــه شــهر اســت و  نــایم یمیتــو دوســت صــم...  قــادر

 »؟یشناس یباشه واقعاً نم
 

 »کرد؟ فیرا تعر زهایچ نیاو ا... شناسم ینم کینه از نزد« :قباد
 

ــ ینــیقیاره «:قــادر ــ  يزد و راننــده ا یحــرف م ــ یکــه هــم تصــادف کــرد م  نــایکنــد کــه م یگــن ادعــا م
 ».انداخت نیماش ریخودش را ز

 
 ».گند یهمه شون دروغ م« :قباد

 
 »؟یگ یراست م یکیگند تو  یهمه دروغ م« :قادر

 
 ».از من جدا شد یشد با خوشحال ادهیمن پ نیاز ماش نایم... معلوم است« :قباد

 
 »؟يفرستاد مارستانینو به ببود که م یهمه ترس تو از چ نیپس ا«:قادر
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را از همــه  نــایگــم مــن م یمــ رمیــتونســتم آرام بگ یمــ يتونســتم انجــا بمــانم چــه جــور یمــن نمــ« :قبــاد
همـه کـار    نیـ را امـاده کـردم ا   زیـ همـه چ  دمیـ او خر يخونـه را بـرا   نیـ داشـتم مـن ا   یدوسـت مـ   شتریب

 زیاز همه چ ناینبودم بخاطر م یسیکردم پول پس انداز کردم من ادم خس
 

... يهمـه اضـافه کـار    نیـ پـول نـدادم ا   یبـرادر بـ   يبـه تـو   یتومـان  کیـ بـار   کی داًینظر کردم جد صرف
 ». ...تو بانک نکردم اگر بفهمند يچه خالفها یاگر بدون

 
شـه   یفقـط بـاورم نمـ    یبـده  نـا یجـواب رد بـه م   یکـه بخـواه   یسـت ین یگم تـو آن آدمـ   یمن هم م« :قادر

 ».نایماند حرف دوست م یفقط م د؟یهمه ادم خواستگار چرا تورا پسند نیا انیم نایم
 

بـه محـل تصـادف بکـن      ینگـاه  کیـ تصـادف کـرد خـودت بـرو      نـا یاون رو ولش کن فقـط بـدان م  « :قباد
مـن   ریمـن اسـت اره صـد در صـد تقصـ      ریتقصـ  یگـ  یمـ ... نـه  ایـ اسـت   یان طرف جاده طال فروشـ  نیبب

 یجــرات مــ ایــبکــنم و  ادهیــدور بــزنم و آن طــرف جــاده او را پ ایــتونســتم دو تــا کــار بکــنم  یاســت مــ
کـنم آن بابـا    یاالن کـه فکـر مـ   ...رفـتم  یمـ  یشـدم و بـا او بـه جـواهر فروشـ      یمـ  ادهیـ پ نیشـ کردم از ما

 ».شناخت یجواهر فروش ما را که نم
 

 »؟يکار را نکرد نیپس چرا ا... شعور یب«: قادر
 

 ».ندیب یم یکی یوقت کیگفت  میبش دهیباهم د رونینخواست ب نایم«::قباد
 

و اصـالً مواظـب    دیـ بکنـد آمـد بـا تـو خواب     یخواسـت مخفـ   یرا مـ  یاو که چند مـاه حاملـه بـود چـ    « : قادر
 .نبود حامله شد

 
 ».من است ریاست که شده تقص يکار... کارها نداشته باش نیبه ا يتو کار« :قباد

 
 ».یدروغ نباشد چرا تو مقصر باش یزن یکه به من م يحرفها نینه اگر تو ا« : قادر
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خواسـتم   یمـن مـ   میامشـب نـامزد بشـ    نیو همـ  میچرا چـون مـن اصـرار کـردم کـه انگشـتر بخـر       «: قباد
ــت نداشــتم .. امشــب مطمــئن بشــم  نیهمــ ــدوس ــ کی ــه مونیپشــ یوقت ــا او  ... بش ــون لحظــه آخــر ب چ

 نقطه کیاگر  ستادمیمن در آن نقطه ا... میمن به آن مکان رفت نیبا ماش... بودم
 
 ».آمد ینم شیحتماً تصادف پ ستادمیا یم گرید
 

 یکــه چنـد ســاعت بعــد مــ  یازدواج بکنــ يدختـر  کیــبــا  يمجبــور« :ســرش را تکــان داد و گفـت   قـادر 
 ».اش عوض بشه يتونه را

 
 ».هم نداشت گرید يچاره ا... میخودش آمد گفت ازدواج بکن... خواست یاو منو م« :قباد

 
مــن بــرادرت هســتم مــن بــه شخصــه تــورا  يپــس از عالقــه او خبــر دار يخــودت اعتــراف کــرد« :قــادر

ــ  ... کجـا و تــو کجــا   نــایم یبخـواه  قــتشیو حق ســتندین لیـ قا یاحترامــ چیمـردم بــه تــو هـ   یقبـول دارم ول
رو  نیــبــود تــو هــم اگــر ا تیــبــود کــه دنبــال پــول و ماد ياو اگــر تــورا قبــول کــرد حتمــاً از ان دخترهــا

 ».يدیخر یمخونه ن یرفت ینم یدونست ینم
 

در  گـر یکـنم د  ینـدارد و خـواهش مـ    نـا یبـه م  یخـودم بـود ربطـ    ياعتمـاد  یهـا همـه اش از بـ    نیا«: قباد
ــ يحــرف نــزن تــو او را دار نطــوریا نــایمــورد م او ... دهــم یبهــت اجــازه نمــ گــهید...  یکنــ یخــراب م

ــ ــاهر ا  شیپ ــما در ظ ــوریش ــ  نط ــود ول ــر خ یب ــیدخت ــود  یل ــاس ب ــا  .. حس ــود ش ــان ب ــم و مهرب  دیدل رح
 ».ازدواج داد شنهادیاش دلش به حالم سوخت و به من پ ین مهربانیبخاطر هم

 
بـه خونـه    میو فقـط بـرو سـر کـار و بعـد مسـتق       نیتـو خونـه بشـ    ریـ بگ«: از جـاش بلنـد شـد و گفـت     قادر

مـرد حتمـاً    نـا یدادم االن کـه م  شیترسـوندم فـرار   یدختـره رو مـن کمـ    نیـ ا ایـ بر گـرد اصـالً بـه محـل ن    
 قرار است تو دهیدونه چهره ات را د یکنند و او هم اسمت را نم یم دایاو را پ
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 ».بکنند دایبگردند و ترا پ محل
 

تصــادف کــرد مقصــر راننــده هــم بــود چــون ســرعتش  نــایبــه همــه گفــت م ســتیبا يجــور کیــ«: قبــاد
 ».فاصله شون از هم کم بود ادیهم مقصر بود چون با سرعت ز یراننده دوم... بود  ادیز
 

 »گرفت؟ ریرا ز نایهم م یدوم نیمگر ماش« :قادر
 

 ».االن حتماً زنده بود نایگرفت م ینم ریز یاگر دوم... رد شد نایم ياو هم از رو... آره«: قباد
 

 ».زد یحرف نم یدوم نیکس از ماش چیآنجا ه«: قادر
 

ــ « : قبــاد ــایشــدند و م ادهیــفــرار نکــرد آنهــا پ  یدومــ نیمــن خــودم آنجــا بــودم ماش  مارســتانیرا بــه ب ن
 ».بردند

 
 ».گرفت ریز نیماش کیدونم فقط  یدونم تا آنجا که م ینم ادیمن ز« :قادر

 
 ».آمد یشهربان سیپل... است نیترمز هر دو تا ماش يشه حتماً جا یمگر م«: قباد

 
 ».گرفته باشند ریدو تا ز ای یکی... مرد چارهیندارد ب یحاال فرق«: قادر

 
 ».خواهم تنها باشم یتو برو من م« :قباد

 
مـونم امشـب    یتـو مـ   شیچنـد مـدت پـ    نیـ مـن ا ... هـم نکـن    يبـاز  وانـه ینـرو و د  رونیاز خونه ب« :قادر

 ».به من بده دیکل کیام  یوقت م ریهم د
 

 ».است را بردار زانیکه به در او یآن« :قباد
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و بـا دقـت    دیـ ا در یبـه محـل تصـادف رفـت مغـازه طـال فروشـ        نـان یاطم يصبح بعـد از ان روز بـرا   قادر
کــرده  فیــکــه قبــاد تعر یآســفالت را بــا اشــارات يســوخته رو کیالســت يتمــام تــالش کــرد از اثــر جــا 

شـد و مـردم    حیبـه قبرسـتان روسـتا تشـ     نـا یبعـداز ظهـر جنـازه م   .خـودش بسـازد   يبـرا  يرهایبود تصـو 
ــ الیــخیب یشــدند قــادر بعــد از مــدت  مــعج يادیــز ــ بیــچشــمانش داود را تعق یوقت کــرد ســتاره را  یم

ــه او ا  ــت ب ــم پش ــتادهیه ــد س ــتش ا  دی ــل دس ــتادهیداود بغ ــ   س ــرف م ــا او ح ــود و ب ــکارا از  یب زد او اش
تماشــا بکنــد و آن جــوان را بــه او نشــان بدهــد ســتاره هــم   تیــخواســت کــه خــوب بــه جمع یســتاره مــ

سـتاره در جــا خشــکش زد بعــد   دنیــزد قــادر بـه محــض د  یدور مــ تیــمعج انیـ خـوب بــا چشــمانش م 
 انیــکـه او هـم مثـل ســتاره همـراه بـا او م      نیــجمــع شـد تـا ا   الشیـ بـودن قبــاد تـو قبرسـتان خ    بیـ ابـا غ 
گوشــه  کیـ کـه بـا تعجـب قبـاد را در      نیـ کــرد تـا ا  یاز جوانهـا را تماشـا مـ    کیـ و  کیـ چهـره   تیـ جمع

حـرف   نـا یخـود بـا م   ایـ داده بـه چانـه در رو   هیـ دسـت تک  کـف قبـاد   دیـ نشسـته د  يسـنگ قبـر   يتنها رو
ــه ســتاره کــرد و بعــد ســر   یزد قــادر اول از همــه نگــاه  یمــ ــ عیمجــدد ب ــرو  شیپ ــاد رفــت روب او  يقب

 ».یبهت نگفتم تو خونه بمون... بدبخت يخول شد«: گفت یغضبناك و تو دهن يو با صدا ستادیا
 

دارد  يا دهیــنــدارم زنــده مانــدن مــن چــه فا یمــن ترســ« :زد و گفــت يســر بــه بــاال کــرد و لبخنــد قبــاد
 ».هستم یمن راض... منو بکشد ادیبهش بگو ب... نایم شیبرم پ دوست دارم

 
حـداقل بـه    یسـت ینخواهـد بـود بـه فکـر خـودت ن      یارتبـاط  سـت ین يخبـر  چیخـاك هـ   ریـ ز وانهید« :قادر

دوسـت نـدارد    نـا یپاشـو بـرو چـون م    یخـواه  یرا مـ  نـا یاگـر خـاطر م  ... فکر ما باش به فکـر مامـان بـاش   
 ».داغون بشه او هم یبرادرش قاتل بشود و زندگ

 
بانـک و   يتـو  نـا یم... اسـت  دهیـ دونـم کـه او منـو هرگـز ند     یدانـد مـن هـم مـ     یاسـم نمـ   یتو گفت«: قباد

 ».روزیجز د میهرگز باهم نبود رونیتو خونه با من بود ب ای
 

 ».دهیطرف عکس تورا د« :قادر
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 ».شده رید... گرفته لمبرداریـقا ف نیمنو ا لمیف« :نگاه کرد و گفت لمبرداریبه ف قباد
 

 »گرفت؟ لمیکه ازت ف یمطمئن« :کرد و گفت لمبردارینگاه به ف قادر
 

 ».هیچند بار از همه زاو« :و گفت دیخند قباد
 

ذره هــم  کیــاره عشــقت رفــت بــرادرت ... یشــجاع یلــیخ یکنــ یمســخره اســت فکــر مــ یلــیخ« :قــادر
 ».حساب بکنم هیتسو یستیبرات ارزش ندارد من با

 
 ».هستم تو دخالت نکن یشد من راض ریچکار بکنم د« :قباد

 
اسـتخوان قبـاد انقـدر فشـار داد تـا بـا اعتـراض قبـاد روبـرو شـد و قـادر گفـت              يپـاش را عمـداً رو   قادر

 شیپــ يهنــوز بــر یخــواه یکنــد مــ یآقــا تــورا قبــل از کشــتن صــد تــا تکــه مــ ؟يشــده درد دار یچــ« :
 ».نایم
 

 ».ترسونم ان هم بخاطر مامان یذارم خودم او را م یمن خودم حواسم است نم«: قباد
 

 يدیــاگــر تــا حــاال د... کشــم یخــودم تــورا مــ یدهــ یتــو بــه دختــر درس مــ« :لبخنــد زد و گفــت قــادر
 ».ترسند فکر نکن من هم مثل آنها هستم یشدنت م وانهیمردم از د

 
ــاد ــود از آدم بــ  « : قب ــورم داود ب ــ   یمنظ ــدا بترس ــر و ص ــل ادمــ   یس ــت نهمث ــر اس ــه   یبهت ــل داود ک مث
 ».دندیهم شن هیو مردم شهر همساصداش

 
ــادر ــا  « :ق ــرو حرفه ــو ب ــوفیف يپاش ــزن یلس ــایا... ن ــوا و درگ  نج ــداقل دع ــح ــه يری ــن مــ ... نش رم  یم
 ».فرصت استفاده بکن برو نیو تو هم از ستمیا یدختر م يروبرو
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ــادر ــا نزد ق ــا در او رعــب و وحشــت ب    یکــیت ــا چشــمانش تــالش کــرد ت ــت و ب ــدیافریســتاره رف ــا  ن و ب
 ».کند یچکار م نجایاست و ا يداند که مشغول چه کار یاو م ایآ دیپرس یست ها از او ماشاره د

 
ــتاره ــت       سـ ــود و وحشـ ــاطرش را آزرده بـ ــردم خـ ــه مـ ــمان زل زده همـ ــه چشـ ــه ان لحظـ ــا بـ ــه تـ کـ

ــا د  ــود ب ــتمــاموجودش را گرفتــه ب ــادر نفــس تــازه ا  دنی ــ  دیکشــ يق ــه بــدون قــادر نم دانســت  یوگرن
ــد چــون م  ــجــز مــادرش همــه بــراش غرب  تیــجمع انیــچکــار بکن ــد هی ــادر  ... بودن دوســت داشــت از ق

کـه   ییرسـاند و تـا جـا    یبـار بـه طـرف قـادر بـا لبخنـد سـالم مـ         نـد اش بمانـد چ  یکـ یبخواهد کـه در نزد 
 یهاش را خواهش م یکیتوانست دور از چشمان داود از او ماندن در نزد یم
 

قــادر هــدف .شــد دیــشــمانش ناپدچ يامــا قــادر جــواب اشــاراتش را عکــس عمــل کــرد و از جلــو  کــرد
ــالف م  گــرید ــر خ ــداشــت ب ــارش را     لی ــا حســاب ک ــت ت ــا گذاش ــد او را تنه ــاند و بع اش اول او را ترس

 .دید ینم يجمع را خود ستیبا یخود بداند و از نظر قادر، ستاره م
 

بهـم زد   دهیتماشـا حلقـه چسـب    ياز هـر طـرف بـرا    تیـ شـد جمع  یجنـازه دفـن مـ    یخوانده شد وقت نماز
لحظـه   نیـ و در ا ننـد یشـد او را بب  یدر قبـر بـاز مـ    نـا یداشـتند لحظـه آخـر کـه صـورت م      یهمه دوست م

 يبا چاقو یکیآمده  شیو از فرصت پ ستادندیدو نوجوان پشت سر ستاره ا
 

خــط انداختنـد ســتاره بــا ســوزش درد   نییمتـر بــه پــا  یســانت ســتیاز پشــت شـانه ســتاره را ب  يبــر مکـد 
و دو نوجــوان را در حــال  دیکشــ غیــفاحشــه بــر گشــت و ج دنیزخمــش گذاشــت و بــا شــن يدســت رو

 و از دیرا دور زدند ستاره هراسان به دور خود چرخ تیان دو جمع دیفرار د
 

ــهیتــرس د يرو ــ وان ــ یوار دنبــال قــادر م  يبکنــد داود هــم تــو  دایــمــادرش را نتوانســت پ یگشــت حت
کـه   نیـ گشـت تـا ا   ید تنهـا دنبـال قـادر پناهگـاه خـود مـ      همه مـردم بـراش دشـمن بودنـ     هیقبر بود و بق

خــون را  دنیــو بعــد چک دیــزخــم گذاشــته بــود را د ياش کــه رو یاز عقــب متوجــه دســت خــون  یزنــ
 »زد؟ یک ؟يشده؟ چاقوخورد یدخترخانم چ« :ستاره را گرفت و گفت  يازوامد ب عیسر دید
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 ».خانم جون ترا خدا کمک کن کنارم بمان.... آره« :گفت هیبا حالت ناله و گر ستاره

 
 کیـ  میبـر  ایـ دختـر جـون ب  ... و گفـت   دیـ را د یبه پشـت سـتاره نگـاه کـرد و چـاك سـطح       ییروستا زن
 .میبکن هیته يپارچه ا کی یستینباشه با قیزخمت عم مینیخلوت بب يجا
 

کـه بتوانـد همـه     يقطـه ا ن کیـ خلـوت دور از چشـم همـه بـرود فقـط       يجـا  کیـ دوسـت نداشـت    ستاره
 ».مینیآنجا بش میبر« :را نشان داد و گفت  ينقطه ا کیبا اشاره  ییبه زن روستا نندیاو را بب

 
افتــاده  یاو اتفــاق يکــه بــرا دیــو فهم دیــســتاره را د تیــجمع انیــاز رفــتن بــه آن مکــان قــادر از م قبــل

 »شده؟ یستاره چ« :به طرفش امد و گفت عیاست سر
 

ــا د ســتاره ــب ــ   دنی ــه طــرفش م ــه ب ــادر ک ــ  یق ــا وجــود زخم ــد ب ــودنش از شــوق وخوشــحال  یآم ــه  یب ب
ــ   ــت و م ــمتش رف ــن او ب   یس ــود را در دام ــه خ ــت ک ــدازدیخواس ــ   ان ــد ول ــه بکن ــوان گل زن  یو از دو ج

 تیبه او به طرف قادر آمد و قبل از لمان به قادر با لحن شکا دهیهم چسب ییروستا
 

ـ ... چــاقو خــورده« : گفـت  را هــم  چــارهیب نیـ خواســتند ا یکــم بـود مــ  نــایردنـد م اش ک یپــدرها زخمــ یب
 ».بکشند

 
عمــه «:گفــت  ییبــه زخــم کــرد و بعــد بــه زن روســتا  یبــه پشــت ســر لمــان رفــت و نگــاه  عیســر قــادر

 قیــببــرم زخمـش عم  مارسـتان یاو را بــه ب یسـت یمــن با دیـ زهـرا سـتاره خــانم دوسـت مــن اسـت شــما بر    
 ».است

 
 ».صبر کن نجاستیمادرم ا« : ستاره

 
 »ش؟ینیب یم« :رقاد
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 مادر شیانجاست پ دمشید« :کردن گفت دایکرد و بعد از پ تیبه جمع ینگاه ستاره
 
 ».ناستیم
 

 ».باش  نجایهم« : قادر
 

 ».میر یبمون مواظبم باش باهم م شمیتو پ... صبر کن ... نرو«: قدم برداشت و ستاره گفت قادر
 

 »به تو چاقو زده؟ یشده ک یچ« : قادر
 

 ».دو تا نوجوان« :ستاره
 

 »ه؟یدو تا نو جوان؟ منظورت از نو جوان چ« :با تعجب قادر
 

 ».چهارده و پانزده ساله جثه نداشتند« :ستاره
 

صــدا بــه طــرف ســتاره آمــد و   دنیمــادرش بــا شــن« :مــادرش را صــدا زد  يدر فاصــله پــنج متــر ســتاره
 ».یینجایتو ا... گفت 

 
 ».میبر ایمامان ب« : ستاره

 
 »؟یچرا پشتت را گرفت هیچ« :مادر

 
 ».میبر نجایاز ا یستیمامان نپرس زود باش با« :اش را نشان داد و گفت  یدست خون ستاره
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زخــم بـذارد عمــه   يرا پـاره بکنــد کـه رو   راهنشیــکـه پ  نیـ نگـاه بــه زخـم ســتاره کـرد و قبــل از ا    مـادر 
ــا پارچــه ا  ــرا ب ــت نزد يزه ــدر دس ــ   يشــد و رو کی ــتاره گذاشــت و م ــت س ــه   یپش ــا پارچ ــت ب خواس

 نه پارچه را نجایعمه ا« :زخم او را ببند و قادر در جواب کارش گفت يگرید
 

 .:بده
 

 مارسـتان یپارچـه بعـد خـوب سـفت ببنـد تـا ب       يقـادر خـوب دسـتت را پـس بـذار رو     « :زهـرا گفـت    عمه
 »... ادیتا خونش بند ب دیفشار بد

 
 ».نکنددستت درد  میدون یرا خوب م زهایچ نیعمه ما ا« :قادر

 
ــادر ــت رو ق ــه در دو      يدس ــتا ک ــمت روس ــه س ــا ب ــره از آنج ــار نف ــت و چه ــه گذاش ــتیپارچ ــر س  يمت

 افتادند یقبرستان قرار دارد قدم گذاشتند دو زن همراه مرتب از قادر و ستاره عقب م
 

 دیـ راحـت حـرف زدن مناسـب د    يفاصـله اش را بـرا   یفرصـت بـه عقـب نگـاه کـرد وقتـ       نیدر اولـ  قادر
شـرح داده بـودم اگـر قـدم      یات را کلـ  تیمـن کـه بهـت وضـع     يتـو چـرا آمـد   « :با لحن سرزنش گفـت  

 نشده نگاه به خودت چیاش هنوز ه جهیهم نت نیا يبه روستامون بذار
 

 ».بنداز
 

ــاف « : ســتاره ــدازه ک ــه ان ــن االن ب ــ یم ــدر     یدرد دارم خــودم م ــره انق ــد نف ــد چن ــنم امدن ــار ک ــم چک دون
 ».مفت در بره یستیآن پسره با یگ یکار را بکنم تو م نیکه ا دمیدم دخو فهیگفتند من هم وظ

 
کننـد حسـاب و کتـاب نـدارد شـما دخترهـا        یو فـردا مـ   يو امـروز  يروزیـ د يکـه جوانهـا   يکـار « :قادر

هـر چنـد    دیـ بزن یدسـت بـه خودکشـ    سـت یهـم کـه براتـون افتـاد نبا     يهر اتفـاق بـد   دیبدون یستیهم با
 ».کرده باشه یدانم که او خودکش یم دیبع نایدر مورد م
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 نقـدر یجـداً تـو چـرا ا   ... یترسـون  یمنـو مـ   ایـ  یکنـ  یسـرزنش مـ   ایـ مرتـب   يدل دار يتو بـه جـا  : ستاره
 ».یعاقل باش نقدریکه ا ادیاز سنت نم ؟یترسون یمنو م

 
چـرا چـون مـن     یدونـ  یهـم بکـنم مـ    رتیتـونم شـ   یمـ  یکـنم اگـر ناراحـت هسـت     یمـ  يکـار بـد  «: قادر

اول  مارســتان یب میــ ر یاالن مــ  ســت ین میاســت و تــرس حــال    ادیــ خــودم قهرمــان اســتانم و زورم ز   
 محل يمن خودم همه جوانها... نجایگردونمت ا یبزنند و بعد بر م هیزخمت را بخ

 
 »؟یموافق هست... را تماشا کن و بعد بگو کدام از آنهاست یکی یکی ایتو ب... کنم  یبه صف م را
 

 یـی آ یهمـه ادم چـرا تـو فقـط مـ      نیـ ا انیـ گفـتم م « : دینگـاه بـه قـادر کـرد و بعـد پرسـ       يلحظـه ا  هستار
 »هستند؟ لهاتیشناسم از فام یکه من م ينکنه آن پسره ا... یکن یدخالت م

 
... االغـم؟ ...دمیـ تـورا نفهم  يکـه تـو بـه مـن داد     يان همـه اشـاره ا   یکنـ  یفکـر مـ  ... االن مـن امـدم  : قادر

 هیـ گفـتم از بق  سـت ین تیـ حال چیتـو هـ  ... ییایـ و کوتـاه ب  یبرعکس عمداً تورا تنهـا گذاشـتم کـه بـه ترسـ     
 يهستم دو هفته بعد هم کشور ویبپرس من قهرمان استان تو وزن نود کل

 
 .شدم یمل میوارد ت دیشا میدار يباز
 

 یشناسـ  یاحتمـاالً تـو آن پسـره را مـ    گفـت   یشناسـد مـ   یدارد داود کـه تـورا مـ    یچه ربطـ  نهایا« :ستاره
 ».ادیاسمش در ب یخواه یهست و تو نم لهاتیو حتماً از فام

 
 نیــا میهســت لیــمــن هســتند مــا همــه فام لیــمــن هســتند خــوده داود هــم فام لیــهمــه محــل فام« :قــادر

 ».نداره یاصالً ربط
 

 ».يدیپس چرا مرتب به من چسب« : ستاره
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خوشـم امـد    یلـ یحتمـاً ازت خ « :تاره بـود نگـاه کـرد و گفـت     پارچـه پشـت سـ    يبـه دسـتش کـه رو    قادر
 ».چسبم یکه مرتب بهت مثل اهن ربا م

 
 ».دارم یدستو بر دار خودم نگه م« :ستاره

 
ــادر ــوم اســت   یشــوخ« :ق ــکــردم معل ــان با کی ــتیقهرم ــک ک يجــز رو س ــفیتش ــخــودش را پ تی  دای

دارم  یحــاال بــذار مــن نگــه مــ... حــس بکنــد ولیخــودش را نســبت بــه جامعــه و مــردم مســ یعنــیبکنــد 
 خودم گفتم فکر کنم یهمه حرف زدم و از قهرمان نیا ستیرسم تشکر ن نیفقط ا

 
تـونم   یخـواهم و نمـ   یهـم دارم و نمـ   تیحـس انسـان   یاسـت کـه مـن جـز قهرمـان      نیـ منظورم ا ینگرفت

فاجعــه در  یقاتفــا يزیــچ کیـ کــه  نیــا ایــو  دیـ گو یزور مــ يگــریبــه د یکـ ی يسـاکت بمــونم اگــر جــا 
 »....رمیفاجعه را بگ نیا يو نخواهم جلو نمیشرف افتادن است و من آن را بب

 
کـنم   یبـه تـو شـک کردنـد مـن هـم دارم بـه تـو کمـک مـ           نـا یم يبرادرها دمیدونم فهم یمن م« : ستاره

 ».یرو گفتم اگر حرف وحدس داود درست باشد حداقل تو مواظب خودت باش نیا
 

دختــر جــوان بــه  کیــگــم  یرســم تشــکر اســت مــن مــ نیــا نیآفــر«:گفــت  یبــا خنــده خوشــحال قــادر
 یســتیبــود چــرا حتمــاً بعــد از او با یبزرگــ انیــخــانواده را عــزادار کــرد ز کیــکــرد  یقولــت خودکشــ

 ».شعور عزادار بشوند یخانواده تو و ـن پسره ب
 

 ».ن بندازندبکنند و مقصر را به زندا تیشکا... را بکشد یخواهم داود کس یمن که نم« :ستاره
 

ــادر ــا یکاشــک« :ق ــ نی ــود  یآرزوت ممکــن م ــخــودت داود را د.... ب ــاه ن دیشــا يدی ــ ادیــکوت  نیحتمــاً ب
 ».خصومت به طول انجامد نیصد سال ا دیشود شا یها م يریخانواده ها دعوا و درگ

 
 »م؟یرو یاالن کجا م« : ستاره
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 ».رسانم یم مارستانیشماها را به ب نمیمن با ماش میدیرس» :قادر

 
ــاد  ســتین گــهید نیماشــ« :ســتاره ــه زحمــت افت ــو ب ــ.... يت ــون یم ــ یت ــو ....يدوســتهات برگــرد شیپ ت

 ».به خطر ننداز نیاز ا شتریخودت را بخاطر من ب
 

 ».یفکر بکنند که تو دوست دختر من هست.... ندیما را باهم بب هیهست بذار بق نیماش« :قادر
 

 ».یدروغ گفت. یستینمن به داود گفتم تو دوست من « : ستاره
 

 ».حرف را زدم نیمن که به خاطر خاطر خودت ا. ابروم رفت يحرف را زد نیچرا ا« : قادر
 

 رونیـ ب نـا یمـن و م  دیـ خواسـت بگو  یتـو بـد شـد مهمـان خونـه مـا بودنـد و او مـ         يبـرا  دیببخشـ « :ستاره
 يجــور کیــمجبــور شــدم ...  نــایبــه م یعنــیراه را بهــش نشــان دادم  نیــمــن ا میکــرد یمــ يپســر بــاز

 ».نداشتم يثابت بکنم که تو عمرم دوست پسر
 

 »جداً ؟«:قادر
 

 ».گم یدروغ نم«: ستاره
 

 ».میدیمن است رس نیآن قرمزه ماش«:خودش را نشان داد و گفت  نیاز دور ماش قادر
 

 »آن خانم عمه توست؟... عقب افتادند یلیآنها خ«: :به عقب نگاه کرد و گفت ستاره
 

 ».احترام گفتم ياز رو... است ینه زن خوب« :قادر
 

 »؟يدوست دار شتریب هیعمه خودت را از بق«: ستاره
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 ».متاسفانه خاله ندارم....چرا« : قادر
 

 »؟یهست ينطوریتو با همه آدم ها ا« : ستاره
 

 ».دارد یخوب بستگ« :نگاه به ستاره کرد و گفت  قادر
 

 »؟یبه چ یبستگ« : ستاره
 

 .به کمک داشته باشد اجیدفاع بماند و سخت احت چیمثل تو مظلوم بدون ه یکی« :قادر
 

 نیــا ایـ  ادیـ اســم خوشـت م  نیـ از ا يداشـتم چـرا اسـم ســتاره را بـه مـن داد      گــهیسـوال د  کیـ « : سـتاره 
 ».دارد يگرید لیکه دل

 
 يخــورد بــرا یاســم مــ نیــو چــون تــو هــم چهــره ات بــه ا ادیــخوشــم م یلــیاســم خ نیــمــن از ا«: قــادر

ــو ا ا ــنتخــاب اســم ت ــدهم   نی ــو... لقــب را دوســت داشــتم بهــت ب ــاز دور م مارســتانیب يت ــجمع انی  تی
 ».يزد یبرق م

 
 ».عقب افتادم میما باهم حرف زد« :شتابان آمد و گفت نیستاره پنج متر مانده به ماش مادر

 
 »عقب؟ ای نمیجلو بش« : دیاز قادر پرس ستاره

 
 ».یهر جا راحت تر هست« : قادر

 
 ».دارم یمن پارچه را نگه م نیلمان عقب بش« : مادر

 
 ».زحمت یب ندیبش نیعمه اول شما داخل ماش« :عقب را باز کرد و گفت نیدر ماش قادر
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 ».دییلمان خانم بفرما« :نشست و قادر با نگاه به لمان گفت نیلمان عقب ماش مادر
 

ــ  لمــان ــ نیهــم نشســت و قــادر از طــرف عقــب ماش لمــان «:شــد و گفــت  نیشــزد و ســوار ما يدور مین
 »اسم باشد؟ نیخواننده ترك فکر کنم به ا کی ستین یاسم ترک

 
 ».خوند یچرا لمان سام است قشنگ هم م« :لمان

 
 عمه؟ نیاسم را انتخاب کرد نیاست از کجا ا نیامل سا هیاسمش شب« : قادر

 
 ».هستند هیلمان ترك، اهل اروم ياصل و نسب بابا« :لمان مادر

 
 ».هستند هایاروپائ هیوم است لمان خانم شبمعل« : قادر

 
کـس   چینـدارد هـ   يخطـر  چیشـما گفتنـد هـ    يلهـا یفام« :قـادر گفـت   يلمان بـا نگـاه بـه لمـان و بـرا      مادر

 ».روشن آمدند زدند يتو هوا یکند ول یجرات نم
 

ــادر ــ«: ق ــرادر م    نیمــن االن ب ــتم مجــازات آن جــوان آن هــم بدســت ب ــه لمــان خــانم گف ــایراه ب اصــالً  ن
فـردا  ....جـوان   کیـ چـاقو گذاشـت تـو شـکم      کیـ بابـا رفـت    نیـ نـدارد فـردا ا   تیـ خوب یکس چیه يبرا

 خانواده مقتول یدهد ول یم سیپل لیرود خودش را تحو یم میخورم مستق یقسم م
 

 یآنهـا و همـه مـ    یشـود دشـمن اصـل    یانتقام هستند داود هـم کـه زنـدان اسـت آن وقـت لمـان مـ        دنبال
 ».یتو قاتل پسرمون هست ندیگو یو ماند سراغ لمان 

 
 يآقــا پســر کیــهــم  روزیــترســم د یمــ یلــیآره مــن هــم خ«:حــرف قــادر گفــت  دییــلمــان بــا تا مــادر

 ».حرفها را بهش زدند نیهم
 

 ».هستند شونیهستند آقا قادر ا شونیمامان آن آقا پسر ا« :لمان
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 ». کرد یرا م فتیلمان تعر شبید یراست« :گفت یلمان با لبخند و خوشحال مادر

 
آقـا قـادر    میکـه بگـو   نیـ کـردم نـه ا   فیـ کـه بـرام افتـاد بـرات تعر     ینکـردم اتفـاق   فیمامان تعر« : لمان

 ».شوند یفالن و فالن است االن بد متوجه م
 

بـودم اقـا داود تـو حـال      یکـ یبـود آن نزد  فـه ینـه مـن متوجـه شـدم عمـه منظورشـون چـه بـود وظ        « :قادر
 ».ستادیا یجلوش م ستیبا یم یکیگرفت  جهینت خودیخودش نبود و زود ب

 
 یکـس جـرات نمـ    چیجلـو چشـمانش را خـون گرفتـه باشـد هـ       یکـ ی یوقتـ  تیـ تـو آن موقع « :لمان  مادر
 ».کند

 
ــ  یاگــر کســ قــتشیدرســت اســت عمــه حق« : قــادر کنــد خــوب اگــر  یتــوانش را داشــته باشــد حتمــا م

 ».نه مثل من دیشیاند یآمد حتما اول خوب م یزورش نم یکس
 

 ».میشناس یکس را نم چیه نجایما ا نیدیاالن هم به داد لمان رس« :مادر
 

 شیو چهـار سـاعت پـ    سـت یشـه مـن کـه ب    ینمـ  ينجـور یا قـتش یحق ینکـردم ولـ   يعمه مـن کـار  « :قادر
 ».ستمیلمان ن

 
 ».هستند لهامونیفام« : لمان

 
ــ   شیتوننــد پــ یمــ یتــا کــ«: قــادر آنهــا کــه  یزنــ یتــو باشــند تــازه صــد تــا هــم باشــند تــو شــهر قــدم م

 یو نشــان یاز کجــا خــودت اشــتباه نکنــ نیــگذشــته از... شناســند و از کجــا بدوننــد  یدشــمنان تــورا نمــ
 ».یگناه را نده یب کی
 

 ».میرا ندار چکسیه میهست بیشهر غر نیما تو ا....  یگ یلمان دخترچرا دروغ م« :لمان مادر
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 ».دونم چکار بکنم یخودم م... دیمادرم نزن شیحرفها را پ نیآقا قادر بهتر است ا«:لمان

 
شناســد بــه تــو  یکــه انهــا را مــ یکــیبــذار  یشناســ یآدمهــا را نمــ نیــلمــان دختــرم تــو ا« :لمــان  مــادر

 ».اش جهیشد نت نیا يگفتم باور نکرد شبیمن هر چقدر بهت د دیبگو
 

 ».کردم که کردم دایو عکسها اگر پ لمیف ياز رو تیرم تو جمع ینم گهید« :لمان
 

ــادر ــ «:ق ــ يشــنو یاز مــن م ــه ه محــل دعــوا تماشــا کــردن را دوســت    ياعتمــاد نکــن جوانهــا  چکسیب
 »د؟یرا باهم تماشا بکن لمهایکه ف نیقرار گذاشت... را دوست دارند  جانیدارند ه

 
 ».آره«:لمان

 
اول بــا مــن مشــورت  یبــه آنهــا نگــ عیســر يداد صیو پســره را تشــخ يدیــگــم اگــر د یمــن مــ«: قــادر

 ینمـ  تیـ و بعـداً لمـان را اذ   سـتند یخـانواده آن پسـره اهـل دعـوا ن     میدیـ گـم اگـر د   یعمه مـن مـ  .... کن
 کیبهتر است پسره به زندان برود  میاطالع بده سیبه پل میکنند با من برو

 
 ».شوند یزندان بماند و خود به خود همه خنک م مدت

 
 ».رسد یلمان حرفشو گوش بده به همه جا فکرش م« :لمان  مادر

 
 ».کردم یکیفهمد که با تو دست به  یرفتار بکنم داود م نطوریااگر « :لمان

 
 ياریــتــو نقشــه غلطــش او را  یســتیبــذار هــر جــور دوســت دارد فکــر بکنــد تــو کــه مجبــور ن  « : قــادر

 ».یبکن
 

 ».دهم حرفت درست است یرا من به تو حق م یکی نیا« : لمان



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 42

 
ــه جــان همــه کســان «: قــادر ــ  یعمــه ب ــ  یکــه دوســت دارم قســم م از داود و  يبــد چیخــورم مــن اصــال ه

متــاثرم مــن  نــایاز حادثــه مرگبــار م ادیــز یلــینکردنــد مــن هــم خ یاحترامــ یبــه مــا بــ دمیــخـانوادش ند 
 کینبود  یخودکش نیا دیدان یعمه شما نم... اشتباه  کیخواهم به خاطر  ینم
 

 . »زندیبود بخاطر تصادف خون جوان مردم را بر تصادف
 

 »؟يتو برادر هم دار... دارم  يکنجکاو کیاست فقط من حرفهات درست «: لمان
 

 » چطور؟« :خونش جرقه زد و با تب و لرز گفت  قادر
 

  »؟يدار« : لمان
 

مثــل بچــه  قــتشیدلســوز و دل رحــم اســت حق یلــیخ ســتیهــا ن هیــما نیــبــرادرم تــو ا یدارم ولــ« :قــادر
شــد هــم زشــت اســت و هــم عقــب   ینمــ کیــاو نزد يصــد متــر نــایم گــریهــزار ســال د یعنــیهاســت 

 ». وانهیکم د کیافتاده و هم 
 

 نطــوریزشــت اســت ادم در مــورد بــرادرش ا  یکنــ یفکــر نمــ یهمــه خــوب نیــآقــا قــادر تــو بــا ا «:لمــان
 » حرف بزند؟

 
بـا   شـه یموقـع آمـدن گفـتم تـو جـواب تشـکر را هم      « :نگـاه کـرد و گفـت     نـه یسـرخ تـو ا   یبا صـورت  قادر

 ».شوم  یبدهکار م باز من يجور کی یده یم یلیس
 

 ».نداشت  ينه پسرم لمان منظور بد« :لمان مادر
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کــار را  نیــبزرگســال دارم احتمــاالً او ا يبــود اگــر مــن بــرادر نیــچــرا عمــه منظــور لمــان خــانم ا« :قــادر
کـه   نیـ بـه خـاطر ا   میمجبـورم کـرد تـا از بـرادرم بـد بگـو       یمـن االن دوسـت نداشـتم ولـ    ... کرده است 

 .ندارد  یقیرف چیبرادرم ه...  دیدانست یاگر م... لمان خانم متوجه بشوند
 

پســره اســت حتمــاً باهــات  نیــو تــو بــرو بــه داود بگــو ا میگــو یمــن اســم بــرادرم را مــ شیازمــا يبــرا
 ».مطمئن باش با تو دعوا خواهد کرد... یکند که او را دست انداخت یدعوا م

 
 ».شدم  مانیسوال کردم پش کیمن « :لمان

 
ــود بــرادرم اســت جگــر تــنم اســت     « : قــادر خــوب مــن هــم جــواب تــورا دادم منظــورت کــه آشــکار ب

 يزیـ چ نیچنـ  گـر ید يخودمـان پـاك بکـنم تـا تـو جـا       انیـ م نجـا یظـن تـورا ا   نیـ ندارد اگر مـن ا  يرادیا
 کنند را با  یمن از برادرم آنچه مردم در موردش فکر م. ياوریرا بر زبان ن

 
 ». دیفتم تا تو به برادرم شک نکنگ یتینا رضا وجود

 
اول کلمـات   یسـت یدانـد با  یدانـد هنـوز نمـ    یاو نمـ  نیآقـا نـادر شـما لمـان و بـد متوجـه شـد       «:لمان  مادر

 ».بدهد  رونیرا خوب در دهانش بچرخوند و بعد ب
 

 ». ستیمامان قادر اسمش نادر ن« :لمان
 

 ».آقا قادر  دیببخش« :مادر
 

ســوال تــو  نیــا... درســت نباشــد دیشــا نیر خــوب منظــور منــو متوجــه شــدمامــان تــو و آقــا قــاد«: لمــان
اگــر آن  میخواســتم بگــو یچــون مــن از آقــا قــادر متشــکر هســتم مــ دمیســرم بــود بهتــر شــد کــه پرســ

 ...او را ندهم  یمن هم نشان دیاست رك به من بگو زیشناسد و براش عز یفرد را م
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ــ چــون ــم اگــر او بگو یم ــدون ــا دی ــا نبا نی ــه اســت   ســتیباب ــ... مجــازات بشــود درســت گفت اگــر  یحت
 .دیبرادرش باشد نترسد و به من بگو

 
ـ  یمعلـق مـ   يریراه اشـتباه سـراز   کیـ گـم مـا اصـالً همهمـون تـو       یعمـه مـن مـ   ...  یمرسـ « :قادر و  میزن

 ».است گرید يکه به نظرم داستان اصال طور یدر صورت مینیب یپشت آنطرف جاده را نم
 

 ». دیکن فیشما تعر« : لمان
 

 ریــدومــاً او خــودش را ز... نکــرد او تصــادف کــرد یخودکشــ نــایمــن مطمــئن هســتم م قــتشیحق«: قــادر
 .او رد شد  يهم از رو یدوم نیاو را زد چند متر رد شد ماش نیماش کیننداخت چون  نیماش

 
 »؟يانگار خودت انجا بود یکن یم فیتعر يجور کی« :لمان

 
 فیـ تعر نطـور یاز شـاهدان آنجـا بـود و ا    یکـ ینه نبودم مـن امـروز صـبح بـه محـل تصـادف رفـتم        « :قادر

 کیـ  يتصـادف بـود دومـاً بجـا     کیـ  دمیرسـ  جـه ینت نیـ کرد من هـم جـاده راه خـوب نگـاه کـردم و بـه ا      
 بندم  یرد شدند من باهاتون شرط م نایم ياز رو نیدو تا ماش نیماش

 
 ».حرفم ثابت بشود  نیا يروز که
 

گفـت   یکـرد و مـ   یمـ  هیـ بـودم مامـانم شـاهد اسـت او آمـد خونـه مـا گر        نـا یمن صبح آن روز با م« :لمان
ــ ...  گفــت  یکنــد مــ یمــ یخــدا حــافظ فیــکث یزنــدگ نیــنکنــد از ا دایــپ یخســته شــده اســت اگــر راه

 ».کرده است  يدوست پسرش چند ماه است که با او باز
 

 » اتفاق افتاد؟ نیجداً ا« :قادر
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ــ  یخودکشــ میبگــو ســتمین ضیاره وگرنــه مــن کــه مــر «: لمــان  یکــرد تــازه مــن نگفــتم حتمــاً خودکش
 نــایکــه م يتهــایانــداخت و بــا حرفهــا و ن نیماشــ ریــخــودش را ز نــایکــرد راننــده و دو شــاهد گفتنــد م 

 .کرده است  یخودکش دیکه او شا دمیرس جهینت نیداشت به ا
 

ناراحـت بـود بـاور بکـن اگـر       نقـدر یزد و ا نـا یهـا را م حرف نیـ اگـر ا ... جمیمـن گـ  « :هاج و واج گفـت  قادر
کـنم کـه بـه چهـره تـک و تـک        یبرادرم هم باشد بهش رحـم نخـواهم کـرد مـن خـودم تـورا مجبـور مـ        

 ».یبکن ییو آن فرد را شناسا یمحل تماشا بکن يجوانها
 

ــه چــه خــاطر حاضــرم کــه حتمــا آن پســر پ   نیــمــن هــم بــا وجــود ا « :لمــان  دایــهمــه تــرس وحشــت ب
 ».تو موقع دفن آمدند جوانترها را فرستادند  یانقدر آن آدم ها بد هستند حت نیتازه بب... بشود

 
گـم   یدهـد مـ   یداود را مـ  يبـو  یکـه بهـت دادنـد کمـ     یاحتمـال دارد آن فحشـ   کیـ به نظـر مـن   «: قادر

کـار را بـا تـو     نیـ عـده جوانهـا خودسـر امدنـد وا     کیـ اقـوامش ضـد تـو حـرف زد کـه       نیدر خانه انقدر ب
 ».استراحت سرت را درد اوردم  يبجا تیموقع نیببخش لمان تو ا... کردند

 
 ». ستیتحملش سخت ن یسوزد ول یموقع م یندارد بعض یاشکال« :لمان

 
 ». یهست يقو« :قادر

 
داد  یمــ یخــود را بــه منشــ لیــکــه لمــان شــماره موبا یبودنــد و مــوقع مارســتانیدر ب یهــا دو ســاعت آن

... کــه اجــازه گرفتــه باشــد نیــخــود ضــبط کــرد بــدون ا لیــه او را همزمــان در حافظــه موباقــادر شــمار
 دیــخانــه آنهــا د يقــادر انهــا را بــه خانــه شــان رســاند قــادر از دور داود را تنهــا جلــو  مارســتانیبعــد از ب

 » کند؟ یچکار م نجایا...  نیا... او« :و ترمز کردن گفت دنیتوجه قبل از رس یاو ب
 

  »؟یک« : دیداود پرس دنیبا وجود د لمان
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 ادهیــپ نجــایمــن هــم ا... دیحتمــاً شــن ن،یداود انجاســت ببــ« :بــا دســتش داود را نشــان داد و گفــت قــادر
 ».بمونم  شتونیبهتر است من هم پ دیشم با او تنها نمان یم
 

ــان ــ     « : لم ــن م ــه او از م ــت وگرن ــر اس ــه بهت ــادر باش ــا ق ــان آق ــه روس  یمام ــا االن ب ــد حتم ــون خواه تاش
 ».خسته هستم  یلیاصال ًحال ندارم خ... بروم

 
ــادر ــ  نیماشــ ق ــار زد و همــه از ماش ــادر لمــان    ادهیــپ نیرا کن ــه م شــدند داود از جــاش تکــان خــورد و ب

 » چه شد؟... منتظر هستم  نجایا یساعت کیمن ... سالم خواهر« :نگاه کرد و گفت
 

ــادر ــان دلگ م ــهیلم ــت  ران ــرم شــانس آورد « :گف ــ... دخت ــر م ــ یاگ ــو   یخواســتند م تونســتند چــاقو را ت
 ».که روح شما اصالً با خبر بشود  نیقلبش فرو کنند بدون ا

 
لحظــه  کیــمــن ... منتظرتــون شــدم نجــایامــدم ا مینکــردم مســتق دایــرفــتم شــما را پ مارســتانیب« :داود

و دوســت داشــتم بـار آخــر تــو قبــر از  « :ادامـه داد و گفــت  هیــبــا گر »دیــدیقافـل شــده بــودم خودتـون د  
 »....کرده باشم و بهش قول داده باشم  یخدا حافظ نایم
 

 ».رساند  مارستانیما را به ب عیدست آقا قادر درد نکنه سر« : مادر
 

مــن هــر وقــت و هــر ســاعت باشــد درخــدمت   میمــا مواظــب لمــان هســت میمــن و اقــا داود نــدار« :قــادر
 ».هستم 

 
داود نگــاه بــه قــادر کــرد و    » ... دیــمــن فقــط آمــدم حــالتون را بپرســم شــما اســتراحت بکن      « :اودد

بعـداً مـن خـودم اگـر     ... لمـان بمـون   شیدو سـه روز حواسـت جمـع باشـه مرتـب پـ       نیـ قـادر تـو ا  «:گفت
  »ستمیا یشب و روز نهگبان م امیبشه م

 
 ».مونم  یم ششیو چهار ساعت پ ستیکارم نگران نباش اگر بشه ب یمن ب« :قادر
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 ». دیتک زنگ به من بزن کیهر وقت و هر ساعت شد ... من بروم دیاگر اجازه بده« :داود

 
ــردن از بق    يدســت رو داود ــاال ب ــت ب ــا دس ــادر گذاشــت و ب ــشــانه ق کــرد و بعــد از دور  یخــداحافظ هی

 دیســبــه قــادر کــرد و از او پر یلمــان نگــاه» ....عــوض شــد  یلــیلحــنش خ« :شــدن داود بــه لمــان گفــت
 ».رفتارش کامال ًعوض شد  ؟يتو شد.... من متوجه نشدم « .:
 

ــادر ــنم االن خ« : ق ــیفکــر ک ــا او همــدرد  یل ــا ياز مــردم ب ــد ش ــهــم متوجــه شــد و صــالح د  دیکردن  دی
 ». یبکن يدوستانه از تو بخواهد که با او همکار

 
داد و گفــت تمــام روســتا مثــل مــوش  یپــز مــ یلــیخ شــبیبــود د گــهید زیــچ لشینــه دلــ« :لمــان  مــادر

بشــود بــاز جــرات و شــرم دارد  کیــلمــان نزد يکنــد صــد متــر یجــرات نمــ یترســند و کســ یازش مــ
 ».به من قول داده بود ... بکند یما افتاب شیکه خودش را پ

 
 يکـنم حـق بـا آقـا قـادر اسـت االن بـا درد        یشـد مـن فکـر مـ     میواضـح اسـت رحـ    یلـ یمامـان خ « : لمـان 

هــم بدهــد حتمــاً  یســتیبا ردیــگ یمــ يزیــادم چ یپــر حــرارت و پــر محبــت اســت وقتــ کــه دارد قلــبش
 ».آورد  یمحبت محبت م ندیگو یکنند و م یبهشون محبت م یلیاالن خ

 
 دکمه فشار داد  يشماره ضبط شده لمان رو يآورد و رو رونیب بشیرا از ج لیموبا قادر

 
 و  اوردیب رونیب فشیخواست از ک یلمان در امد و لمان با عجله م لیزنگ موبا يصدا و
 

هــر وقــت .... مــن بــه تــو زنــگ زدم نگــاه بکــن شــماره منــو تــو حافظــه ضــبط کــن ... مــنم «: گفــت قــادر
 ». امیم قهیاست دو دق کینزد نیخونه ما هم.... زنگ بزن یخواست
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اســمم را «:را خــاموش کـرد و قــادر گفـت    لشیبـه شــماره تلفـن قــادر کـرد و دوبــاره موبـا     ینگــاه لمـان 
 ».ینوشت یم
 

  »ست؟یروستا ن يخونه تون تو.... سمینو یتو خونه م« :لمان
 

 ».عمه خدا حافظ دیاستراحت بکن دیشوم برو یمن مزاحم نم م،یشهر هم خونه دار«: قادر
 

 ییقبـاد بـازجو  از  الشیـ زد و مرتـب در خ  یبه خونـه رفـت و منتظـر قبـاد مانـد و تـو خونـه قـدم مـ          قادر
مبــل بــه خــواب  يشــب شــد قــادر رو مــهیکــرد ن ینگــاه مــ رونیــرفــت و بــه ب یکــرد دم پنجــره مــ یمــ

 کرد و از جاش  داریاو را از خواب ب... بستن در يکه صدا نیرفته بود تا ا
 

  »؟يبود نجایتو ا« : دیشد و به سمت در رفت و قباد از او پرس بلند
 

چقــدر منتظــرت  یدونــ یمــ ؟یرا خــاموش گذاشــت لــتیچــرا موبا يتــا حــاال کجــا بــود« :طلبکارانــه قــادر
 ».بودم 

 
 » کرده باشم؟ یکه من هم خودکش يدیترس« :با خنده تمسخر گفت  قباد

 
  »؟ینفر را کشته باش کیکه  دمینه آقا جان ترس« :گفت تیبا عصبان قادر

 
 ».شن  یم داریها ب هیمه همساه یزن یچرا داد م«:شد و گفت  کینزد قباد

 
  »؟يکجا بود دمیازت پرس نیبش« :قادر

 
 » معلوم است چت شده؟ یکن یم يعجب سوال ها«: قباد

 
  »؟يبودن چقدر بهشون پول داد یآن دو تا جوان ک... خودت بگو« :قادر
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 ». ارمیسر در نم یچیمن ه... یزن یحرف م یاز ک یگ یم یدونم چ یمن نم« :قباد

 
گـم بهـت    ینمـ  یچـ یو بهـت ه  یفکـر نکـن بـرادرم هسـت    « :قبـاد فشـرد و گفـت    نهیس يانگشت رو قادر

... يبــا وجــود ان همــه حرفهــا آمــده بــود... نــرو رونیــنکــن ب يو کــار نیتــو خونــه بشــ ریــگفــتم تــو بگ
 شــهیدونــم هم یفقــط نمــ... یبکنــ یآن را عملــ یو خواســت يبــود دهیچــه خــوب حتمــاً نقشــه کشــ يبــرا

 ». یهست هایکیافتد تو در آن نزد یه مک یقاتفا کیچرا 
 

 ».ندارم  ینترس، قصد خودکش« :گفت  زیباز با خنده تمسخر آم قباد
 

بــا  نــایپشــت دوســت م يامــروز تــو قبرســتون رو یکــ يخبــر نــدار یعنــینکــن  يبــرام رول بــاز« : قــادر
 » و او را ترسوند؟ دیچاقو خط کش

 
 » کار را کرد؟ نیا یک ؟یچ يفهمم برا ینم چیبه من دارد من ه یچه ربط« :قباد

 
 » دختره بترسد؟ نیتونه از ا یم یباش جز تو ک يقباد با من جد« : قادر

 
شـه کـه    یواقعـاً داره ثابـت مـ    دیو سـردرگم هسـت   جینـدارم شـماها همـه خودتـون گـ      یمـن ترسـ  «: قباد

تصــادف  نیــچشــمان مــن ا يمگــر مــن بهــت نگفــتم جلــو... تــو محــل فقــط مــن ســالم هســتم تــو چــرا  
 ».واقعاً خنده دار است  هیچ يبرا هایباز نیاتفاق افتاد پس ا

 
 دیشـد شـا   تیحسـود  ينـدار  یکـنم تـو چـون عقـل درسـت حسـاب       یمـن فکـر مـ   « :بـا تفکـر گفـت    قادر

  »؟یداشته باش تیجنا نیتو ا یدست ستیهم ن دیبع یحت
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ــخند قبــاد ــ « :و گفــت دی ــده ام م ــگ یواقعــاً خن ــ چیهــ.... ردی ــ یم ــدر    یدون ــو مــن لمــان را چق بخــاطر ت
کـه بـد کـرد از دسـت      یمـن بـا کسـ    سـتم یضـد خوبـان ن   وانـه یشـوم د  یمـ  وانـه یدوست دارم اگـر مـن د  

 خورم من لمان را به  یشوم به جان مامان و بابا و تو قسم م یم وانهیبد د يکارها
 

 .شما سه نفر دوست دارم  اندازه
 

 ».به دوستش چاقو زدند نایم يلهایپس حتما فام ،یکار را نکرده باش نیاگر واقعاً تو ا«:قادر
 

  »؟يدونم گشنه ام است، غذا خورد ینم«: قباد
 

 ».مقدار مونده سرد است خودت برو گرم کن  کیآره خوردم باز « : قادر
 

تـو  ... « :اجـاق گذاشـت و قـادر گفـت     يبرادر پشـت سـر هـم بـه آشـپزخانه رفتنـد و قبـاد غـذا را رو         دو
 »کرده است؟ یخودکش نایگه م یآورم پس چرا لمان م یتصادف است سر در نم یگ یم
 

  »؟يخور یدونم، تو هم غذا م یچه م» :لحظه بر گشت و گفت کی قباد
 

 ».خورم، خودت بخور  ینه نم« :قادر
 

مـن بهـت گفـتم تصـادف بـود تمـام       ... یکنـ  یمـ  يدارد کنجکـاو  یدونـم بـه تـو چـه ربطـ      یمن نم« : قباد
هســتند درد دارنــد  جیگــ یکمــ کیــدوســتت کــه نــوکرش هســتم  نیــجمــع باشــد داود و ا الــتیشــد خ

 گم  یمزخرفات را نم نیمن ا یخوب اگر بگم آنها درد دارند منهم دارم ول
 

 ».گردم  ینم نایدوست پسر م دنبال
 

 ». دهید نایبا م ییجا کیخوب لمان تورا حتما  یستیمگر دوست پسرش تو ن يخول شد« :قادر
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 ».خونه آمد  نیچند بار تو ا ناینبودم فقط م نایبا م رونیمن ب« : قباد
 

  »د؟یباهم آشنا شد يچه جور« :قادر
 

و  دیــخواســتند مــن براشــون وام گــرفتم مــن هــم ازش خوشــم امــد او هــم فهم یتــو بانــک وام مــ« :قبــاد
تونسـت حاضـر    یروز تـو روسـتا بمانـد اگـر مـ      کیـ  گـر یچند بار آمـد تـو بانـک گفـت دوسـت نـدارد د      

 یاگــر بخواهــد مــ رمیــتــونم خونــه بگ یش را بدهــد آن وقــت مــن بهــش گفــتم مــن مــ زیــبــود همــه چ
تـو بـه مــن   « :کـم مسـتاجر مــن بشـود کـه مـن منظـورم کـل خــانواده اش بـود و او گفـت          هیـ تونـه بـا کرا  

 ».منظورم را بد متوجه شد  ؟یده یازدواج م شنهادیپ
 

 » جداً؟« :قادر
 

 یکـه انقـدر خـوب باشـد و حتـ      نیـ ا یمـن بـود ولـ    ينشـد، قبـول دارم بـرام او خـدا     آره من بـاورم «: قباد
 ».ذهنش باشد  يفکر تو نیا

 
  »؟يداد یچه جواب«: قادر

 
مـردم چـه خواهنـد گفـت     ... مـن غلـط بکـنم تـو کجـا و مـن کجـا        ،يگفـتم نـه تـو بـد متوجـه شـد      « :قبـاد 

بعـد همـان روز امـد خونـه مـا      ... ادیـ مـن از تـو خوشـم م   ... صـورتم گذاشـت و گفـت     يبعد او دسـت رو 
 ».و از آن روز حامله شد 

 
 ».کرده است  فیلمان تعر يبرا نایاست پس حتما م ينطوریاگر ا« :قادر

 
 نیـ گفـت ا  یاگـر مـ   میکـس نگـو   چینکرده است به مـن هـم گفـت و قسـم داد کـه بـه هـ        فیتعر« : قباد

کـه تـو روسـتا دنبـالم      نیـ ا يکـنم بجـا   یدونست کـه مـن تـو بانـک کـار مـ       یم ستیبا یدوستش پس م
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 یهســتم کـه در بانــک کــار مــ  یروســتا هــم مــن تنهـا کســ  يآمدنـد تــو بانــک و تـو   یمــ عیبگردنـد ســر 
 ».کنم 

 
 ».درست است « :قادر

 
 يموقـع غـذا خـوردن بودنـد کـه صـدا       منیاتـاق نشـ   زیـ و آنهـا سـر م   خـت یغـذا را در دو بشـقاب ر   قباد
 » لمان است« :تماشا کرد و گفت  لیاقادر به صدا در امد و او به صحفه موب لیموبا

 
 » الو؟« :و گفت  دیجرعه آب نوش کیسطل اشغال تف کرد و  يلقمه در دهان را تو قادر

 
 ».افتاد  یاقا قادر اتفاق وحشتناک« :لمان

 
 » شده؟ یچ« :قادر

 
 ».کردند  دیداشت تو اتاقمون انداختند منو تهد ادی کیخونه ما را شکوندند  شهیش« :لمان

 
 » انداختند؟ یک« :دیبه قباد نگاه کرد و پرس قادر

 
 ».شه  یربع م کیاالن،  نیهم«: لمان

 
  »ن؟یزنگ زد سیبه پل ؟یعجب تصادف«:قادر

 
 »بود؟ یمنظورت چ ؟یچه تصادف.... اند یگفت االن م یزنگ زد م مونیهمسا« :لمان

 
 .ساخته است ياز من کار ...نترس ...  يخواستم االن زنگ بزنم که تو زد یمن م چیه«: قادر
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 یباشــ نجــایتــو هــم ا ییایــب یگفــتم اگــر بتــون ادیــبــه آقــا داود زنــگ زدم او االن تــو راه اســت م« : لمــان
 ».خوب است

 
 ».نشن یرتیبرادرت غ ایگم بابات و  یم یول امیمن م« :قادر

 
خـواهر کوچـک   فقـط مـن و   ... ادیـ اسـت اخـر هفتـه م    ونیمـن بـرادر نـدارم بابـام هـم راننـده کـام       «: لمان

 ».میو مادرم هست
 

 ».یگفت یاز اول م یاالن رسوندم کاشک نیمن خودم را هم« :قادر
 

خونــه لمــان را  شــهیاالن ش«: را در دســت گرفــت و از جــاش بلنــد شــد و بــه قبــاد گفــت  لشیموبــا قــادر
کنـد حرفهـات را قبـول کـردم و گفـتم تـو قبرسـتون         یکـار را مـ   نیـ ا یپـس کـ   یشکوندن اگر تـو نباشـ  

 عجب... آورم یسر در نم... نمیب یم دیبع یداود باشد ول يلهایکار فام دیشا
 

ــ قــاًیدق... يپنجــره را شــکوندن تــو هــم تــازه خونــه امــد  شــهیش... نــه  یتصــادف را  هیــثان میبخــواه یحت
 ».تونه باشه یکار تو م قاًیدق میحساب بکن

 
بپـرس   دیـ بـرو از مج ... کـنم تـونم بهـت ثابـت ب    یدونـم خونـه اش کجاسـت مـن مـ      یمن اصـالً نمـ  « :قباد

 ».او منو تا خونه تا دم در رساند
 

 ».قانع کننده ازت طلبکار هستم لیجور دل کیاالن وقت ندارم بعداً که آمدم « :قادر
 

ــتــو دخالــت نکــن ا« : قبــاد ســوء  یدشــمن یاهــال انیــم خــودیدختــره کــارش از اول مشــکوك بــود ب  نی
 ».ظن انداخت
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ـ  یحـرف مشـکوك مـ    نیشـد ببـ   یچ« :قادر  نیـ پـس ا  يدختـر را انـدازه مـا دوسـت دار     نیـ ا یگفتـ  یزن
 ».من برم قبل از داود انجا باشم بهتر است....  ه؟یمعناش چ یتفاوت یب

 
 ».گم یم یبرگشت یتو برو وقت« : قباد

 
بعــد از ســالم بــا ســه زن خانــه بــه  میزنــگ خونــه لمــان را زد و داخــل دوم آپارتمــان شــد و مســتق قــادر

 ».نمیرا بب اداشتی نیتونم ا یم« : دیشهر رفت و پرس یاصل ابانیتاق سمت خطرف ا
 

 »امد؟ین سیپل« : دیرفتند و قادر پرس منیباهم مجداً به اتاق نش آنها
 

 ».اندینم... شد یاشتباه میو بگ میزنگ بزن سیآقا داود گفتند بهتر است به پل«:گفت لمان
 

زحمــت  دیــازش بخواه دیــگــم بــه اقــا داود زنــگ بزن یمــ« :صــحفه نوشــته را خوانــد و گفــت  کیــ قــادر
ــازه ا  ــنکشــد مــن هســتم ت ــآدمهــا تهد نی ــد  دی ــیکردن ــو روســتا   گــریازت خواســتند کــه د یعن ــاتو ت پ

 .همه مون بس است يضرر برا نقدریمن هم گفتم نرو هم... ينذار
 

بـه داود   گـه یگـم م  یدختـر مـ   نیـ هـر چقـدر بـه ا    مـن هـم   یعاقـل هسـت   یلـ یآقا قـادر تـو خ  « :لمان مادر
 ».قول داده

 
پســره اصــالً  دیشــا يرا نشــان داد يپســر کیــتــو روســتا بــه اشــتباه  یرفتــ میریــلمــان فــرض گ« : قــادر

دســتش بـه خــون آغشـته بشــود آن    سـت ین يداود هــم کـه تــو حالـت عــاد   نیـ نداشــت و ا یگنـاه  چیهـ 
 گفته باشم... نواده ها را بدهدو به خا بتیمص نیتونه جواب ا یم یوقت جز تو ک

 
 ».یکش یعمر عذاب م کیوجدان خودت  شیباش پ مطمئن
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ــ ادیــمامــان آقــا داود ب«: لمــان ــ   لمیف  یرا نشــان بدهــد اگــر پســر را هــم صــد درد صــد شــناختم قــول م
 ».من هم به قولم وفا کردم يجور نیا ستیگم ن یبهش م... دهم که نگم

 
 يسـفت جلـو   یکمـ  کیـ عمـه شـما هـم    ... بـه روسـتا هـم نـرو     گـه یبـار آخـر باشـه د    نیآره فقط ا« :قادر

ــون اســت آدم کــه نزد  دیســتیداود با ــدخترت ــه شــ کی ــ ریلون ــده نم ــد  یشــوخ... شــود یدرن هــم ندارن
دوننـد   یترسـند و مـ   یبخواهنـد بـا چـاقو فقـط خـط بکشـند آنهـا هـم از داود مـ          گـر یفکر نکنم باز بـار د 

گـن   یمـ  میکـه مـا نبـود    یمـوقع ... اً قصـد کشـتن آن شـخص را دارد   جـد  سـت ین دیـ تهد داودکه حـرف  
 ».به مردم نکرد يدهایچه تهد یتو قبرستون

 
 ».يتو که نبود« :لمان

 
ــادر ــ « :ق ــا ده نفــر تلفن ــ ... حــرف زدم یب ــن فقــط م ــد اگــر    یم ــم اگــر االن اســم آن پســره را بفهمن دون

 ».کشد یچشمان همه م يموفق بشود در روز روشن آن پسره را جلو
 
را گذاشـتند و همـه بـاهم تماشـا کردنـد و       لمیآمـد و فـ   يد یسـ  کیـ و داود بـا   دیسـاعت طـول کشـ    مین

 یمـ  دهیـ بـه وضـوح د   لمیکـه چنـد بـار چهـره قبـاد در فـ       يلمان گفت آن شخص حضور ندارد بـا وجـود  
 .شد 

 
 یکـرد و هـر لحظـه کـه چهـره قبـاد ظـاهر مـ         یلحظـه بـه لمـان تماشـا مـ      کیـ و  لمیلحظه به فـ  کی قادر

کــرد مرتــب بـا اشــارات بــه لمـان گوشــزد بکنــد کــه او    یزد تــالش مـ  یمــ خیـ شـد جســم او از وحشــت  
سـر انجـام لمـان گفـت آن      دیـ گو یداد کـه نمـ   یاشـاره مـ   الشیـ خ یراحتـ  يندهـد لمـان هـم بـرا     یاسم

ــوان در فــ  ــتین لمیج ــات بــ    س ــرفتن اطالع ــدون گ ــهینت یو داود ب ــع رفــ  ج ــموق ــب  يد یتن س را طل
ــرد ــت   ...... ک ــته او گف ــل خواس ــادر در مقاب ــ ... ق ــا داود س ــایرا ا يد یآق ــبذار نج ــان   دی ــت لم ــر اس بهت

 .ندیخانم مجداً بب
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اگــر بشــه قبــل از « :داشــت لمــان قبــاد را شــناخته اســت بــه او گفــت  نیقــیداود رفــت قــادر کــه  یوقتــ
 ».لحظه آن پسره را به من نشان بده کیرفتنم 

 
ــا او را از نزد  یکــی... ســتین لمیتــو فــ.... ســتیپســره ن« :لمــان  ینمــ نمیــنب کیــاســت کــه شــک دارم ت

 ».تونم بگم
 

 ».نه ایاست  نکارهیپسره ا نیباشه تو نشان بده تا من بگم ا«:قادر
 

 ».نکردم به تو هم نگم دایپ نیقیبهتر است تا  یول میتماشا بکن میتون یم«:لمان
 

 ».بهتر است یبه من بگ« :قادر
 

از  یبــه زور بخــواه يخــودت بــر ایــ ادیــب رونیــترســم از زبونــت ب یمــ يکــه خــودت زد یحرفــ« : لمـان 
 دیــاســم آن پســره ســر زبــون افتــاد و داود هــم فهم يجــور کیــ ایــو  یبکشــ رونیــان بابــا از زبــونش ب

 «اد؟یبه سرش ب ییبال یحت ای دیمزاحمش شد خودیگناه بود و ب یاگر ب
 

کنـار زد ونشســت و   یبـود مالفــه را کمـ   دهیمبــل دراز کشـ  يکوچـک پـانزده ســاله لمـان کـه رو     خـواهر 
 ».ترسم یلمان نگو اگر بود هم نگو من م« :گفت 

 
 ».جمع است المونیخ ادیبابام ب« : لمان

 
 »پسره چکاره است؟ یدون یم« :دیرا مجداً گذاشتند و قادر پرس لمیها ف آن

 
 ».........دانشجو باشد دیخواند و شا یدرس م دیدونم شا ینم« :لمان

 
لمـان بـه صـدا در امـد و لمـان نگـاه کـرد و         لیـ موبا يتماشـا نکـرده بودنـد کـه صـدا      لمیاز فـ  قـه یدق پنج

 ».الو... داود است « :گفت
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 »قادر هنوز انجاست؟« :دیوحشت کرده پرس يبا صدا داود

 
 ».نشسته نجایآره ا«: لمان

 
 ».را بده به او یگوش عیلطفاً سر« :داود

 
 »بله؟.. الو... « :را به طرف قادر دراز کرد و قادر گفت یگوش لمان

 
 کیـ اسـت سـد راه کردنـد و     نیمـن دو تـا ماشـ    يآمـدم جلـو   رونیـ قادر مـن االن تـازه از شـهر ب   « :داود
 «.دارند يهم عقب فکر کنم منظور نیماش

 
 »....خواهند یم يدیگر دنشو فکر خسارت نکن اگر شد گاز بده در رو ا ادهیپ« :قادر

 
 ».اند ماسک دارند یدارند م« : داود

 
ــادم موبا  ادهیــپ« :قــادر ــذار مــن صــداها را بشــنوم  لــتینشــو مــن راه افت اســم هــا را . را خــاموش نکــن ب

 ».بلند بگو
 

 لیــحرکــت بــا موبا نیشــد در حــ نیدر گــوش ســوار ماشــ یآمــد و گوشــ رونیــاز خونــه ب عیســر قــادر
گذاشــت و بــه قبــاد  راهنشیــپ نهیســ بیــلمــان را درج لیــلحظــه موبا کیــ خــودش بــه قبــاد زنــگ زد و

 عده به داود از شهر خارج نشده حمله کردند من دارم کیقباد « :گفت 
 
 ».آن ها ماسک بر چهره دارند... رم یم
 

ــاد ــ شــانیپر قب ــادر موبا   یم ــه ق ــد ک ــت ســوال بکن ــخواس ــودش را رو لی ــندل يخ ــداخت و   یص ــل ان بغ
دوبــاره تمــاس گرفــت تلفــن  یقطــع شــده بــود و وقتــ لیــآورد و موبا رونیــب بشیــلمــان را از ج یگوشــ
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 ینداشـت فکـر مـ    یکـرده اسـت ترسـ    ریـ کـه قبـاد ادم اج   نیـ ا يقـادر بـه هـوا   .زد یداود بوق اشـغال مـ  
 يافتـد بـا وجـود اطـالع دادن بـه قبـاد انتظـار داشـت قبـاد بـه آدم هـا            یبـه خطـر نمـ    زکرد جان او هر گ

 شده اش ریاج
 
 .تذکر بدهدآمدنش  از
 

ــاد ــر  قب ــم س ــ  عیه ــلوارش را پوش ــر خ دیش ــانیس ــو اب ــ يجل ــه   نهایماش ــت و ب ــیرا گرف ــو   یک ــت ت گف
ــ  ــپــول ز دیکــرده اســت مــن برســون  یروســتامون پــدرم ســکته قلب ــرا يادی  شــنهادیپ هیــکرا يرا هــم ب

ــ.کــرد ــده وقت ــول ز یرانن ــپ ــول کــرد دیرا شــن ادی ــا ماشــ.قب ــ  نشیداود ب ــو م ــت و کــار  یعقــب و جل رف
ــا ــ  يآدمه ــک دار را مش ــ کلماس ــا ش  یم ــرد آنه ــهیک ــا ش ــ يه ــکوندند داود از خ نیماش ــداود را ش  ری

 اش گذشت و از عقب و جلو به نیماش
 

آورد  یوارد مـ  شـان ینهایکـه بـه ماش   یخسـارت  نیـ دانسـت کـه آنهـا بـا ا     یو مـ  دیـ کوب یآنها م ينهایماش
خــراب  يهــا نیاننــد ماشــداشــت کــه انهــا نتو دیــام ایــنظــر خواهنــد کــرد و  دیــدر اعمــال کارشــان تجد

 به کباری یکه وقت نیفرار کنند تا ا یراحت نیبکنند و به هم یشده شان را مخف
 

هــا  شــهیبــاره خــاموش شــد و آن هــا موفــق شــدند بــا شکســتن ش کیــبــه  نشیزد ماشــ ییجلــو نیماشــ
کردنــد اول  ادهیــپ نیپنجــره مشــت ماننــد تــو ســرش فــرود آورنــد بعــد او را از ماشــ  انیــاز م يضــربه ا

 از قبل آماده شده او را يافتاد با چوبها نیزم ياو رو یبا مشت کتک زدند وقت
 

ــا  یحســاب ــد و عمــداً دســت و پ ــ  يکتــک زدن ــادر از دور د نیاو را شــکاندند چــراغ نــور ماش ــق شــد  دهی
بشـوند و از   شـان ینهایگرفتنـد کـه سـوار ماش    میتماشـا کردنـد تصـم    نیو بـه ماشـ   سـتادند یهمه سـر جـا ا  

 ينهایدونفره در ماش گریدور زد و چهار نفر د یعقب نیفرار بکنند ماش آنجا
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انهـا راه بنـدان نکـرد خـودش کنـار زد کـه آنهـا         يبـرا  دیکـه قـادر از سـر رسـ     نیسوار شـدند همـ   گرید
شکسـته   يهـا  شـه یشـد و ش  ادهیـ بـه طـرف شـهر بـر گشـتند قـادر پ       نیرد بشـوند و سـه ماشـ    یبه راحتـ 

ــ  ــور ماش ــا ن ــ نیرا کــه ب ــرق م ــزد د یاو ب ــو فهم دی ــود   دی ــه داود از خــود مقاومــت نشــان داده ب او .... ک
ــ ــا ســر و وضــع خــون   یداود را ب ــاده ب ــان افت ــد یج ــ   دی ــا او حــرف زد ول ــاال گرفــت ب داود  یســر او را ب

ــاز گذاشــت و داود را رو نشیداد قــادر در ماشــ ینمــ یجــواب عقــب گذاشــت و قبــاد هــم   یصــندل يرا ب
 تشکر کرد و او را يا هیکرا نیاز راننده ماش دیاز سر رس

 
از کنارشـان بــا   سیپلـ  نیداخـل شـهر شـدند سـه ماشـ      یشـدند و وقتـ   نیو خودشـان سـوار ماشـ    فرسـتاد 

 ».خبر داد سیحتماً لمان به پل« :رد شدند و قادر گفت  ینور اب
 

 ».دمیترس یلیمن خبردارشون کردم خ هیلمان ک« :قباد
 

 یمخـش گذاشـت و بـه او فهمانـد کـه بـ       يداود انگشـت رو  يبعـد از تماشـا   بـه عقـب نگـاه کـرد و     قادر
تفکـر قـادر بـه عقـب نگـاه کـرد و بـا سـر تکـان دادن و لـب تکـان دادن بـه              قـه یدق کیبعد از .مخ است

خواهــد قبــاد کــه از  یبــا او دارد و بعــداً از او حســاب مــ يحســاب تمــام نشــده ا کیــقبــاد فهمانــد کــه 
آنهـا   يرد شـدند چـرا ترمـز نکـرد     سـها یپل« :خبـر بـود و بـه قـادر گفـت      یبـ قـادر بـود    شـه یدر اند چهآن
کـه   نیـ طـرف و آن طـرف تکـان داد و از ا    نیـ قـادر در تعجـب سـرش را بـه ا    .رونـد  یخود دارنـد مـ   یب

ــ  ــاد او را دســت م ــدازد در ح یقب ــان ــرد رانی ــود از خونس ــه او در    يب ــاه ب ــا نگ ــود و ب ــاد در تعجــب ب قب
ــ  ــن خ ــ  ودذه ــاور نم ــوا  یب ــرد ت ــموقع نیک ــوخ   تی ــله ش ــال وحوص ــم او ح ــان  یه ــد ناگه  یدارد از رش

ــا  یبرســاند و احتمــال مــ مارســتانیداود را بــه ب عیاول ســر دیــبــرادرش در تعجــب بــود و بهتــر د  داد ب
 .داود انقدر بهوش باشد که بعداً از او حساب بخواهد یحال یوجود ب

 
قبــاد  يبــازو يقــادر رو دندیرســ ید مــدکترهــا بــه داد داو یرســاندند وقتــ مارســتانیهــا داود را بــه ب آن

ــه ح   ــ مارســتانیب اطیــپنجــه انــداخت و آن را ســفت فشــرد و از او خواســت بــا او ب ــبــه  یبــرود وقت  کی
 همه مرد نیتو ا« :به اطراف نگاه کرد و گفت  دندیمطمئن و خلوت رس يجا
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 ».دونستم یو من نم يبود عمل

 
 » ...بود ادیاز سرم ز نایم... ذاشتم تورا هم بکشند یم«: قباد

 
ــ   قبــاد ــازجو پرس ــا حالــت ب ــه ب ــ  دمیترســ یانقــدرگفت« :دیدر ادام ــ چیجــداً هــم ه فهــم آن هــا چــه   ینم
 »با داود دارند؟ یدشمن

 
پـس   یرا دوسـت داشـت   نـا یاگـر تـو واقعـاً م    يمسـتقل شـد   نمیـ ب یمـ  يشـد  يکـه شـهر   یاز موقع«: قادر

 ».افتدیحال و روز ب نیبرادرش که داغدارش است به ا ستیحاضر ن نایکه م یستین نیفکر ا
 

 یآن هــا نمــ فیــتــو تــک نفــره حر....  نیســه تــا ماشــ یگفتــ... او هــم آمــدم چکــار بکــنم يبــرا« :قبــاد
کشـند چـرا    یرا هـم مـ   یرا کشـته باشـند دومـ    یکـ ی یوقتـ  يچـرا فکـر نکـرد    يشـد  وانـه یتـو د ... يشد
بـه قولـت سـاده هسـتم االن معلـوم شـد تـو نـه عقـل           ایـ مـن عقـل نـدارم و     یگـ  یمـ ... يراه افتاد ییتنها
 ».یو نه زرنگ هست يدار

 
چقــدر براشــون پــول پرداخــت  يکــرد ریــآدم هــا را از کجــا اج نیــنکــن ا يبــاز لمیمــن فــ يبــرا«: قــادر
چـه بهـت زنـگ     يپـس بـرا   سـتم یمـن زرنـگ ن   ؟يهمـه پـول را چطـور مالـک شـد      نیجدا تو ا... يکرد

 شدم بهتر است دست انیکه در جر یتو به آن ها اطالع بده زدم خواستم
 

ــن حــرف خــواهم زد   نگهــه ــه م ــد وگرن ــ  ... دارن ــر نم ــن خب ــدن م ــو از آم ــر ت ــا چطــور  يداد یاگ آن ه
ــدون ا  ــارم رد شــدند ب ــراحــت از کن ــه بگو نی ــدیک ــ  ن ــن حــداقل ماش ــه م ــا را شناســا نیک کــرده  ییانه

 »باشم؟
 

ـ  یحـرف مـ   یتـو از چـ  « : دیبا خنـده و تعجـب پرسـ    قباد واقعـاً کـه تـو     ؟يهنـوز بـه مـن شـک دار     ؟یزن
 ».يعقلت را از دست داد
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ــادر ــبان    «: ق ــو عص ــت ت ــاً از دس ــزن واقع ــه آن راه ن ــودت را ب ــر االن رو  یخ ــتم اگ ــورت  يهس ... آن ص

 یحقـه بـازت مشـت نمـ    «... کـه کلمـه را عـوض کـرد و گفـت       دیـ بگو بیـ خواسـت زشـت و بـد ترک    یم»
 ».یهست ضیتو جداً مر ؟یهست ناینفهمد تو قاتل م یاست که کس نیزنم بخاطر ا

 
 یدونســتم بــد شانســ یانصــافاً مــن از کجــا مــ یبخشــم ولــ یلحــاظ مــن خــودم را نمــ کیــآره از «:قبــاد
........ رو از اون ذهــت پــاك کــن  یمــن وحشــ... شــانس یشــدم لعنتــ یمــ ادهیــباهــاش پ یکاشــک... مــن

 »ها بودند چرا داود را زدند؟ یک يدیفهم يدیبگو تو آنها را ند
 

اش را گرفـت کـه بـا فشـار      قـه یخود که از وارونـه جـواب دادن قبـاد بـه سـتوه آمـده بـود         الیبه خ قادر
قــادر خســته شــد و  یاحترامــ یبــ يقبــاد از خــود مقاومــت نشــان داد واز رو یبــه عقــب هــول بدهــد ولــ

 کیحوصله شد و  یتاب و ب یلحظه مغزش ب کیدست او را کنار زد و 
 

بــه روح  ینگــم هــ يزیــگــم چ یمــ یهــ... راحــتم بــذار «: محکــم توگــوش قــادر خوابانــد و گفــت یلیســ
بابـا غلـط کـردم گـوه     ... یسـت یبـاز دسـت بـردار ن    یکنـ  یبـه مـن مـ    یاحترامـ  یرم که چقدر ب یخودم نم

 از... يندار هیبا بق یفرق چیتوهم ه یدون یم... خوردم تورا جلو فرستادم
 

 ».ندارم سمیبابا من ساد... همه تون به شهر فرار کردم دست
 

کــردم کــه اســم  یآتـش انــداختم مــن لمــان را راضـ   يدو روزه خــودم را تــو نیــمــن بخــاطر تـو ا « :قـادر 
 ».یکن ینم ییتوچکارها نیبر قرار کردم آن وقت بب یتورا به داود ندهد با او ارتباط دوست

 
ــب« :قبــاد دختــره  نیــبکــنم اصــالً بگــو ا يزیــکارهــا را برنامــه ر نیــاام کــه بخــواهم  هیــشــو مــن ک داری

 ».نه...  دهیمنو د...... داند؟ نه  یدوستت اسم منو م
 

 ».پس چه شد ان جان جانان بودن او... دختره  یگ یم يچقدر از لمان نفرت دار نیبب«: قادر
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گـم دختـره    یمـ  کـنم اگـر عمـداً    یگفـتم کـه در مـورد لمـان چـه فکـر مـ        کبـار یعقـل   یبدبخت ب« .:قباد

بخـاطر مــن   یو حتـ  یبشـ  ریترسـم تـو شـ    یبکـنم چـون مـ    تیـ اهم یاسـت کـه او را بـ    نیـ فقـط بخـاطر ا  
 دفاع از زن داداش يبرا يگم اندازه خودت دوستش دارم تو هم بر یچون م

 
 ».ياز جانت بگذر من

 
ــادر ــ « : ق ــن م ــو   یم ــم ت ــدون ــایچ کی ــیخ يزه ــا  یل ــن ق ــم را از م ــ میمه ــ یم ــو و مج یکن ــت ــیخ دی  یل

 ».کار را کرد نیا دیحتماً مج ياگر تو سنگ پرت نکرد دیمشکوك هست
 

آن وقــت  يکــم بــود کــه تــا حـاال بــه مــن شــک کــرد ... يعقـل شــد  یبــ یفکــر کــنم از کــم خــواب« :قبـاد 
 ».آزار یب يدنبال آدمها ير یم یفکر بکن گرانیکه به د نیا يبجا

 
هـم مثـل مگـس همـه جـا       دیـ مج نیـ هـم اسـت کـه از داود بترسـد؟ نـه دومـاً ا       گرید یجز تو کس« :قادر

 ».کند یتورا م یو حاضر است جاسوس یح
 

کنـد منـو    یکنـد بعـد مـ    یکمکهـا را بـه آنهـا مـ     نیـ ا تیانسـان  يو از رو یگیهمسـا  ياز رو دیـ مج« : قباد
 ».است نیا یپاداش خوب ؟یش یکرد که حاال به او مظنون م يبه خانه رساند کار بد چارهیب

 
 ».موقع شب ترا به خانه برساند نیداشت ا یلیآخر او چه دل«:قادر

 
بــرادر تــو کــه هســتم و تــو هــم االن فکــر و ذکــرت  ینــدارم ولــ يخــاطر شــشیدونــم مــن پ یمــ« :قبــاد

 ».و او هم مثل تو ندیب یرا م زهایچ نیشده حل مشکل خانواده داود و او هم ا
 

 ».حتما حق با تو ست« :تکان داد و گفت  دییبه عالمت تا يبا تفکر سر قادر
 

 ».دندیاست؟ و االن وقت را مناسب د گرید زیعده بر سر چ نیدعوا ا دیشا« :قباد
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 گــهیطــرف د کیــو  یفکــر کــنم مســابقه و کــم خــواب.... تــو درســت تــر هســتند يظــاهراً نظرهــا« :قــادر
 ».عقلم را از دست دادم.... لمان

 
 »االن داود را من زدم؟ ایپشت لمان خانم زن داداش گلم من چاقو زدم  یکن یتو فکر م« : قباد

 
را  نهایمـن ماشـ  ... کـار را بکنـد   نیـ توانسـت ا  یمـ  یفکر کـردم چـون جـز تـو چـه کسـ       نطوریمن ا«: قادر

 یکلـ  یتـو هـم گفتـ   .شـده بودنـد   ریـ افـراد از شـهر اج   نیـ ا... شـناختم  یبـود مـ   یمـ  یاگر مال اهـال  دمید
 که قادر باشد تو یآدم کیپس  يکرد یبانک يادر کاره يکالهبردار

 
کارهــا و برنامــه  نیــبــا اعتــراف خــودت پــس ا میهــا پــول پــارو بکنــد پــس مــا او را نشــناخته بــود بانــک

 ».دیباند هست کی یبکن يکالهبردار یتون ینفره نم کیتو بانک  یعنیخوراك توست  يزیر
 

تــک نفــره کارهــام خــوب اســت   یو نقشــه دراز مــدت حتــ یبــانک يتــو کارهــا« :و گفــت  دیــخند قبــاد
مــن از  نــایتـونم در رابطــه بـا م   یمـن اگــر بخـواهم هــم نمــ   یجنــاح يدر کارهــا یخـوب جــواب داده ولـ  

 مجازات نشده چرا یبخاطر بد شانس یندارم تا حاال هم کس یکس ترس چیه
 
 یدوسـت مـ   شـتر یمـه کـس ب  را از ه نـا یکارهـا را بکـنم مـن کـه بـد حسـاب نبـودم م        نیـ و بخـواهم ا  امیب

نکــرد کــه  یباشــه خودکشــ ادتیــخواســتم بــا او ازدواج بکــنم شــانس بــد تصــادف کــرد   یداشــتم و مــ
 ».ردیانتقام بگ نیآدم بخواهد از مصبب

 
بـه خونـه    نـا یگفـت صـبح م   یلمـان مـ   گـر یجـور د  کیـ و لمـان   یکنـ  یمـ  فیـ تعر يجـور  کیـ تو « :قادر

تــو  یکنــد ولــ یبکنــد و طــرف هــم بــا او ازدواج نمــ نیتوانــد بچــه را ســقط جنــ یشــون آمــد و گفــت نمــ
 »؟یبا او ازدواج بکن یخواست یم یگ یم
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 یمــ فیـ را تعر زهــایچ نیـ حتمــاً مـرض دارد کــه ا  دیببخشـ  دیشــا ایـ کنــد و  یدوسـتش اشــتباه مـ  « :قبـاد 
و  میـ حـرف زد  یلـ یبـاهم خ  دمیـ را د نـا یم یکند اوالً صبح نبود حـدوداً فکـر کـنم سـاعت چهـار بـود وقتـ       

 لمان درست يمطمئن باش حرفها میکه ازدواج بکن میگذاشته بودقرار 
 
 «.ستین

 
.... اصــالً طــرح بشــود  ســتیکــه نبا يبــه ســوالها دیــکن یافتــادم آدم را مجبــور مــ يریــعجــب گ«: قــادر

قبــل از تــو  يبکــوبم مجبــور هســتم ازت بپرســم بگــو خبــر دار  واریــبــه د یســتیاگــر نپرســم ســرم را با
 »نه؟ ایداشت  يدوست پسر نایم
 

 ».دونم ینم« :با مکث جواب داد  قباد
 

 »د؟یدیخونه د نیرا در ا گریکدی دیهر وقت خواست یگفت« :قادر
 

 ».هیچطور منظورت چ«:قباد
 

حاضــر نشــده  یفروشــ يســاعت آخــر بــا تــو تــا جــواهر یتــو خونــه حتــ ایــتــو بانــک و  ایــ چ،یهــ« :قــادر
 ».بود

 
 ».منظورت و بگو« : قباد

 
 ».ینه خودت گفت د؟یدیخونه خواب نیبار اول تو ا«:قادر

 
... بــار اول بــا لمــان  یپرســم کــ یمگــر مــن ازت مــ یپرســ یاســت چــرا مــ یحرفهــا خصوصــ نیــ«ا: قبـاد 

 ».یدون یخودت م
 

 »بود؟ یک يشد کینزد نایکه تو با م يبار نیبا آن فرق دارد بگو اول نیا« : قادر
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 ».یپرس یچرا دوباره م یدون یخودت م« :قباد

 
 »؟يدیاست که خر شتریمگر خونه رو دو ماه ب« :قادر

 
 ».آره دو ماه است« :با تفکر گفت قباد

 
 ».شتریب یکم یحت ایبچه سه ماهه بود  ندیگو یم یول« :قادر

 
 ».اشتباه کردند«:قباد

 
 ».باکره بود نایبپرسم رك بپرسم م ستیبا« :قادر

 
 ».اره« :قباد

 
 »ن وانمود کردن؟بدو یعنیچه  یعنیباکره  یدون یم« :قادر

 
 ».دیچرا دروغ بگو«:قباد

 
ــادر ــال  « :ق ــثالً بچــه م ــم ــر د کی ــود  گــرینف ــورا انتخــاب  .... آن شــخص او را پــس زد .... ب ــوراً ت او مجب

 ».مثل تورا خام کرده باشد یکی.... نفهمد ایکه اعتراض نکند و  یکی.... کرده باشد
 

 ».هستم نایبگوکه من خول و چل وناب میدمت گرم مستق« :قباد
 

رسـونمت خونـه مـن     یمـ  ایـ داود نمـان ب  شیپـ  نجـا یتـو ا ... بـرم   یسـت یکـار دارم با ... اسـت   یکـاف « :قادر
 ».گردم یساعت بعد بر م کی
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ــ   قــادر ــه رســوند و بعــد بــه روســتا رفــت موقــع برگشــت ماش در آن  گــریداود د نیاول قبــاد را بــه خون
ــه  عیمکــان نبــود ســر ــ  دور زد و بــه خانــه لمــان رفــت زنــگ خون  یرا زد و بعــد از داخــل شــدن همــه م

 مبل يافتاده است قادر کفش را در آورد و رو یخواستند بپرسند که چه اتفاق
 

 ».میرساند مارستانیداود را زدند من و برادرم او را به ب« :و گفت  نشست
 

 »برادرت هم آنجا بود؟« : دیزن اول شوکه شدند و بعد لمان پرس سه
 

 »چند ماهه بود ؟ نایم یم راستمن به او زنگ زد« : قادر
 

 ».میسه ماه و ن« : لمان
 

 ».که دو ماه نبود یمطمئن هست« :قادر
 

 »چرا دوماه؟« : لمان
 

 ».میبود دهیچون شکمش کوچک بود اصالً ما نفهم« :قادر
 

کـه   يمـن بـا وجـود    نـد یتونسـت بب  یبسـت تـازه از االن آدم مـ    یحتماً بـا کمـر بنـد مخصـوص مـ     « : لمان
 ».شدم یدونستم با نگاه متوجه نم یم
 

نـه اگـر بـه     ایـ کـه او هـم کشـته بشـود      سـت یلمان خـانم داود رو بـه قصـد کشـت زدنـد معلـوم ن      « : قادر
 یدفــن هــم مــ ییجــا کیــمعلــوم نبــود حتمــاً خودشــان او را  دمیرســ یاگــر مــن نمــ. ســرش زده باشــند

 ».کردند
 

 »مادرش؟ چارهیاست ب میوخ نقدریا« :لمان  مادر
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 یدرونـ  يزیبـود و اگـر خـونر    یهوشـ یبـود تـو حالـت ب    یو شکسـته خـون   یعمه سـر و پـاش زخمـ   « :قادر
ســرش  یرونــیب يامــد اگــر خونهــا یاســت از گوشــهاش خــون مــ زیــکــرده باشــد پــس احتمــال همــه چ

 دیهفت تا جون دارد نگران نباش یول... داخل گوشهاش جمع نشده بود 
 

 ».ماند یم زنده
 

 ».الو.... برادرم است « :د و گفتقادر به صدا ام لیموبا زنگ
 

 ».هستند مارستانیخواهند با تو حرف بزنند آنها االن ب یبه من زنگ زدند م سهایپل« :قباد
 

 ».رم یاالن م« :قادر
 

را بــذار و آن شــخص را بــه مــن  لمیفــ عیلطفــاً ســر« :را خــاموش کــرد و بــه لمــان گفــت  لشیموبــا قــادر
 .ياو شک دار ينشان بده که رو

 
 ».میکن یوقت است فردا تماشا م ریشه االن د یگفتم نم« :لمان

 
ــادر ــا صــدا ق ــد و عصــبان يب ــه قصــد    « :گفــت  یپرخاشــ یبلن ــه مــن نشــان بــده داود رو ب روشــن کــن ب

سـراغ تـو پـس بـه مـن نشـون بـده تـا بهـت           نجـا یا ادیـ م سیلحظه بـد پلـ   کی ستین یکشت زدند شوخ
 ».میبگم چکار بکن

 
ــادر ــان م ــن ب « :لم ــن ک ــان روش ــوب       لم ــود خ ــالح ب ــه ص ــر چ ــت ه ــد آن وق ــادر بدان ــا ق ــت آق ــر اس هت

 ».دیکن یفکرهاتونو م
 

ــ ــ یوقت ــ   لمیف ــرل از راه دور را در دســت گرفــت و پرس ــ« :دیگذاشــته شــد قــادر کنت اســت کــدام  ادتی
 »است؟ لمیف يقسمت او تو
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 ».همه جا است مرتب است« :لمان
 

 ».عقب یکم کیصبر کن بزن « :را نشان داد و لمان گفت لمیف عیبا سرعت سر قادر
 

 ».آقا است نیا« :گذاشت و گفت  ریتصو يبه عقب زد و بعد لمان با انگشت رو قادر
 

ــادر ــت     يرو ق ــر گف ــا تنف ــد و ب ــت مان ــس ثاب ــا« :عک ــداً ا   نی ــت ج ــت هاس ــره از آن کثاف ــپس ــر  نی پس
ــ  شــه کــه او باشــد او نــامزد دارد یبــود بــاورم نمــ نــایدوســت م  یپــنج و شــش مــاه هــم اســت تعجــب م

 ».که نامزد دارد رابطه بر قرار کرد یآدم کیبا  نایکنم چطور م
 

ــادر ــ  ق ــاز ف ــرد و رو  لمیب ــو ب ــ    يرا جل ــب پرس ــا تعج ــان ب ــد و لم ــت مان ــاد ثاب ــا« :دیقب ــک نی ــ... ه؟ی  ینم
 ».شناسمش

 
 »؟یشناس یتو او را نم« :قادر

 
 »اورا بشناسم؟ یستینه از کجا با« :لمان

 
 »؟یو او را بشناس دیبانک رفته باش دیکند گفتم شا یبرادر من است تو بانک کار م نیا« : قادر

 
 ».نه من اصالً تا حاال به بانک نرفتم« : لمان

 
 ».دیشما باهم رفت دیرفت گفتم شا یبه بانک م نایگفت م یبرادرم قباد م« :قادر

 
 ».نه من باهاش نبودم« :لمان
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ــادر ــموبا ق ــم يلمــان را رو لی ــا اشــاره نشــان داد و گفــت  زی ــون بفرما یگوشــ« :گذاشــت و ب ــت ــا ...دیی ب
ــ   ــا انجــا کــه بشــه نم ــون مــن بــروم ت ــر .ثبــت بشــود ســهایپل يکاغــذها يذارم اســمت رو یاجــازه ت بهت

 دور یکیرسد حداقل تو  ینم يریخ نیکس بعد از ا چیبال که به ه نیاست تو از ا
 

 ».یباش
 

 ».دهم یکه من آنها را لو نم از کجا بدونند هینشده؟ بق رید« :لمان
 

هــو از  کیــتــو قبرســتان  يدیــنــرو چــون خــودت د لهــاتیبــا فام ینــرو حتــ رونیــمــدت ب کیــ«: قــادر
زننـد و   یبـا خبـر بشـه مـ     انیـ از جر یکـه روح کسـ   نیـ آرنـد بـدون ا   یو چـاقو را در مـ   نـد یآ یپشت مـ 

 یاهال يچون برا....  یدر خطر هست نایاالن تو مثل دو برادرم... کنند یفرار م
 

ــل ــ    مح ــتن م ــام و کش ــرادر حــرف از انتق ــه دو ب ــت ک ــخص اس ــفت    یمش ــل هــم س ــرف مقاب ــد و ط زنن
 ».ندارند یمن آشکار شد که آن ها اصالً ترس يامشب برا ستادندیا

 
ــا      « : لمــان ــه ب ــوند وگرن ــتند داود را بترس ــاً خواس ــا قصــد کشــتن داود را داشــتند حتم فکــر نکــنم آن ه

 ».ندکشت یزدند او را م یچاقو م کی
 

بــرادرش بهــرام جــرات  ایــو  لهــایفام هیــبق دیرا بترســوند تــا شــا هیــخواســتند بق یفکــر کــنم مــ« :قــادر
 ».نکنند

 
 ».ها بودند یآدم ها ک نیداند االن ا یاگر داود زنده بماند پس خودش م«: لمان

 
 ».نگفت یدانم به من که اسم ینم«:قادر

 
 ».تو مواظب خودت باش« : لمان
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 ».دیباز نکن چکسیه يهستم در راه به رو« : قادر
 

 »؟يگرد یتو برم«: لمان
 

 یســتیهــم با دیببرنــد شــا يهــا منــو بــه کالنتــر سیپلــ دیشــا ســتیمعلــوم ن رمیــگ یتمــاس مــ« : قــادر
 ».داود بمونم شیپ
 

 ».بکنند رشیبهتر است دستگ مینده سیپسره را به پل نیچرا ا« :لمان  مادر
 

ــ« : قــادر ــ یعمــه م ــ   نیدون ــا ماش ــد ســه ت ــدان   نیاالن چنــد نفــره داود را زدن ــه زن ــر از ادم اگــر او را ب پ
سـر فرصـت خودشـون را     دیـ بذار دینشـو  یآن پسـره شـاک   هیـ کننـد کـه عل   یحتمـاً وادارتـون مـ    میبنداز

 یمـ همـه تعـداد ن   نیـ مـاجرا بـا خبـر هسـتند و ا     نیـ از ا يادیـ کـه معلـوم اسـت تعـداد ز     نجوریلو بدهند ا
 یکـه همـه محـل مـ     نیـ تـا ا  نـد یگو یخودشـون مـ   کیـ ا ببندنـد حتمـاً بـه نفـرات نزد    توانند چانه شـون ر 

ــ  ــا یســتیشــود مــا فقــط با یفهمنــد آن وقــت لمــان فرامــوش م لمــان  میمواظــب باشــ یهفتــه حســاب نی
 و اوردیبرود اگر هم لمان شانس ب رونیاصالً ب ستینبا
 

ــئن ن   داود ــن مطم ــازه م ــد ت ــناخته باش ــا را ش ــا ســتمیآن ه ــان اشــتباه    نی ــال دارد لم پســره باشــد احتم
 ».بکند

 
 ؟یبشوند چ ریآدم ها با تو درگ نیاگر ا« :لمان

 
مــن بــرعکس ... دیپــس نگـران مــن نباشـ   یبــا آن هـا دارم و نــه پدرکشـتگ   ییمـن نــه دعـوا  ... نــه« :قـادر 

هسـتند چـون مـن بـر      انیـ در جر یکـنم، آن هـا هـم بـه خـوب      ینگـاه مـ   گـر یجـور د  هیقضـ  نیشماها به ا
 ».بلند گفتم و همه را به آرامش دعوت کردم يکس همه با صداع
 

 »زد؟یگم داود برود حتماً خون پسر مردم را بر یمن هم نم«: لمان



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 71

 
کــه نــه درســت بــود و نــه  يزد یو حرفــ يکــرد يکــار یمــن از اول بهــت گفــتم خــودت را قــاط«: قــادر

 ».جاش بود
 

 ».سرزنش نکن نقدریکنم تو من رو تکرار ا یخواهش م دمیفهم« :لمان
 

چـون  .یگـم کـه خـوب مواظـب خـودت باشـ       یمـ ... گـم   یرا مـ  قـت یکـنم حق  یسرزنش اصـالً نمـ  « :قادر
خبـر هسـتند کـه توجـداً االن      یمهـم آن هـا هسـتند کـه بـ      سـت یمـن از کـارت مهـم ن    یباور من و آگـاه 

 ».یضد آن ها حرف بزن ندهیدر آ ایو 
 

ان اطالعــات را دادم  یمــن هــم وقتــ... ا ببندنــدتوننــد دهانشــون ر یانســان هــا نمــ یخــودت گفتــ« :لمــان
 ».کند یم دیمنو تهد يخبر بودم که خطر یب

 
 یهمـه بوجـود نمـ    يهـا بـرا   يگرفتـار  نیـ کـرده اسـت اصـالً ا    یخودکشـ  نـا یم یگفتـ  یتو اگـر نمـ  « :قادر

چنــد برابــر شــده اســت چــون غــم رفــتن آن کــم نبــود کــه   نــایاالن درد خــانواده م یدانــ یمــ چیآمــد هــ
 ».هم شده است تیاذ يفکر بکنند دخترشان از نامرد پسر یستیبا
 

 ».دونستم گفتم یمن آنچه را که م« :لمان
 

مــن خــودم بــا چنــد نفــر شــاهد حــرف زدم و صــد در صــد . یزنــ یحــرف خــودت را مــ يبــاز دار« :قــادر
ــ ــه م  یم ــم ک ــایدون ــ    ن ــاده م ــرف ج ــه آن ط ــدان ب ــحال و خن ــا  یخوش ــت و ش ــحال  دیرف ــس خوش  یاز ب

 که آن بابا االن یده یرا نشان م یعکس کیتازه تو به من . حواسش نبود
 

ــد ــامزد دارد حق   نیچن ــه ن ــت ک ــاه اس ــتشیم ــو ق ــه ا  میرك بگ ــن االن ب ــم ــایم نی ــانس هــ   ن ــد ش  چیب
شـود فقـط بـدان بـا تـو       یبعـداً معلـوم مـ   . کـرده اسـت   يادیـ ندارم مطمـئن هسـتم اشـتباهات ز    ياعتماد

 ».هم او رو راست نبود
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 ».او با من ای ؟يحرف زد نایتو با م «: لمان

 
 نیــکــه ا دمیــرا فهم زهــایچ یلــیشناســم االن خ یمــ یروســتا را از بچگــ یو تمــام اهــال نــایمــن م«: قــادر

ــ ــ  یحرفهــا را م ــاور نم ــم اگــر تــو ب ــ یزن ــا يبــرا یکن ــ شیآزم ــرو بب ــان طــرف جــاده  نیب جــواهر  کی
 .بخرد شینامزد يبرا يانگشتر دیخواست شا یاست و احتمال بده که م یفروش

 
ــا خنــده گفــت  لمــان ــ ه؟یــچ تــتیتــو ن« :ب ــ يطــور کی ــ یحــرف م  زیــکــه خــودت شــاهد همــه چ  یزن

 ».يبود
 

ــ  یخــواه یمــن ناراحــت داود هســتم مــ« :قــادر بکــنم آن بابــا اگــر االن  یآنچــه کــه تــو دلــم اســت مخف
 لمیفــ یگذاشــت ياســت کــه تــو حــرف منــو گــوش نــداد  نیــکشــد بخــاطر ا یآخــرش را مــ ينفــس هــا

 کیو  کیچهره  يچگونه رو لمبرداریکه ف دندیبکنند و همه محل فهم يربردا
 

کــه  دیــدرســت کرد يرا تــراژد نــایکشــته شــدن م نیــروســتا زوم کــرده اســت انقــدر شــما ا  يجوانهــا
و چــون آن هــا  یشناســ یداشــته االن فکــر بکنــد تــو او را مــ نــایهــم در گذشــته ارتبــاط بــا م یاگــر جــوان

 و از حرکات آن ها معلوم است که گفتند قبل از دندیشناسند جداً ترس یداود را م
 
ــا ــو ب    نی ــان ت ــا را از زب ــم آن ه ــه داود اس ــک ــب رونی ــرم      اوردی ــه نظ ــد ب ــاالق بکنن ــت او را چ ــر اس بهت

ــخــانواده آن جــوان  ــا کی ــا خــون ر    ییجوره ــد چــون داود اشــتباه آن جــوان را ب ــ خــتنیحــق دارن  یم
 یمانع کار داود م يجورها کیبودم حتماً  یانها م يخواست بدهد اگر من هم جا

 
 ».شدم

 
 یدختــر خــوب نــایخواســتم نشــان بــدهم م یبــه مــن زد گفــتم چــون مــ نــایرا کــه م يمــن حرفهــا« :لمــان

حاملــه شـد بخــاطر   نـا یاگــر م میرو گفـتم تــا بگـو   نیــبـود ا  يچــون حاملـه بــود دختـر بــد   نـد یاسـت نگو 
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 نیـ ادامـه ا  گـر یکشـد چـون د   یداد از زبـان خـودش گفـت خـودش را مـ      بیـ بـه او فر  یکـ یآن بود کـه  
 ».کرد ینم لرا تحم یزندگ

 
ــادر ــه تعر « :ق ــش ک ــاول ــرد فی ــانش ا   دیشــا يک ــر از زب ــم اگ ــن ه ــم ــن  نی ــا را ش ــ دهیحرفه ــودم  یم ب

ــتعر ــ فی ــ یم ــ یکــردم ول ــذکر داد نبا  یکــی یوقت ــ ســتیآمــد بهــت ت ــارت  ينجــایا يداد یادامــه م ک
 مسئله حل نشده است نیکه ا یحاال هم از بعد به صالح خودت است تا مدام... اشتباه بود

 
از زبـان خـود جـوان     قـت یکشـد کـه همـه حق    یطـول نمـ   ادیـ گـم ز  یبـاز مـ  ... دیـ نرو رونیخواهرت ب تو

ــ یرا هــم گفــتم بعضــ لشیهــا فــاش بشــود دلــ  نیــاز ا يجورهــا کیــگنــاه هســتند و  یاز جوانهــا کــه ب
 ن راتوانند زبان خودشا یو نم ستندین یماجرا با خبر هستند حتماً رازدار خوب

 
فقـط شـما   ... بـا داود بـد کردنـد را لـو خواهنـد داد      ایـ و  نـا یکـه بـا م   يو هـر سـاعت تعـداد افـراد     ببندند

ــه ب دیــنکن ســکیخواهشــاً ر ــ ... دیــصــبر بکن یکمــ دیــنرو رونیــو از خان  دیــده یاالن هــم اگــر اجــازه م
 ».با اجازه... منتظر هستند سهایبرم پل

 
 ».ایزود ب...زنم یشد بهت زنگ م اطمونیداخل ح یاگر کس«:لمان

 
 شــتونیپ يگرفتــار نیــچنــد روزه تــا حــل شــدن ا نیــا انــدیب تونیبهتــر اســت آشــناها یبــزن ولــ«: قــادر

... بکــنم یســتیفشــرده دارم و اســتراحت هــم با نیهفتــه صــبح وعصــر تمــر کیــمــن  قــتشیبماننــد حق
ــام ــم درك بکن  دوارمی ــو ه ــمن ــرا دی ــدگ  ياالن ب ــو زن ــن ت ــت طال یم ــیام وق ــت ا ی ــیس ــایاز رق یک  يبه

 ».شوم یحتماً موفق م رمیبگ يشانس را جد نیو من اگر ا استمن مصدوم  یاصل
 

ــ  ینمــ یجـز تــو کســ  یچــون خــودت گفتــ« : لمـان  ذارنــد واز  یبـه تــو احتــرام مــ  هیــبق یتوانـد و هــم گفت
 »ندارند يترسند وبا من کار یتوم

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 74

ـ  یبعداً حرف مـ « :قادر شـد   يوچهـار سـاعت اگـر خبـر     سـت یمـن هسـتم تـو از خانـه خـارج نشـو ب       میزن
 ».تا بعد... در خدمت هستم مطمئن باش يریبا من تماس بگ یتون یم
 

بهـت زنـگ زدنـد     سـها یقبـاد اگـر مجـداً پل   « :رفـت بـه قبـاد زنـگ زد و گفـت       رونیـ از خانـه ب  یوقت قادر
ــبــا مــن تمــاس بگ یو ســراغ منــو گرفتنــد بگــو نتوســت  ــ  یســتیمــن با يری ــه االن حوصــله ه  چیبــرم خون

 .يخبر ندار زیچ چیتوهم از ه... خسته هستم یلیرا ندارم خ يکار
 

نشــان داده  نــایکــه لمــان او را دوســت م يخانــه بــاقر پســر یکــیبــه روســتا رفــت و در نزد میقادرمســتق
ــ  ــاقر را چنــد دق  ادهیــپ نیرا کنــار زد و از ماشــ نشیبــود توقــف کــرد ماش ــه ب  يا قــهیشــد از کوچــه، خان

 گرفت که همه افراد خانواده جهیاز خاموش بودن خانه نت... نظر گرفت ریز
 
 کیـ  نشیبـا ماشـ   دیـ بهتـر د ... بـود  یمـ  هـوده یخانـه در آن سـاعت ب   دنییـ بـه خـواب باشـند و پا    یستیبا

 نیـ را کـه در ا  يافـراد  ایـ و  دهیـ خسـارت د  ينهایماشـ  دیروسـتا بزنـد تـا شـا     يابانهـا یبـه تمـام خ   یگشـت 
 کرده باشد دایپ یتا بتواند سر نخ ندیهستند را به چشم بب انابیساعت در خ

 
او مظنــون اول خواهنــد بــود  يبشــود بــرا دهیــد ابــانیســاعت در خ نیــکــه در ا يبــود هــر فــرد مطمــئن

را  نشیکـه ماشـ   نیـ قبـل از ا  سـتاد یا نـا یخانـه م  ينگرفـت و خسـته سـرانجام روبـرو     يا جـه یبا گشـت نت 
را خـاموش   نشیبـه جـاده نگـاه کـرد بعـد ماشـ       نیدر امتـداد نـور ماشـ    ابـان یخ يخاموش بکنـد بـه درازا  

بـود کـه آن هـا از     نیـ تماشـا کـرد در فکـر ا    نـا یو بـه خانـه خـاموش پـدر و مادرم     سـتاد یا يا لحظـه کرد 
ــ    يبســتر ــا ماش ــر شــدند و ب ــا خب ــدن داود ب ــمج نیش ــه ب دی ــتانیب ــرا  مارس ــد و ب ــانیاطم يرفتن ــد  ن چن

کــرد و دوبــاره برگشــت کــه ســوار  اطیــبــه داخــل ح یت نگــاهرفــ دیــمج يخانــه پــدر يتــا جلــو يمتــر
آمــد و از دور بــا وجــود مهتــاب  رونیــلحظــه بهــرام از خانــه ب نیــشــهر برگــرد در ا هبشــود و بــ نیماشــ

 »؟ییقادر تو«: دیآسمان قادر را شناخته بود و پرس
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... بهتــون خبــر داد یکــ... متاســف هســتم یلــیخ« :بــدون جــواب جلــو رفــت و ســالم کــرد و گفــت  قــادر
 »؟یتو چرا نرفت

 
ــ  ییکــه بــو بهــرام ــا وحشــت پرس ــود ب ــ «:دیبــرده ب ــرا یمــ ســتیبا یمــن کجــا م ــتم ب  یداود اتفــاق يرف
 »افتاد؟

 
 کیــدر آنجــا پــارك شــده بــود را  دیــمج نیکــه موقــع آمــدن ماشــ یخــودش را باخــت و بــه مکــان قــادر

 ».میدیرا باهم د يد یس مینه ما باهم بود« :تماشا کرد و گفت نانیاطم يلحظه برا
 

ــ یســـتیکجـــا با دمیـــفقـــط نفهم يمنـــو ترســـوند« : بهـــرام متاســـف  یچـــه گفتـــ يرفـــتم و بـــرا یمـ
 ».بهمون خبر داد یک یهستم؟گفت

 
 دمیپرســ امروزیــدر مــورد خــدا ب«:بدهــد و گفــت یکــه چــه جــواب دیجملــه بــه ذهــنش رســ نیــبــا ا قــادر

 ».بار اول بهتون خبر داد یک دیآمده بود ریشما در آن روز د
 

ــاور کــن گفــتم داود هــم   يحــرف زد جیانقــدر گــ«: بهــرام ــونم الل... ب مــن هــم منتظــر او نشســته  ... زب
آن  دیــدیخــوب فهم... خانــه مــا پــارك شــد اول فکــر کــردم داود اســت  يات جلــو نیماشــ دمیــبــودم د

 »بوده؟ یشرف ک یب ثیخب
 

ــوال ــت   قادرس ــرد و گف ــرار نک ــداً تک ــ « :را مج ــفانه کس ــا یمتاس ــد ییشناس ــ  ... نش ــو تش ــنم ت ــر ک  حیفک
 ».جنازه شر کت نکرده بود

 
 »پس داود کجاست؟« : بهرام

 
 ».خانه لمان هستند«: قادر

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 76

 »خانه دوست دخترت؟« :بهرام
 

 ».پس تو برو بخواب... اره« : قادر
 

 »؟يچرا آمد ؟ير یکجا م«: بهرام
 

 یرا تماشـا مـ   لمیرا گذاشـت و مـن فکـر کـردم تـا آنهـا فـ        لمیت بـردار نبـود چنـد بـار فـ     داود دس« :قادر
ــن  ــد م ــکنن ــت کی ــزنم و بب  یگش ــو روســتا ب ــت ــ نمی ــا االن ب یک ــه ــ  داری ــفانه ه کــس را  چیهســتند متاس

 ».دمیند
 

چـرا تـو پـرت و پـال حـرف       دایببخشـ  میـ را مـا دار  یآقـا قـادر غـم و کـم خـواب     « : دیبا تعجب پرسـ  بهرام
 »؟یزن یم
 

 ».شود یخواهر من هم حساب م ییجورها کی نایزدم خوب م يمگر حرف بد«: قادر
 

 یوقـت شـب اگـر آدمــ    نیـ بـود اگــر االن ا  نیـ منظـورم ا  سـت ین یممنـون در آن کـه شــک   یلـ یخ« :بهـرام 
موقــع شــب  نیــاگــر االن ا یعنــی... مــا داشــت يبــه حــل گرفتــار یچــه ارتبــاط يدیــد یمــ ابــانیرا در خ

 ».شرف باشد یآن ب یستیباشد با ابانیتو خ ياگر پسر
 

خـوب   یولـ ...کـردم  یدو روزه انقـدر در فکـر هسـتم قـاط     نیـ ا قـتش یحق« :گفـت  یبا خنـده مجنـون   قادر
 ».ادیسرم م الیهزارتا فکر و خ

 
مطمـئن بـاش    دمیـ خواب یبـودم بخـاطر دوسـت دختـرم نمـ      یتـو مـ   يمـن هـم جـا    ينـه حـق دار  « :بهرام

بـه   يو نبـود  یفقـط هـر وقـت کـار داشـت      میـ ذار یتنهـا نمـ   گـه یلمـان خـانم را د   مینکن دایما تا طرف را پ
 حاال حالش... کنه یره از او مواظبت م یاز ماها م یکی... ما اطالع بده 
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 »است؟ چطور
 

اســت کــه مــن  يحرفهــا قــتشیحق... خــورد  یخــورد درد نــدارد قــرص مــ هیــاو خــوب اســت بخ« :قــادر
ــتیبا ــت نم    یس ــر خواب ــزنم اگ ــو ب ــا ت ــب ــ  ادی ــوار ماش ــ نمیس ــر میبش ــ  میب ــان و ب ــه لم ــت  نیخان راه راح

 ».میحرفهامون را هم بزن
 

تونــه آن  یقــادر هــم مــ یحتــ ایــبــه ســر داود آوردنــد و  یــینکنــد بال دیشــک کــرد و ترســ یکمــ بهــرام
و شــلوار در تــن داشــت  اهیکــه لبــاس ســ يخواهــد او را هــم بکشــد بــا وجــود  یپســره باشــد و االن مــ

 منتظرم باش، به مادرم هم خبر بدم قهیبپوشم ، چند دق گهیبرم شلوار د« :گفت
 

 ».ده یم تیکند، بگم با تو هستم رضا یدق م وگرنه
 

 ».برو « :قادر
 

 ».بفرما«:بهتر در تن آمد و گفت  يرفت و با لباسها بهرام
 

کــردم  قیـ آن روز بـه محــل حادثـه رفـتم و تحق    يمـن فـراد  « :شـدند و قــادر گفـت   نیهـا سـوار ماشـ    آن
 يزیـ تصـادف بـوده اسـت آن چ    کیـ حادثـه جـداً    نیـ بکـنم و بگـم ا   حیاشـتباه را تحصـ   کیـ خـواهم   یم

 لمان از خودش بوده است يگم حرفها یدرست نبوده است نم دهیکه لمان شن
 

ــایم دیــبهتــر اســت بدان فقــط ــ  ن ــنداشــت و  یآن لحظــه قصــد خودکش ــوده  یحتمــاً از کســ ای ناراحــت ب
 ».باشد

 
ـ  میکـه مـا ارامـش مـون را حفـظ بکنـ       ياز سـاعت اول تـالش کـرد   دونـم   یآقا قادر مـ «: بهرام بـدان   یول

حاملــه  میســه مــاه و نــ نــایاســت کــه م نیــا ســتیکــه مثــل روز روشــن اســت و از تــو پنهــان ن  يزیــچ« :
 داشت همان یوجدان م یکم کیآن نامرد اگر  میخواهم بگو یبوده است م
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ــاه ــ م ــا م یاول م ــایآمــد و ب ــ ن ــ ایــکــرد و  یازدواج م ــا يجــور کی ــ نی ــ يدکتــر شیمســئله پ  یحــل م

ــ نــایکردنــد، راننــده گفتــه م اگــر بخواهــد آن  ســتیکــه بچــه ن نــایســبز شــد م نشیهــو جلــو ماشــ کی
 نیـ اسـت کـه او حاملـه بـوده اسـت لمـان گفتـه ا        نیـ کنـد مهـم ا   یبـرود حتمـاً اول نگـاه مـ     ابانیطرف خ

 ».لمان باور دارم يمن هم به حرفها... است زده نایحرفها را م
 

 »ست؟ین نشیماش... کند یکمک م یلیانتظار نداشتم خ چیه دیازمج یراست... میبگذر« :قادر
 

ــرام ــاعت پــ « : به ــاند    شیس ــه شــهر رس ــاد را ب ــوت  ... قب ــن ادم ش ــش ک ــت اصــلًا ازش   یاون رو ول اس
 ».ادیخوشم نم

 
 »چطور مگر؟« :قادر

 
 ».ولش کن« :بهرام

 
 ».میبگذر« : قادر

 
خــواهرت اســت  نیعــ نــایم يجــداً ثابــت کــرد یســتین هیــتــو غرب« :نگــاه بــه قــادر کــرد و گفــت  بهــرام

 ».گذاشت یراحتش نم دیدو نایدنبال م یلیخ یوجب کی دیکرد مج یم فیمهناز تعر
 

 »ن؟یبهش نگفت يزیچرا چ« :گفت تیبا عصبان قادر
 

 یمـ  نـا یکـنم خـود م   یداود کـار مـ   شینگفـت مـن هـم کـه شـب روز پـ       يزیـ چ یبـه مـا کـه کسـ    « :بهرام
 ».کنم یم یخال نیسر فرصت عقده ام را سر ا ستیگفت االن هم موقعش ن یم ستیبا
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ــ  نــایکجـا و م  دیــقبـول دارم مج « :قـادر   یادم بـد و بــد شـکل و بــ   یتـو خـودت هــم جـوان هســت    یکجـا ول
ــ دیــمثــل مج یکالســ ــا    یدل دارد و دوســت دارد تمــام تالشــش را کــرده باشــد االن هــم معلــوم اســت ب

 تون يداشته است کالً بهتر است االن خونسرد یخوب تیو برو کردنش ن ایب نیا
 
 ».ندارد یعاقبت خوب دیحفظ بکن را
 

 ».است ينطورینگفتم داود اخالقش ا يزیکلمه چ کیمن که « :بهرام
 

ــه دق  آن ــد از پنجــاه و ن ــا بع ــهیه ــ ق ــو یوقت ــ مارســتانیب ياز جل ــ  یرد م ــادر ماش ــدند ق ــار  نشیش را کن
 »؟يپارك کرد نجایچرا ا« : دیپرس یپارك کرد و بهرام در شگفت مارستانیب

 
 ســتیاسـت زخمـش عفونــت کـرد خانـه اش ن     يبسـتر  نجــایلمـان ا « :بـه بهـرام نگــاه کـرد و گفـت     قـادر 

 ».االن داود و مادر لمان هم هستند
 

ــ  نیــشــدند ا وانــهید« :عــرق شــده بــود گفــت  سیکــه خــ بهــرام  یشــه اجــازه نمــ یموقــع شــب مگــر م
 ».دهند

 
 ».میدکتر آشنا دار« :قادر

 
 داریــکــه ب ســتیموقــع شــب جشــن ن نیــقــادر امکــان نــدارد دکتــر آشــنا باشــد دختــر مــردم ا « :بهــرام

ــ  يبســتر یگــ یبمانــد خــودت مــ ذارد مگــر داود عقلــش را از  یمــ لمیاســت آن وقــت داود چنــد بــار ف
 »دست داده است؟

 
ــادر ــت رو ق ــو   يدس ــت و جل ــرام گذاش ــانه به ــتانیب يورود يش ــتادیا مارس ــت  س ــق دار«:و گف ....  يح

 ».چند نفر داود را زدند دست و پاش و شکوندند قتشینترس حق
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 »حالش خوب است؟ ؟یچه وقت یاونو زد؟ ک یک«:دیبا لرزش صدا از وحشت پرس بهرام
 

ــادر ــو ق ــان يجل ــت ا  ینگهب ــرام را نشــان داد و گف ــا شــانیبه ــرادر آن آق ــاعت  ییب ــن س ــه م  یهســتند ک
 ».آوردم شیپ
 

 .با دست اشاره داخل شدن را داد و انها داخل شدند نگهبان
 

 »؟يتو باهاش بود« :دیپرس يبا شک و جد بهرام
 

نشـد داود رفـت و مـن از لمـان      ییشناسـا  لمیفـ  يتـو  یکسـ  یوقتـ  میرا تماشـا کـرد   لمیما بـاهم فـ  «: قادر
ــ     ــداً کس ــر ج ــد اگ ــاه بکن ــاره نگ ــوب دوب ــتم خ ــا یخواس ــت    ییرا شناس ــه داود نگف ــرس ب ــرده و از ت ک

 داود به لمان زنگ زد و سراغ من رو میبود دنیکه ما در حال د دیحداقل به من بگو
 

ــ  یو لمــان گوشــ گرفــت از جلــو و عقــب راهــش را بســتند و  نیرا بــه مــن داد و داود گفــت ســه تــا ماش
ــ   ــه مــن اطــالع داد مــن بهــش گفــتم از ماش ود و تلفــنش را نشــ ادهیــپ نشیافــراد ماســک دار بودنــد را ب

تلفــن هنــوز « :قــادر در ادامــه بــه دروغ گفــت....... شــدم  نیســوار ماشــ عیهــم خــاموش نکنــد مــن ســر 
آن هـا را   نیرفـت و فکـر کـنم ماشـ     یعقـب و جلـو مـ    نشیو متوجـه شـدم کـه داود بـا ماشـ      دروشن بـو 

 هم داغون کرده باشد
 

 »نداشتند؟ يبا تو کار« : بهرام
 

 نیماشـ  دنیـ انهـا بـا د   دمیمـن رسـ   یوقتـ «:کـه داخـل سـاختمان بشـود گفـت       نیـ و قبـل از ا  سـتاد یا قادر
مـن بـا تلفـن لمـان بـا داود در تمـاس بـودم        ...... شـدند و بـه شـهر فـرار کردنـد      نیسـوار ماشـ   عیمن سر

 را بهش گفتم او هم پشت سر انیبه قباد زنگ زدم و جر عیو با تلفن خودم سر
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داود را بـا   نیماشـ  ادیـ هـا هـم آمدنـد و بـه احتمـال ز      سیزنـگ زد و پلـ   سیآمـد و قبـل از آن بـه پلـ     من
 نیهســتند فقــط ماشــ یدر چــه وضــع یاهــال ينهایماشــ نمیــخودشــان بردنــد االن هــم آمــده بــودم کــه بب

 ».ستین دیمج
 

 »؟يبه او شک کرد... یگفت دیمج نیماش« :بهرام
 

هــم  چــارهیود او باو کــردم ســالم بــ نیهــم بــه ماشــ ینــه موقــع آمــدن نگــاه« :بــاز بــا دروغ گفــت قــادر
 يجـا  نـا یبـود م  سـتاده یتمـام سـاعت کنـار لمـان ا     مارسـتان یتـو ب  يفرامـوش کـرد  ... نگـران اسـت   یلیخ

 ».ستیها عاشقش شده بودند دوست داشتن که جرم ن یلیخواهر من بود خوشگل بود حتماً خ
 

 ».جمع بشود المیخ میبه داود بکن ینگاه میاول بر« : بهرام
 

 ».گچ گرفتند دیشا میبر رندیعکس گرفتند قرار بود موقتاً گچ بگ«:قادر
 

آورده شــد  یاتــاق همگــان کیــگــچ گرفتــه بــه  يمنتظــر شــدند تــا داود دســت و پــا  یســاعت کیــ آنهــا
او هــم چــاك خــورده کبــود و  يخــون را بنــد بکنــد و لبهــا يبــود کــه جلــو دیدمــاغش پارچــه ســف يتــو

 .ورم داشت
 

 »؟یآنها را شناخت«:دیداود پرساز  یبدون احوالپرس بهرام
 

 ».نشناخته ماند یکیآنها هم برام تو تار افهینه ماسک داشتند ق« :نامهفوم گفت يبا صدا داود
 

 »؟یتو آن ها را نشناخت« :دیبه قادر نگاه کرد و پرس داود
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ــادر ــ«:ق ــه وقت ــن رســ ین ــ  دمیم ــو ماش ــد در رفتنــد نیآنهــا ت ــر د... بودن ــبهت ــن   دمی ــه م ــد وگرن در برون
 نیتـو ماشـ   دمیـ بهتـر د ... کشـتند  ینداشـتم آن وقـت حتمـاً هـم تـورا و هـم منـو مـ         یشانسـ  چیه ییتنها

 ».رمیبگ ریآن ها را ز نیبمونم اگر خواستند به من حمله کنند با ماش
 

کــه مــن بــه تــو زدم  يتــو هســتم بــا وجــود ان حرفهــا ونیجــونم را مــد«:گفــت  یبــا چشــمان اشــک داود
 ».منو ببخش یهست یقهرمان واقع کیکه  يادنشان د

 
بـه   یوقتـ  یبکـنم ولـ   يگریانجیـ تـونم بـدون دردسـر م    یراه افتـادم فکـر کـردم مـ     یوقتـ  قتشیحق«:قادر

 ».هستند يآن ها جد دمیتازه فهم دمیمحل رس
 

 ».بشکنند که شکوندند مویخواستند دست و پا یآنها م« :داود
 

 »چند نفر بودند؟« : بهرام
 

 ».شش نفر بودند... پنج « :داود
 

 ».بودند ریجوان بودند پ یبده صیتشخ یتونست« :بهرام
 

 ».تونم بگم همه جوان بودند یاحساس اول م ياز رو یچهره آنها خوب پوشانده بود ول« :داود
 

 »قد و قامت؟« : قادر
 

افتـاده بـودم و بـا     نیزمـ  يبعـد رو  دمیـ انـدازه بودنـد مـن هـم فقـط لحظـه اول انهـا را د        کیـ همه « :داود
 ».بودم چاندهیدستهام سرم را پ

 
 »خواستند؟ یازت چه م«:بهرام
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 نمیماشــ.خواســتند ناقصــم بکننــد یکشــتن نداشــتند حتمــا مــ تیــکلمــه حــرف نزدنــد اگــر ن کیــ« :داود
 ».چه شد

 
از  هیمـن بـه قبـاد زنـگ زده بـودم و بهـش گفـتم قضـ         يهمان لحظه کـه تـو بـا مـن در تمـاس بـود      «:قادر

 نتیگرفتــه بــود آمــد ماشــ یزنــگ زد خــودش هــم تاکســ سیاســت او هــم بالفاصــله بــه پلــ يرچــه قــرا
 انیها در جر سیکنم پل یفکر م یعنیدونم  یباشه نم يتو کالنتر یستیاالن با

 
بعــداً  دندیبــه قبــاد زنــگ زده بودنــد از مــن پرســ نــدیآ یمــ شــتیپ نیبابــت ماشــ يحتمــاً بــزدو هســتند

 ».بودند مارستانیزنم گفته بود آن ها ب یم يسر کیرم  یم
 

 ».امدندین شمیبودم آنها پ گهید يجا کیمن تا االن « :داود
 

 .ها اتاق را ترك بکنند ضیمر گرینشدن د تیاذ يبه اتاق آمد و از آن ها خواست برا پرستار
 

 ».میهست رونیداود تو استراحت کن ما ب« :به ناچار به داود گفت بهرام
 
 ».ندیخواست منو بب یبمان من بروم لمان م نجایبهرام تو ا«:قادر گفت  رونیب

 
قــادر دو  دیــبــه خانــه قبــاد رفــت و خواب میبــه قــادر دســت داد و از او تشــکر کــرد و قــادر مســتق  بهــرام

ــر گشــت و هــم روز    ــت و ب ــه باشــگاه رف ــاریروز ب ــ  کب ــات داود م ــه مالق ــود بعــد از   یب ــرار ب ــت و ق رف
 یبا لمان تماس نداشت ول چیدو روز ه نیبشود و در انشستن ورم پاهاش عمل 

 
ــ  روز را  یزنــگ زد و او گوشــ لشیفــرو رفتــه بــود موبــا  قیــدر خــواب عم یســوم ســاعت نــه صــبح وقت

ــا صــدا  ــر داشــت و لمــان ب ــادر خــواهرم « :وحشــت زده گفــت يب ــق ــ کی ــه رفــت  شیســاعت پ از خون
 ».ترسم یم یلینون بخرد بر نگشت من خ رونیب
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 ».دیده یچرا گوش نم دینرو رونیمن گفتم ب« :قادر
 

زنـگ   سیمـادرم رفـت تهـران مـن االن چکـار بکـنم بـه پلـ         میبهش گفتم نـرود نـون خانـه نداشـت    « :لمان
 ».زنم یم
 

 ».کار را نکن صبر کن من آمدم نینه اصالً ا« :قادر
 

 زیــقبــاد م شــهیهم مثــل دیــو مربــا را د ریــاشــپزخانه نــون پن زیــم يو رو دیپوشــ عیلباســش را ســر قــادر
مشــما کــرد و بــه خانــه لمــان رفــت و لمــان بــا   کیــبــود را در  زیــم يبــود و قــادر هــر چــه رو دهیــرا چ
 »م؟یزنگ نزن سیچرا به پل«گفت  يو زار هیگر
 

زنــگ  سیخواهنــد تــورا بترســوند اگــر بــه پلــ یتــورا دارنــد مــ دیــدونــم آنهــا قصــد تهد یمــن مــ« :قــادر
 ».توانند خواهند کرد یم يبشود هر کار شتریکنم ضررش ب یفکر م میبزن
 

 ».یزن یتو مطمئن حرف م«: لمان
 

ــگ    نجــایتــو هم« :شــانه لمــان دســت گذاشــت وگفــت  يرو قــادر بمــان اگــر خــواهرت امــد بــه مــن زن
 ».بزن

 
 »؟ير یتوکجا م«: لمان

 
ــادر ــ«:ق ــ یمــن م ــه ازتواطم  یرم روســتا م ــه آن پســره بگــم ک ــانیخــواهم ب ــپ ن بکنــد وخــواهرت را  دای
خــواهر مــن حســاب  نیحســاب پــس بدهــد و بگــم نســر ســتیو ســالم آزاد بکننــد وگرنــه او با حیصــح

 ».شود یم
 

 ».کنم یرا بگو و گرنه دق م جهیبه من هم زنگ بزن نت عیپس برو سر«: لمان
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 .دیرفت یشماها باهش م یآورد کاشک ریمادرت هم وقت گ« : قادر
 

خبـر بـود فقـط راننـده اسـت بابـام بخـاطر         یشـد جـنس قاچـاق بـار زده بـود بابـام بـ        ریبابام دستگ« :لمان
هــم  ونیصــاحب کــام. مشـکوك شــدند ... کــرد یراننــدگ عیو خــودم ســر نـا یآمــده م شیاتفاقــات پــ نیـ ا

 تندمـا جـا نداشـ      يخـانواده آنهـا بـه تهـران رفـت بـرا       نیشـد مـادرم بـا ماشـ     ریبا بابام بود او هم دسـتگ 
 یمـن کـرج زنــدگ   يهـا  یـی نبـود دا  ادیـ پـول هتـل و مسـافرخانه هـم گـران اسـت همـراه مامــانم پـول ز        

 .يذار یلحظه ما را تنها نم کیتو  میکنند فکر کرد یم
 

 خــودیمـن بـروم اگــر مـادرت زنـگ زد ب    .... اســت بیـ عج« :بـا حالــت سـرزنش نگـاه کــرد و گفـت     قـادر 
 ».او را نگران نکن

 
خانـه بـاقر را زد و از مـادر بـاقر خواسـت کـه بـاقر را تـا دم در بفرسـت و          بـه روسـتا رفـت و زنـگ      قادر

گـرم   ییتـو خونـه چـا    میبفرمـا بـر   یبـا مـن کـار داشـت    « :شـد و سـالم کـرد و گفـت      داریـ باقر از خواب ب
 »حاضر است

 
ــادر ــاقر مــن از همــه چ «:ق ــب ــ   زی ــه مــن و لمــان ه ــا خبــر هســتم ن ــن چیب ــدار تی ــه داود   مین اســم تــورا ب

 ».میبده
 

ــاق ــاور  رب ــده ناب ــا خن ــخره  « : دیپرســ يب ــه مس ــتم چ ــن هس ــس آن آدم م ــن ا.... پ ــم ــاره   نی ــط چک وس
 »؟یاسم منو بده یخواه یهستم که م

 
 ».يبود نایدونم که تو دوست پسر م یمن م« :قادر

 
 ».اصالً صحت ندارد« :باقر
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از بعـد   دیـ ادامـه بده  هـا یباز نیـ بـه ا  دیـ من بهت گفتم مـن بـه لمـان قـول دادم اگـر شـماها بخواه      « :قادر
 ».دیبا من طرف هست

 
بـه دنبـال    یکـنم قبـل از نـامزد گـرفتن اول کلـ      ینبـودم انکـار نمـ    نـا یآقا قادر مـن دوسـت پسـر م   «: باقر

او اصـالً منـو قبـول نکـرد مـن هـم رفـتم بـا هـاجر           یولـ  میخـر  هیـ نامه نوشتم و هـزار بـار هد   دمیدو نایم
 ».نامزد کردم

 
 ».یبه لمان نشان داده بود و گفت تو دوست پسرش هست خودش عکس تورا نایم« :قادر

 
 »لمان همون دوست دخترت است؟ نیممکن است ا ریغ« :باقر

 
 ».آره « :قادر

 
 »؟يدیتو خودت آن عکس را د« :باقر

 
 ».ناستیم شینه حتما پ«:قادر

 
 ».منو بهت نشان داده وگفت« :باقر

 
 ».قاًیدق« :قادر

 
ــ  دمیــفهم« : بــاقر دادم عکــس خــودم را هــم تــو نامــه گذاشــته بــودم   یآن موقــع کــه مــن نامــه بهــش م

شـده بـودم آن عکـس را     بیچون تـو آن عکـس بـر عکـس زنـده خـودم چنـد برابـر خوشـگل و خوشـت          
 ».او رتوش کرده بودم يمخصوصا برا

 
هــا باشــه؟ بهــت بگــم او فقــط خــواهر دوســتم   یاالن خــواهر دوســتم دســت کــ يتــو خبــر نــدار«:قــادر

 .دینترس...کلمه اطالعات نخواهد گرفت کیشود داود از او  یخواهر من هم حساب م ستین
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 یکنـ  یچـون تـو فکـر مـ     سـت یمـرد و رفـت و پشـت سـرش حـرف زدن درسـت ن       نـا یم قـتش یحق« :باقر

او  ينـذار  هیـ او ما يگـم کـه بهتـر اسـت تـو از خـودت بـرا        یمـ  یبکـنم ولـ   نیخـواهم بـه او تـوه    یمن م
 ».گرفت یدم پول منبود از مر یدختر پاک

 
 ».رمیگ یم دهیحرفت را نشن نباریا« :گفت تیبا عصبان قادر

 
 ».چه از او دلسرد شده بودم يبرا یکن یفکر م« :باقر

 
 .»چند نفر داود را به قصد کشت زدند شبید« :قادر

 
دوسـت بودنـد کـه از داود     نـا یهـا بـا م   یلـ یکنـد حتمـاً خ   یحـرف منـو ثابـت مـ     نیـ ا« :با خنده گفـت  باقر

 ».کارها را بکند نیحاضر است ا یمن ک يترسند برا یم نقدریا
 

 یرا نـه بـه داود مـ    یاسـم  چیمـن و دوسـت دختـرم هـ     دیـ اسـت بـه رحـال بدون    ادیـ تـو اطالعـات ز  « :قادر
بشـود آن وقـت    کیـ مـن نزد  ایـ بخواهـد بـه لمـان و خـانواده او و      یاگـر کسـ   یولـ  سیو نه بـه پلـ   میده

 کنم ازت یو از زنده ماندن خودم گذشت م دیس را نخواهم بخشک چیمن ه
 

مـرد و رفـت و گذشـته     یکـ ی یرا بکنـ  نکـار یا عیاد حتمـا سـر   یازت بـر مـ   يکـنم اگـر کـار    یم خواهش
 ».میفراموش بکن یستیرا با

 
 ».هستند ییها مشغول چه کارها یندارم که ک یگمان نیمتاسفانه من کوچکتر«:باقر

 
گنـاه تـا    یحتمـاً بـه خـاطر آن دختـر بـ      ینـه بخـاطر دوسـتم ولـ     نـا یباشد من آن ها را نـه بخـاطر م  « :قادر

اگـر اسـم تــورا از    ياریــشـانس ب  یسـت یانــدازم آن وقـت با  یمـ  رشـون یکـنم و گ  یمــ بیـ جـنهم هـم تعق  
 ».نکشم رونیزبان آن ها ب
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لمـان   شیپـ  میانجـا مسـتق  از  یحرفهـا بـه طـرف بـاقر دسـت داد و بعـد از خـداحافظ        نیـ بـا وجـود ا   قادر
ــا صــدا  ــد و عصــبان يرفــت و ب ــایم... «:گفــت  یبلن ــ ن ــو هــم دوســت و    کی ــه ؟ ت ــود؟ ن ــر فاحشــه ب دخت

 ».همدستش
 

رفتـارت   شیدو شـب پـ   ؟یگـ  یمـ  یچـ  یکنـ  یحرفـو بـه مـن خطـاب مـ      نیـ تـو ا « :شوك زده گفت لمان
 ».یکن یهو عوض شده بود پس بگو در مورد من چه ها فکر نم کیبا من 

 
 ».گرفت یگن از مردم پول م یمگر دوست تو نبود م نایم«:قادر

 
 ».يباور کرد عیتو هم سر... کرده  فیدروغ ها را تعر نیا یک« :لمان

 
لمــان بــا .دارم نــانیاالن اطم یاول بــو بــرده بــودم ولــ ينــه مــن از همــان ســاعتها«:بلنــد  يبــا صــدا قــادر

 ».یشه چقدر زود باور هست یباورم نم چیه« :سر تکان دادن گفت
 

ــادر ــو   « :ق ــه خــاطر ت ــو بگــو کــه ب ــمن ــلحظــه نخواب کی ــ دمی ــچکــار کرد نیبب ــح دی خــواهر  ســتین فی
 ».جوانت

 
 ».رونیاز تو کمک نخواستم برو ب« :گفت تیبا عصبان لمان

 
ــاور مــ«:قــادر  یخواســت خوکشــ یمــ نــایکــه م یداشــت تــو گفتــ قــتیکــنم چــرا ان حرفــت حق یاالن ب

 يآن لحظــه ا یدونیــکــه داشــت خســته شــده بــود م ينکبــت بــار یزنــدگ نیــکــه از ا بکنــد، چــرا، چــون
 است قرار گذاشته يکه تصادف کرده بود با برادرم بود گفتم برادرم آدم ساده ا

 
خواسـت ازدوج بکنـد    یبـا قبـاد مـ    نـا یکه باهم ازدواج بکننـد مـن هـم تعجـب کـرده بـودم چـرا م        بودند

ــود دو مــاه پــ دهینقشــه کشــ یحســاب دیــد یچــون او را آدم خــول ــار بــا او خواب شیب ــ دیــفقــط دو ب  یکل
کــرد بچــه مــال او بــود  یفکــر مــ چــارهیحــالل مشــکل او بــود و آن ب نیبــود و قبــاد آخــر دهینقشــه کشــ



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 89

ــیاالن  ــ  نیق ــدر جر هیدارم کــه داود هــم خــوب از قض ــ انی ــ یاســت م ــاز کجــا فهم یدون  ییاز انجــا دمی
 یلیســ کیــلمــان .تــو فاحشــه گفــت او از شــماها خبــر داشــت کــه در نگــاه اول بــا تــو دعــوا کــرد و بــه  

پـس بگـو همـه آن     یکنـ  یفـرق مـ   هیـ فکـر کـردم تـو بـا بق    « :محکم تو گوش قـادر فـرود آورد و گفـت    
ــ يهمــه حرفهــا نبــدو بــدو هــات و ا  ــرا یمنطق ــه ات ب ــرادر عز يو عاقالن ــب ــا مــن نزد  زتی ــود ب ــب  کی

 ».که اسم او را ندهم يشد
 

موقــع  نیــبــرادرم بــوده اســت وگرنــه مــرض دارم تــو ا  يخــالتم فقــط بــراد يدیــاره خــوب فهم« :قــادر
 ».با تو دوست بشوم امیام به آن ربط دارد االف بشوم و ب یزندگ ندهیحساس که آ

 
ــا گر لمــان ــاالن تــو چــه موقع ســتیهســتم خــواهرم معلــوم ن يمــن االن تــو چــه درد« :گفــت  هیــب  تی

 ».است يبد
 

بـا   سـتم ین یتفـاوت  یشـده باشـم انقـدر ادم بـ     دیـ نـا ام  نـا یخاطرت جمـع باشـد هـر چقـدر از تـو و م     «:قادر
 نـا یو گفـتم کـه م   یاون پسـره گفـتم کـه تـو دوسـت دختـرم هسـت        شیشه هنـوز پـ   یکه عارم م يوجود

واقعـه در   نیـ کـردم کـه اگـر واقعـاً از ا     یبـه آن پسـره حـال    يجـور  کیـ شـود   یخواهر خودم حساب مـ 
 ».ازاد بکنند عیرا سر نیحتماً نسر باشد انیجر

 
 ».یآدم دو رو و خود خواه هست نقدریدونستم ا ینم چیه يکرد يبا احساسات من باز« :لمان

 
داود را تکـه و   یکننـد تـو دوسـت مـن هسـت      یبـه تـو کـم کمـک کـردم؟ االن همـه محـل فکـر مـ         « :قادر

 ییبابــا کیــ قــهیخـواهرت رفــتم   يآن موقــع شــب جـرات داشــت مــن رفــتم االن بــرا  یپـاره کردنــد کــ 
مـن   یهـا خودخـواه   نیـ هـا ظـاهر اسـت ا    نیـ را گرفتم که تو محل از همه آدم هـا خطرنـاك تـر اسـت ا    

 ».ارزش مثل تو قدم بردارم یادم ب يبرا ستمیمن جاهل ن يمتوجه نشد مکه زد یاست حرف
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از بابـــت  تالـــیازت نبـــود چـــون خ يدو روزه خبـــر نیـــا دمیـــرا خـــوب فهم زیـــاالن همـــه چ« :لمـــان
 ».برادرت راحت شده بود

 
ـ ... امیـ کـه گفـتم نم   يزد... يتو به مـن زنـگ نـزد   « :قادر چـون تـو بـا مـن     ...امیـ نم یاز بعـد هـم بزنـ    یول

 ».يرو راست نبود
 

 ».کلمه بهت دروغ نگفتم کیمن ... یآدم دو رو خودت هست یدون یتو خودت خوب م« : لمان
 

 ».شه یمثل آن طرف سکه رو م زتونیهمه چ يبزود« :قادر
 

 »؟ير یکجا م«: دیپرس ادیبه طرف در رفت و لمان با فر قادر
 

ــادر ــ«:ق ــا کی ــو   ییج ــو جل ــه ت ــمانم نباشــ  يک ــن ... یچش ــم ــا  کی ــر از آدم ه ــ يعم  يارزش دور یب
 ».کردم

 
ـ  یکنـ  یکـه تـو در مـورد مـن چـه فکـر مـ        سـت یمهـم ن  گهیمن هم د يبرا« : لمان  یخـواهرم چـه مـ    یول

 ».را ندارد یجز تو کس چارهیاون ب چیمن ه... شه
 

 ».فکر بکنم یستیشوم با یمنتظر م ابانیمن تو خ« :قادر
 

 »رهاش بکنند؟ یکن یفکر م« : لمان
 

 ».دوارمیام... دونم یمن چه م« :قادر
 

 ».يچقدر بد اخالق شد« : لمان
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ــادر ــ« :ق ــ ... دو رو نباشــم... دروغ نگــم یخــودت گفت ــم خــ یمــن چــه م واهرت االن کجاســت فقــط دون
 نیــبخــورد کــه ا ییفــرد آشــنا کیــچشــمم بــه  دیتــو کوچــه اســت شــا رونیــجــا ب نیدونــم بهتــر یمــ

 ».کشند یسرك م یکینزد
 

او مــانتوش را  اوردیــطاقــت ن قــهیدروازه منتظــر شــد و لمــان بعــد از پــنج دق رونیــدر را بســت و ب قــادر
ــو ب دیپوشــ ــدون ا رونی ــرفــت و ب ــ نی ــر فاصــله ا  یکــه حرف ــا دو مت ــد ب و منتظــر خــواهرش  ســتادیبزن

 »؟ير یکجا م«: دیپارك شده اش رفت و لمان پرس نیقادر به طرف ماش قهیبعد از ده دق... شد
 

 ».مجبورم بهت جواب بدهم« :قادر
 

ثابـت نشـده هـر وقـت      زیـ چ چیهنـوز کـه هـ    يخـوب بـاش رو مـن شـک دار     یقهرمان قاضـ  يآقا«:لمان
ــده ب  ــت ش ــرات ثاب ــب ــ ای ــزن ت ــورتم ب ــو ص ــره ا... ف ت ــ  ياز آن پس ــودت گفت ــه خ ــد یک ــت  يادم ب اس
 یاگـر گـوش هـات بـه مـن مـ      ... یدهـ  یمنـو بـه لجـن نسـبت مـ      یحتـ  چیهـ  نایم يحرفهاش را باور کرد

 ».ن ادعا زده بودمیحرفها خالف ا یلیبود خ
 

ــ  ــرف منطق ــادر از ح ــ   یق ــت ماش ــا دس ــت و ب ــان درس گرف ــت  نشیلم ــان داد و گف ــ« :را نش ــو  یم رم ت
 ».نمیبش نیماش

 
ــ  نیدر ماشــ قــادر  يرو رونیــنشســت و پاهــا را بــه طــرف ب نیطــرف شــاگرد را بــاز گذاشــت و تــو ماش

شــد و  ادهیــپ یاز تاکســ نیســاعت خــواهر لمــان نســر کیــبتــون جــوب گذاشــت و منتظــر شــد بعــد از 
 ».کردند تمیاذ یلیسه نفر خ« :و گفت دیطرف لمان دو هیبا گر

 
 ».ها یک« :لمان

 
 »چه شد؟«: دیجلو امد و پرس قادر
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شـد و از پلـه هـا بـاال رفـت و لمـان پشـت سـرش رفـت و قـادر در را از            اطیـ از خجالـت داخـل ح   نینسر
ــاز بــود و قــادر در را بســت و دو      ــاال رفــت و در واحــد لمــان ب ــه هــا ب پشــت بســت و داخــل شــد و از پل

 شد و دم کیآمد نزد یکه از اتاق بسته م ییبه طرف صدا دیخواهر را نده
 

عکــس گرفتنــد گفتنــد  یســه نفــر لخــتم کردنــد و کلــ«: گفــت هیــبــا گر نیو نســر ســتادیبــه گــوش ا در
 ».ذارند یمنو تو انترنت م يآنها عکسها یداود بگ ایو  سیرا به پل یدون یاگر تو هر چه م

 
خــوب گــوش بــده از  نینســر« :شــد و گفــت کیــو لمــان در را بــاز کــرد و قــادر نزد دیــبــه در کوب قــادر

کــن فقــط  فیــزدنــد را بــرام تعر یکــن هــر حرفــ فیــافتــاد بــرام تعر یمــن خجالــت نکــش هــر اتفــاق 
 عکس گرفتند؟

 
 ».کردند یبا دست منو لمس هم م« :نینسر

 
 »قبل از ازاد کردنت؟ قهیمخصوصاً چند دق... ؟يدیزنگ تلفن هم شن يصدا«: قادر

 
حــرف  یکــه تلفنــ یزدنــد بعــد انــ یمــ يرمــز يرفهــادو بــار فکــر کــنم تلفنشــون زنــگ زد ح« :نینســر

 ».رفت رونیزد ب یم
 

 »؟يدیآنها را هم د«:قادر
 

 ».نمیپارچه آن ها را بب ریاز ز یتونستم گهگاه یم یچشمهامون بسته بودند ول« :نینسر
 

 »؟یبکن ییشناسا یتون یم ینیاگر دوباره آن ها را بب«: قادر
 

 ».فکر کنم« :نینسر
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رفــت و  رونیــرفــت و لمــان هــم پشــت ســرش ب رونیــپــا شــد و از اتــاق بــه طــرف آشــپز خانــه ب  قــادر
 ».بده نیروزنامه دار« :را انتخاب کرد و به لمان گفت يقادر کشو را گشت و کارد

 
 ».یچکار بکن یخواه یکارد م نیبا ا« :لمان

 
 ».مثل خواهرم است نیباشد من به آن ها گفتم نسر شمیپ نانیاطم يبرا«: قادر

 
 ».ستمین یمن هم که دوستت گفت... يتو که خواهر ندار« :لمان

 
االن خـواهر مـن هـم حسـاب      نیپـس نسـر   یآن هـا کـه بـاور دارنـد تـو دوسـت دختـر مـن هسـت         «: قادر

 ».کار را انجام دادند نیا یآن ها با چه جرات... شود یم
 

ــ« :لمــان ــ یفکــر نم ــا یکن ــود شــشیپســره کــه پ نی ــه  تلفــن ز يب ده باشــد و از آنهــا خواســته باشــد ک
 »را ازاد بکنند؟ نینسر

 
ــادر ــواهم قاضــ  «: ق ــر بخ ــم با  یاگ ــوب باش ــتیخ ــی یس ــنم نیق ــه در جر  ... بک ــک دارم ک ــش ش ــبه  انی
 ». دینرو رونیشما از خونه ب.... باشد

 
اســت کــه  نیـ منظــورم ا... یهسـت  یدارم تــو ادم خــوب نیقـ یمــن «: تــا دم در بـا قــادر رفــت و گفـت   لمـان 

 یلــیآن حــرف هــا را بهــت زدم چــون در مــورد مــن خ ... اعتمــاد دارم یلــیمــن بــر عکــس تــو بهــت خ 
 ».حرفها را زدم نیا يچون منو رنجوند يزشت زد يحرفها

 
 :ندیگوشه از حافظه اش انبار کرد تا بعداً به قضاوت بش کیلمان را در  يها قادرحرف

 
 . دیکس باز نکن چیه يدروازه را به رو _
 
 ».یتو هم حرفتو پس گرفت« :مانل
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 ».نه.... گران؟ید.... کنم یفکر م نیمن االن فقط به نسر« :قادر

 
 يشـند معلـوم اسـت تـا حـاال کـار       یحتمـاً داخـل خونـه مـ     سـتم یدوسـت دختـرت ن   یچرا اگر بگـ «:  لمان

 یبســت ریــســگها را بــه زنج نیــکــه تــو ا دمیــبــا مــن نداشــتند بــه خــاطر تــو بــوده اســت مــن خــوب فهم 
 ».بسته بماند رهاشونیبذار زنج نیخواهشاً حداقل بخاطر نسر

 
کــنم نــه خــواب دارم نــه آرامــش پــس  یفکــر مــ یروزهــا هــر طــور بخــواه نیــمــن ا یدونــ یمــ« : قــادر

 ».افتدیدوشم ب ياز رو زهایچ نیبذار ا....  مینزن یمورد حرف نیبهتر است در ا
 

 ».ه خطر نندازکنم خودت را ب یخواهش م. مواظب خودت باش« : لمان
 

 ».نشم سیتونم خ یم... بارونم ریز«: قادر
 
 
 

 ..................................... قسمت دوم ............................... 
 
 
 

 یاو بـا دو دوسـت همـراش از کوچـه فرعـ      دیـ بـاقر را د  نکـه یگشـت زد تـا ا   نشیدر روسـتا بـا ماشـ    قادر
ــانیوارد خ ــل اب ــ یاص ــرو     یم ــب گذاشــت روب ــده عق ــد دن ــرد و بع ــز ک ــادر ترم ــد ق ــ  يش ــه فرع  یکوچ

 کیاو نزد يسه نفر به دومتر یشد و منتظر ماند وقت ادهیپ نشیو از ماش ستادیا
 

باهــات ....ســوار شـو  ایـ ب: قـادر بــدون مقدمـه و سـالم و بــا اشـاره دســت طلبکارانـه بـه بــاقر گفـت        شـدند 
 .کار دارم
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 نیــآن هــا ا یدادنــد ولـ  یکردنــد و دسـت مــ  یاحتـرام بــه قــادر سـالم مــ   ينفـر همــراه معمــوالً از رو  دو
 يو آمــاده بــاش بــودن آنهــا کــه از رو ســتادنیقــادر از نگــاه هــا و از طــرز ا.... کــار را نکردنــد نیــبــار ا

در  فـر قـادر آشـکار شـد کـه آن سـه ن      يبـرا  زیـ بـود خـود را لـو داده بودنـد همـه چ      زیـ آنـان ن  یدقتـ  یب
کـه شـک و ظـن خـود را نشـان بدهـد بـا بـاقر سـوار           نیـ قـادر بـدون ا  .... رنـد جبهـه قـرار دا   گریطرف د

 لشیو ترمــز کــرد و موبــا دیــچیکوچــه پ کیــحرکــت در  قــهیشــد و حرکــت کــرد بعــد از دو دق نیماشــ
 »ات و بگو یشماره گوش« :اورد و گفت رونیرا ب

 
ــاقر ــ  ب ــادر رو یشــماره خــودش را داد و وقت ــازنــگ مو يشــماره او فشــار داد و صــدا  يق  دهیشــن لشیب

 ».درست است خاموش کن« :شد او متوجه منظور قادر شد و به قادر گفت 
 

تـو   یبعـداً نگـ   ،ياالن تـو حافظـه ضـبط کـن تـا مـن مطمـئن بشـم کـه دار          نینه شماره منو هم همـ «:قادر
 ».حافظه نداشتم

 
 لیــموبا هــویخواســت نگــاه بــه صــحفه بکنــد قــادر  یآورد و مــ رونیــخــودش ب بیــرا از ج لیــموبا بــاقر

 ».ياجازه ندار یکن یچکار م هیچ«: گفت دهیباقر رنگ پر دیرا از دست او قاپ
 

هــر وقــت بــه مــن ثابــت شــد آن وقــت   ســتمیمــن مطمــئن ن یحســابت پــاك اســت ولــ یگــ یمــ« :قــادر
 ».خوام یبوسم و ازت معذرت م یصورت تورا م

 
از جـداً شـدن او تمـاس    شـماره کـه بعـد     کیـ کـه تمـاس گرفتـه شـد نگـاه کـرد و        يبه شـماره هـا   قادر

 »ه؟یشماره تلفن ک نیا« :دیهم نداشت پرس یگرفته شد که اسم
 

 . »دیشماره مج« :نگاه به شماره کرد و گفت باقر
 

 ».یتماس گرفت دیبعد از رفتن من با مج يتو به چه منظور«: قادر
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 ».که او اسم منو بهت داده دمیبه او زنگ زدم و ازش پرس« :باقر
 

 لشیفشــار داد و بــاقر بــا وحشــت و اعتــراض دســت بــه موبــا  دیــشــماره مج يرو نــانیاطم يبــرا  قــادر
 لیـ زد و بعـد موبا  يقـادر دسـتش را بـه کنـار     یرا بقاپـد ولـ   شیخواسـت کـه موبـال    یبـار او مـ   نیبرد و ا

 ایاست  دیشماره مج نمیالو بگو بب« :را به طرف او دراز کرد و گفت 
 
 ».گرینفر د کی
 

سـالم  «:گفـت  هیـ چ دیپرسـ  یکـه مـ   دیـ بـه قـادر کـرد و در جـواب مج     یبـار بـا نفـس تـازه نگـاه      نیا باقر
 یبهـت بکنـد مـن بـاز بعـداً باهـات تمـاس مـ         یخواسـت سـالم   یمـ  نجاسـت یاقـا قـادر ا   دیببخش دیاقا مج

 ».خدا حافظ رمیگ
 

ماره شـ  نیـ خواسـتم بـدونم ا   یباهـت نـدارم فقـط مـ     يمـن کـار  « :را داد و گفـت  دیـ جواب سالم مج قادر
 ».ات است

 
 »د؟یآقا قادر مگر شما شماره منو ندار«:دیمج
 

 ».سالم برسون ستیخودم همرام ن لیموبا« :قادر
 

ــه بــاقر داد و گفــت  لیــموبا قــادر جمــع  المیــبهــت شــک داشــتم خ نیراحتــر شــد ببــ المیــاالن خ... را ب
 شیتـورا پـ   یخـواه  یکـنم مـ   ینمـ  یکـس رحمـ   چیمسئله نـاموس و خـانواده مـن بشـود بـه هـ       یشد وقت
 .برسونم نیو حس نینورالد

 
 ».رم ینه من خودم م« :باقر
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بــه خونــه لمــان  میرا گرفــت و بعــد مســتق یاول بــه خونــه خودشــون رفــت و از آلبــوم چنــد عکســ قــادر
 »ات است؟ شیهنوز پ يد یلمان آن س«:دیپرس ستادهیرفت داخل اتاق شد و ا

 
 »داود منظورته؟ يد یس« : لمان

 
 ».اره« :قادر

 
 ».منِ شیپ« :مانل

 
 ».میانو بذار دوباره تماشا بکن« : قادر

 
 »؟يکجا بود«: دیپرس لمیموقع روشن کردن ف لمان

 
نفــر تمــاس گرفــت اول فکــر کــردم  کیــبعــد از مــن بــه .... همــان پســر شیبــه روســتا رفــتم پــ« :قــادر

قسـر در   یکـه تـو گفتـ    يپسـره ا  نیـ بـاز ا . زنـگ زده بـود   نـا یم هیهمسـا  دیـ بـه مج  یمچش را گرفتم ولـ 
 .را دست کم گرفتم دیمج نیهم واقعاً ا دیشا... رفت

 
 ».میچه تماشا بکن يرا برا يد یپس االن باز س« : لمان

 
از اول  میخـواهم بـه آن دو نوجـوان توجـه بکنـ      یمـ  میبـه نوجوانـان دقـت نکـرد     لمیتا حـاال تـو فـ   « :قادر

رفتــه  یخــوب حواســت باشــد احتمــال دارد بعــد از زدن چــاقو از قبرســتون  میتــا آخــر خــوب دقــت بکنــ
مطمــئن شــدم کــه کــار داود نبــوده  يجــور کیــکــه کــار داود باشــد  نیــا دمیباشــند مــن از بهــرام پرســ

پسـره کـه تـو نشـان      نیبـا بـاقر همـ    یتوانـد باشـد االن وقتـ    یکـار آن هـا نمـ    دیگو یمنطق هم م واست 
توانـد او بـه نوجوانـان گفتـه      یحـرف را مـ   نیـ فاحشـه بـوده اسـت خـوب ا     نـا یکنـد کـه م   یادعا مـ  يداد

 نیتو هم خوب نگاه کن بب نینسر دیباشد شماها هم دقت بکن
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مــن چنــد تــاعکس بــا  ایــب لمیقبــل از فــ یکنــ ییشناســا یتــون یاز اون ســه تــا کثافــت را مــ یکــی حــداقل
 ».است یخودم آوردم دسته جمع

 
 ».نبودند نهاینه ا« :در همان نگاه اول گفت  نینسر

 
 »؟يخور ینم يزیچ« :لمان

 
 ».بذار من برم برگردم ییچا ستیخوردن اگر زحمت ن یگفت« :قادر

 
ــادر ــذا ق ــ  يغ ــت   نشیدر مشــما را از ماش ــان گف ــت لم ــه اشــپزخانه رف ــت و ب ــار  « :برداش ــت ناه االن وق

 ».دیتماشا بکن نیخواهد بذار من ناهار درست بکنم تو و نسر یاست نم
 

. دارنـد  یدور بـر مـ   یلـ یافـراد اسـت دارنـد خ    نیـ ا ییه مقصد پر شـدن شـکم اسـت مهـم شناسـا     ن« :قادر
 ».افتادند ریآن ها تو مچم گ

 
 ».یمرس« :گفت  یبا تبسم و خوشحال لمان

 
 »؟یچ يبرا« :قادر

 
 ».یکن یکه تو برامون م يکار« :لمان

 
 ».لج هستم يبا آن آدمها تو نیمن به خاطر نسر« :قادر

 
را کـه بتوانـد    یرا روشـن کردنـد بـاهم تماشـا کردنـد لمـان کسـ        لمیاول صـبحانه خوردنـد و بعـد فـ     آنها

کـرد   دایـ بکنـد پ  دایـ پ سـت یبا یکـه مـ   یقـادر بـه آن دو نوجـوان    یبکند به چشـمش نخـورد ولـ    ییشناسا
 يبود آن دو نوجوان در صحنه ها نیبرادر همان نورالد یکیو آن دونفر 
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 بعد.... شدند ینم دهید لمیف يتو گریضر بودند و بعد از دفن داز دفن در قبرستان حا قبل
 
 نیــپســر بــاقر شــک دارم و مطمــئن هســتم او هــم در ا نیــمــن هــم بــه ا«:قــادر بــه لمــان گفــت لمیفــ از

ــاز ــد حتمــاً آگــاه   يب ــت نکن ــل دارد ا ینقــش دارد اگــر دخال ــکام ــهــا همهشــون  نی ــ يجــور کی  کی
 ».دادند فکر کنم باقر رفت به آن پسره در مورد من گزارش داد لیگروه تشک

 
ــادر ــت   ق ــر خاســت و گف ــا ســر تکــان دادن ب ــیمــن خ«:از جــاش ب ــ  یل رم اســتراحت  یخســته هســتم م
ــ... اگــر بتــونم اصــالً بخــوابم  ... بکــنم تــا مــن زنــده  نینورالــد يگــریبــاقر اســت و د یکــیبمونــه  ادتی

 ».اریدو اسم را بر زبان ن نیا چیهستم تو ه
 

 »قرص بهت بدم؟... کنم یخواهش م... حرف ها نزن نیاز ا گهید یول...چشم«: لمان
 

 »قرص خواب؟« :قادر
 

 ».نینه اسپر« : لمان
 

 »زن و بچه دارد؟ نینورالد یبابا دوم نیا یدون یخواد، م ینم« :قادر
 

 »؟یبگ یخواه یم یچ«: لمان
 

ــادر ــمــن ا« :ق ــ  نی ــراشناســم و مطمــئن هســت  یهــا را خــوب م ــ گریکــدی يم ب ــان هــم حاضــر   کی توم
ــتندین ــما س ــان هی ــت او ن   یج ــل گف ــه قب ــاقر دفع ــد ب ــتیبذارن ــیو خ س ــراد د یل ــریاف ــاالً   گ ــتند احتم هس

 ».آشنا بودند نایهم با م نیو حس نینورالد
 

 »؟يدید يبد نایتو از م« :لمان
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ــ  لشیاالن مطمــئن هســتم دلــ یقــبالً نــه ولــ« :قــادر خواســت  یهــر چــه کــه باشــد باشــه او بــه بــردارم م
سـاعت   نیـ ول کـن زبـون بـاز نشـه بهتـر اسـت چـون در ا       ... بـا بـرادرم    یکلک بزند مطمئن هسـتم وقتـ  

 یندارد بهتراست حرف تیکار خوب نیتونه زده بشه که ا یزشت م يفقط حرفها
 

 ».زنگ بزن یداشت يرم خونه اگر کار یکه بعداً نتونم خودم را ببخشم من م نزنم
 

 ».يریگ یاز آن ها پس م يچه جور... شه یآن عکسها چه م«:لمان
 

ــه طــرف نســر قــادر ــه فقــط عکســها و ف «: رفــت و گفــت نیب ــ لمهــایمطمــئن بــاش ن  یرا از دستشــون م
کــنم کــه بــا دســت خودشــون گــوه خودشــون را هــم  یمــ يکــار کیــکــنم  یو نــابود مــ ســتیو ن رمیــگ

 هم ندارد احساس یپس لزوم ينکرد يکار بد چیتو ه... تو نگران نباش... بخورند
 

 ادیــتعــداد آن هــا ز خــتیخــوب فکــر کــرد و نقشــه ر  ســتیبا دیشــماها فقــط آرام باشــ.... یبکنــ گنــاه
 ».است

 
 یرفــت و وقتــ نــایپــدر و مــادر م داریــاش رفــت و بعــد از ظهــر هــم بــه د يدوبــاره بــه خانــه پــدر قــادر

آقـا قهرمـان   «:گفـت  زیـ ام ریـ و تحق زیـ نـد و گلـه ام  بل يوارد خانه شـد بهـرام بـه طـرفش آمـد و بـا صـدا       
اسـت آنچـه همـه     نیـ ا...میتـو نـدار   يبـه همـدرد   یاجیـ احت....  رونیـ کنم از خونـه مـا بـرو ب    یخواهش م

 »از تو انتظار دارن؟ مردم
 

آمدنـد و مـادرش    رونیـ تنـد بهـرام ب   يبـه طـرف صـدا    گـر یو خواهر و چنـد تـا از زن هـا از اتـاق د     مادر
از « :قــادر گذاشــت و گفــت  نهیســ يدســت رو نــایبعــد مــادر م.... ریــدهنتوگــاز بگ يـــبهرام جلــو: گفــت

 ».گه تو به حرفهاش گوش نده یدونه که چه م یدرد خودش نم
 

 »کردم؟ يمن کار بد« : دیکه رنگ صورتش مثل مرده ها شده بود در جواب پرس قادر
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 ».بکند ییلمان آن نامردها را شناسا يذار یتو نم ستین یدو روز است ازتون سراغ«: بهرام
 

ــد و او را ســر جــاش نشــاندند و از قــادر هــم در     چنــد ــد بهــرام را آرام کردن نفــر از مــردم روســتا آمدن
 .خواست نشستن کردند

 
 ».زده باشم ينه خوب است من فقط خواستم سر«:در جواب گفت  قادر

 
 ».یو ترسو باش فیپاس قدرنیا.... داود حق داشت ... کردم  یواقعاً فکر نم« :بهرام

 
دختــر  نیــا دیهســت انیــشــماها همــه حتمــاً در جر« :مــرد نشســت و گفــت کیــجلــو رفــت و کنــار  قــادر

 یاسـت مـن او را مـ    دهیـ عکـس د  کیـ زننـد فقـط    یکـه االن تـو روسـتا همـه از او حـرف مـ       هیـ خانم غرب
 ستیاو به مرگ بابام اصالً تو خاطرش ن دمیرا با او د لمیشناسم من ده بار ف

 
 دیـ را شناسـا بکنـد بـاور بکن    یکـ ی ادیـ خـوان کـه ب   یبـوده حـاال از او مـ    یآن بابـا چهـره اش چـه شـکل     که

 یتونـه آن بـ   یده و آن شـخص مـ   یرا نشـون مـ   یکـ یدختـر خـانم انقـدر در فشـار اسـت کـه حتمـاً         نیا
عکــس آن هــم اگــر در  کیــ ينکــرده اســت از رو یگنــاه چیهــم هــ دینباشــه شــا یشــرف کثافــت اصــل

 .گرفت جهیشد و نت لیقا یتوان که ارزش یکرده باشد نم حفظخوب خاطرش 
 

 »؟يزد یحرف م نطوریبود باز ا یهمه اش بهانه است اگر خواهر تو م« : بهرام
 

 ينـذار  يراه درسـت و نشـان بـد    کیـ بـود از تـو انتظـار داشـتم کـه بـه مـن         یاگر خـواهر مـن مـ   «: قادر
گـم   یبـزرگ اسـت مـن مـ     یلـ یخ بتیمصـ  نیـ سـتم ا متاسـف ه  یلـ یآقـا بهـرام خ  ....حواس گـاز بـدم    یب

 از بهیدختر غر کیکه  دینشست دیبکن قیتحق گریجور د کیبهتر است شما 
 

 ».را نشان بده ينامرد کیعکس  کی يرو
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تـون هسـتند کـه     يلهـا یبـه قـول داود حتمـاً از فام    یدونـ  یکنم تـو خـودت خـوب مـ     یمن فکر م« :بهرام
نداشــتند از کجــا  يچــرا بــا تــو کــار يآن شــب کــه داود را زدنــد تــو آنجــا بــود ... ییبگــو یخــواه ینمــ

 ».یاصالً تو با انها حرف نزده باش
 

 یکنـد مـ   یقضـاوت مـ   نطـور یدهـم اگـر وجـدان تـو ا     یمـن بهـت جـواب نمـ    . میبگو بدهکار هسـت « :قادر
خـودت تـو   ...شـنهاد یپ کیـ . مـن باشـند   يلهـا یفام یاهـا گفتـ  ....  سـت یسـاخته ن  يگم از دسـت مـن کـار   

کـرده   میقـا  نـا یرا م يزیـ چ کیـ  ایـ . گـم احتمـاالًعکس هـا هنوزموجـود هسـتند      یمـ  ن؟یخونه تون گشـت 
 ».یثابت بکن يرا که به من زد یهم حرف دیشا ایو .... یبکن دایپ یسر نخ یتونست دیاست شا

 
 ».میستیکم فکر ن نقدریمهناز گشت ما ا» :بهرام

 
 يزیـ بهـرام لبخنـد مسـخره آم    يکـرد در مقابـل سـهل انگـار     یبـد فکـر مـ    یلـ یخ نـا یکه در مـورد م  قادر

 یشــما مخفــ یاز آگــاه ســتیبا یآنچــه را کــه مــ دیــحتمــاً انتظــار ندار دیــخــوب بگرد« :کــرد و گفــت 
 ».طاقچه بذارد يبکند رو

 
 »د؟یعمو خوب گشت« :بهرام گفت يعمو

 
 ».کنم یم یمن خودم اتاقها را تک به تک خال... بعد از مراسم « :بهرام

 
کـس   چیقبـاد رفـت چـون حـال و حوصـله هـ       ياز جـاش بلنـد شـد و از خانـه آن هـا بـه خانـه شـهر         قادر

کــه قبــاد از ســر کــار برگشــت  نیــتــا ا دیتخــت دراز کشــ يرا خــاموش کــرد و رو لشیرا نداشــت موبــا
 .بود رونیوقت ب ریو او هم به باشگاه رفت و تا د

 
 یشـد و بـا سـکوت شـهر و اتفاقـات      یخـاموش تـر مـ    شـد شـهر هـم    یمـ  يشد و هر ساعت که سپر شب

از لمــان خواســت کــه  دیــد یمــ االتیــحالــت کــابوس داشــت و خ نینســر يکــه آن روز افتــاده بــود بــرا
 قادر اصالً در دسترس نبود ناچاراً به بهرام زنگ یول دیایاز قادر بخواهد ب
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ــر  زد ــود و نس ــرس خ ــرد مج   نیو از ت ــواهش ک ــت و از او خ ــه او گف ــب ــاعت  دی ــس ــر   ازدهی ــل از ظه قب

بهــرام را بــه خانــه لمــان رســاند و خــودش بــه روســتا بــر گشــت بهــرام در جملــه اول از لمــان خــواهش   
بهــرام دو ســاعت ......... بکنــد دایــپ یاو توانســت ســر نخــ دیاو بــذارد تــا شــا يرا بــرا يد یکــرد کــه ســ

« :بهـرام زده شـد    لیـ زنـگ موبا  يتماشـا کـرد صـدا    عیبـا سـرعت سـر    یچهـار سـاعته را گهگـاه    لمیاز ف
 »الو؟

 
 ».سوزه یداره م.... زدن  شیخانه ما رو ات ییبهرام کجا« :مهناز جواب داد خواهرش

 
 »نشد؟ شیزیکه چ یکس... نامردها« : بهرام

 
 ».سوخت زیهمه چ یول رونیب میزد... میدینه ما به موقع فهم« :مهناز

 
 ».االن آمدم« : بهرام

 
دونـم از جـون مـا چـه      یخونـه مـا را آتـش زدنـد نمـ     « :را خاموش کـرد و بـه لمـان گفـت     لشیموبا بهرام

 يمـن بـا آن هـا کـار     سـتم یبـه مـن بگـو مـن مثـل داود ن      يلمان تورا به هـر کـه دوسـت دار   ... خوان  یم
خــواهرم مهنــاز اســت کمکــم  ایــمــن و  يطــرف هســتم وگرنــه نفــر بعــد ینــدارم حــداقل بــدونم بــا کــ

 .م از خودم و خواهرم مواظبت بکنمتا من بتون گوب... کن
 

 ».گم یرا م قتیخورم حق یقسم م... من چه بگم ستین لمهایف نیتو ا ستین« :لمان
 

تــونم  ینمـ ... بـه روسـتا بــر گـردم    یســتیاالن مـن با ... کـنم   یرا بعـداً تماشـا مــ   لمیفــ هیـ باشـه بق « :بهـرام 
 ».دییایبهتر است شما هم با من ب... شما بمونم شیپ
 

 ».ندیآ یهم م نجایحتماً به ا... بخوابه یستیبا نیشه نسر ینم«: لمان
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 ».ادیبه قادر زنگ بزن ب« :بهرام
 

ـ  لشیموبـا « :به قادر زنـگ زد و بـه بهـرام گفـت     لمان بـه   یـی نکنـه بال ...تـا حـاال خـاموش اسـت     یاز غروب
 »سرش اومده؟

 
 ».دیلباستون را بپوش دییآ یبرم اگر با من م یستیمن با« :بهرام

 
ــادر نم « :لمــان ــدون ق ــروســتاتون ب ــ... امی ــادر م ــ  یق ــه آن هــا هم ــد ... کهاســتینزد نیگفــت خان ــو بل ت

 »؟یستین
 

 ».بلدم « :بهرام
 

 ».زحمت ما را به خونه آن ها ببر یپس اول ب« :لمان
 

ــ   آن ــس تاکس ــماره اژان ــا ش ــتند و در خ یه ــانیرا نداش ــل اب ــ   یاص ــاعت تاکس ــم در ان س ــار  یشــهر ه ک
 ».هیک« :تا خانه قباد رفتند و زنگ خانه را زدند و قباد گفت  ادهیپ يکرد مجبوراً با پا ینم
 

 »منم بهرام، قادر خونه است؟« :جواب داد  بهرام
 

 ».صبر کن.... دهیخواب.... هست« :قباد
 

ــه ب قبــاد ــا د رونیــاز خون ــادر خواب« :کــرد و گفــت یلمــان و خــواهرش ســالم  دنیــآمــد ب ــق اجــازه  دهی
 ».نکنم دارشیوجع ب چیبه من گفت به ه.... کنم فردا مسابقه داره  دارشیبندارم 

 
تنهــا هســتند اگــر ممکــن اســت  نیلمــان خــانم و نســر.... بــرم یســتیخونــه مــا را آتــش زدنــد با« :بهــرام

 «.شما بمونند شیآنها امشب پ
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ونــه خودتــون بــاال خ دییــبفرما... زنــد یهمــه ازش حــرف مــ نیــجــداً پــس لمــان خــانم کــه قــادر ا« :قبـاد 
 ».است

 
ــ  نیماشــ یدونــ یازت داشــتم مــ یخواهشــ کیــ« : بهــرام وقــت اســت  یمــا درب و داغــون اســت االن ب

 »؟یمنو به روستا برسون یتون یم يرو یفردا هم که جمعه است حتماً به سر کار نم
 

 ».باال من لباسمو بپوشم ایب.... است حتماً  یچه حرف نیا«: قباد
 

 ».منو فقط برسون بر گرد ایب يجور نیهم ستیالزم ن« :بهرام
 

 ».یمونند مگر نه؟ خودت گفت یم نجایخانمها ا«:دخترها را نشان داد و گفت  قباد
 

 ».امشب را مهمانتون باشند.... بهتر است خونه خودشون نرند« :بهرام
 

خواســتم  یپــدر و مــادرم بمــونم مــ شیپــس بهتــر اســت مــن هــم امشــب پــ.... خونــه خودشــونه «: قبــاد
 ».اول صبح بروم

 
 ».ممنون یلیخ«: بهرام

 
 دییــبفرما«:هـا چهــار نفــره وارد اتــاق شــدند و قبــاد مبـل را بــه لمــان و خــواهرش نشــان داد و گفــت    آن
 ».دینیبش
 

ــاد ــ  قب ــلوارش را پوش ــو  دیش ــاش را جل ــهیآ يو موه ــر  ن ــرد و س ــب ک ــ  عیمرت ــاق نش ــه ات ــد و  منیب آم
 ».من حاضر هستم میبر« :گفت
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ــ « :کــرد و قبــاد گفــت یز دخترهــا خــداحافظا بهــرام  دینداشــته باشــ یخونــه خودتــون اســت رو در واس
. سـت یاسـت متاسـفانه آمـاده ن    خچـال یتـو   زیـ همـه چ  دیهمه اتاقها مال خودتـون اسـت غـذا هـم خواسـت     

 تخت بخوابد من فردا ينفرتون رو کی دیتون یآن ور اتاق خواب من است م
 
 ».گردم یغروب بر نم تا
 

 ».دیمواظب خودتون باش... میراحت نجایما ا میما غذا خورد« :لمان
 

 دهیقفــل کــرد قــادر شــلوار پوشــ دیــکــه لمــان در را بــا کل نیرفتنــد و همــ رونیــو بهــرام از خونــه ب قبــاد
بـا قـادر روبـرو شـده بـود قلـبش بـه تـپش          هـو یشـد و لمـان کـه در موقـع بـر گشـت        منیداخل اتاق نش

 ».میکرد دارتیب... میمزاحم شد میموقع شب آمد نیا دیببخش« :افتاد و بعد گفت
 

ــادر ــه طــرف نســر  ق ــت و دســت نیب ــ  یرف ــه صــورتش کش ــارش نشســت و گفــت   دیب ــوش «:و در کن خ
 »افتاد؟ برادرم کجا رفت؟ یاتفاق«:دیبه لمان کرد و پرس یبعد نگاه» . ....دیآمد

 
 ».ها را آتش زدند قباد باهش رفت نیخونه بهرام ا« :لمان

 
ــادر ــرس از اوحشــت  ق ــزده ت ــ  نی ــرام عکس ــه به ــاد پ یک ــاز قب ــت  دای ــدا« :کــرده اســت گف ــ يص  کی

 ».کردم بهرام باشه یفکر نم دمیرا شن هیغرب
 

رفــت  لشیبـه سـراغ موبـا    دیـ ند ابـان یپــارك شـده رادر خ  نیدم پنجـره رفـت و چـون ماشـ     عیسـر  قـادر 
مــن خســته ام کجــا «:بــه لمــان پــچ پــچ کنــان گفــت نینســر ردیــتمــاس بگ لشیبــا موبــا نکــهیو قبــل از ا

 »بخوابم؟
 

 ».بخوابه یستیکجا با... خواهد بخوابه یم نیقادر نسر«: دیاز قادر پرس لمان
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 یهــر تختــ يتختهــا تــک نفــره هســتند رو« :اتــاق خــودش و بعــد اتــاق قبــاد را نشــان داد و گفــت  قــادر
آن هـا بـه اتـاق قبـاد رفتنـد و قـادر مالفـه        . ایـ بـا مـن ب   نینـه نسـر  .... تونـه بخوابـه    یکه دوست داشت م

 نیآورد و به نسر رونیرا از کمد ب یینو يقباد را در آورد و مالفه ها يها
 

 ».ریشب بخ.... تلفن بزنم یستیزحمت خودت عوض کن من با یب« :و گفت داد
 

ــ  قــادر ــه اتــاقش رفــت همزمــان وقت ــا صــدا  یمالفهــاش را در مــ یب ــاد زنــگ زد و ب ــه قب بلنــد  يآورد ب
 ».رم یبر گرد خونه من با بهرام م عیقباد سر«:گفت

 
 ».دوست دخترت بمون شینه تو پ« :قباد

 
 »شنوه؟ یمنو م يبهرام صدا« :قادر

 
 ».يکردند من بهشون گفتم تو فردا مسابقه دار دارتیب... نه« :قباد

 
ــادر ــر « :ق ــتم س ــن  عیبهــت گف ــت نک ــو دخال ــحال... برگــرد ت ــتین تی ــوش کــرد  س ــن  ؟يفرام ــدلم  لی
 ».دارم

 
 یحتمــاً تصــادف مــ یمشــغولم بکنــ نطــوریافتــد اگــر تــو هم ینمــ یمــن اتفــاق يبــرا ســتمیبچــه ن« :قبــاد
 ».کنم

 
ــا قبــاد ــادر ا   لشیموب ــود و پرســ ســتادهیرا خــاموش کــرد و لمــان پشــت ســر ق ــرادرت را خ«: دیب ــیب  یل

 »؟يدوست دار
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بـا خـودش ببـرد مـن االن چکـار      انـو   یمن که بهـت گفتـه بـودم بـرادرم سـاده اسـت چـرا گذاشـت        « :قادر
ــه شــون آتــش گرفــت؟ شــا  یدونــ یاز کجــا مــ... بکــنم ــا م دهیــفهم دیکــه خون در ارتبــاط  نــایبــرادرم ب
 ».بوده

 
 ».داند یاو نم... نترس « :لمان

 
 ».دخالت بکند ستیباز او نبا« :قادر

 
 ».رندیراه جلوشونو بگ نیب یترس یم« :لمان

 
 ».دیدیرا کجا د گریکجا بود شماها همد نیترسم ا ینه از بهرام م« :قادر

 
 ».میکرد یرا باهم تماشا م یقبرستون يد یما بود س شیپ« :لمان

 
 »مگر مادرت آمده؟« :قادر

 
 ».نه«: لمان

 
 ».هستند ییپر رو يعجب آدمها... کرد به خانه تون آمد خودیب« :قادر

 
 ».است یاتفاقا پسر خوب...  یده یکرده چرا بهش فحش م یچه گناه چارهیآن ب«:لمان

 
موقــع مانــد چــرا  نیــچــرا تــا ا ســتیمــادرت ن ســتیاالن ســاعت چنــد اســت خونــه تــون بابــات ن«:قــادر

 ».بود دنید لمیف تشیچرا اول به من نگفت اگر ن امد؟یزودتر ن
 

بهــش  قــهیمــن ســاعت پــنج و پــنج دق.... يتعصــب دار.... یکنــ یقضــاوت عجوالنــه مــ يبــاز دار« : لمــان
خـورد ترسـم از    یاتفاقـات مخـم و مـ    نیـ چـون در شـب ا   ادیـ زنگ زدم و خواهش کـردم بـه خونمـون ب   
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را کــه بهشــون  یمــا کســ بیــشــهر غر نیــتــو ا يتــو منــو فرامــوش کــرد یاول شــب شــروع شــد وقتــ
 یوگرنـه بـا مـادرم مـ     یمـون  یمـا مـ   شیکـردم تـو پـ    یمـن فکـر مـ   ....  میکه ندار یندو یم میاعتماد بکن

ــ ــب میرفت ــر امش ــم خ نینس ــیه ــت  یل ــرس داش ــدم از ب ... ت ــور ش ــارهیمجب ــواهش   چ ــوام خ ــرام بخ به
 ».شماها فرق دارد  هیکردم او با بق

 
 ».فراموش کردم نویمن ترس و زخم نسر یگ یدرست م« :قادر

 
حرفهــا  نیــا... خــواهرش را تــازه از دســت داده چــارهیاســت ب دیــدر مــورد بهــرام هــم از تــو بع« : لمــان

 ».يتعصب دار یلیخ... ادیب رونیاز زبون تو ب یندارد مخصوصاً وقت تیخوب
 

 نیام را قطــع کــردم بخــاطر همــ یحــالم و گرفــت اگــر گوشــ تیــجمع ونیــآقــا بهــرام م نیهمــ« :قــادر
ــه، نســر     ــدر ک ــودم ان ق ــداً خســته شــده ب ــود چــون ج ــردم   نیب ــوش ک ــامالً فرام ــورد  .... را ک ــا در م ام

 عقب افتاده هستم من کالً نسبت به مسئله یکم موردها نیا يدونم من تو یتعصب م
 

 گـه یجـور د  کیـ ... شـم  یمـ  یرتـ یغ یشـه کمـ   یبـه ناموسـم مربـوط مـ     یوقتـ  یروشنفکر هسـتم ولـ   زن
 ».شم یعقب افتاده م یلیخ یعنیکنم  یفکر م

 
 ».یش یم یرتیپس چرا غ ستمیمن که ناموست ن« : لمان

 
اگــر حــرف هــم باشــد ... یدوننــد کــه تــو دوســت دختــر مــن هســت یهمــه مــردم مــ یولــ یســتین« :قــادر

اتـاق تنهـا بـوده اسـت چـه حـرف هـا و         کیـ مـرد جـوان آن موقـع شـب بـا تـو در        کیـ بشنود کـه   یکی
 ».که نکنند عاتیشا
 

 ».ستندیکار ن یمردم اصالً ب ینکن االتیخ نیاگر تو خودت از ا« : لمان
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م  چـاره یهسـتم ب  دهیـ رنج یلـ یخ نـا یزم شـده مـن از م  سـوار مغـ   زیـ روزهـا همـه چ   نیـ منو ببخش ا«: قادر
ــو    ــو دروغ بگ ــه ت ــرا ب ــت چ ــتش خ میرد و رف ــیاز دس ــبان یل ــزد    یعص ــت ن ــم دوس ــو ه ــتم ت  کشیهس

 بهت ییچه جور....کردند یمغزم اتصال يکابل ها....  الیهزار تا فکر و خ یهست
 

ـ  سـتم یمن فرصـت طلـب ن   بگم  یهـم کـه در خونـه مـن نشسـته آن را بـه آسـان        یخـوام شانسـ   ینمـ  یول
 ».از دست ندهم

 
... «:خوشـحال شـد و بـا عجلـه گفـت      یلـ یکـه قـادر او را در قلـبش جـا داده اسـت خ      نیـ با نظـر بـه ا   لمان

مــن و تمــام  یکنــ یباشــد کــه تــو تصــور مــ یآنــ نــایتــو بــه مــن نگــاه کــن اعتمــاد کــن بــر فــرض هــم م 
 ».میکرد یچه گناه کانشینزد

 
 يمجبــوراً بــرا ردیــکــه بــه لمــان زده بــود پــس بگ یاز تهمتــ میداد مســتق یقــادر بــه او اجــازه نمــ غــرور

تمــام  میهســتم؟ اگــر بگــو یمــن آدم خــود خــواه يتــو بــه مــن جــواب نــداد « :اش گفــت یحــرف قبلــ
 »....قهرمان بشم؟ يمسابقات کشور نیخواهم جمع بکنم تا در ا یفکر و حواسم را م

 
 ».شناسد حتماً به تو افتخار خواهد کرد یکه تورا م یفکر کنم هر ک« : لمان

 
 گـر یدونفـر د  ایـ مـن   ویـ کشـور تـا وزن نـود کل    نیـ کـه تـو ا   نیـ ا میبه تو دوست نـدارم دروغ بگـو  « :قادر

واقعـاً   یادامـه زنـدگ   يبـرا  یهـم نـدارم ثابـت بکـنم ولـ      یاجیـ نـدارم احت  یشـک  میتـر هسـت   ياز همه قـو 
 تونم یم گریدارم مگر من تا چند سال د اجیاحت جهیشهره و نت نیمن به ا

 
ــا فــردا بتــونم زن و بچــه ام    ییتوانــا یهــر کــ رمیــبگ یکشــت دارد مــن هــم دوســت دارم برنــده بشــم ت

هــم نـدارم همــه افـراد تــو    یدانشـگاه نــرفتم و مـدرک   هیــراحـت داشــته باشـند مــن مثـل بق    یزنــدگ کیـ 
هـم   دیباشـم را نـدارم شـا    يدختـر  کیـ کـه بـا    نیـ امکانـات و تـوان ا   یسن من زن و بچه دارند مـن حتـ  
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ورزش  ونیاســتخدام فدراســ ایــ يگــر یمربــ یعنــیبــه دانشــگاه رفــتم و رشــته ورزش  یهرمــانبعــد از ق
 ».شدم 

 
 ».یبه نفس نداشته باش نقدراعتمادیاست که ا دیاز تو بع« :لمان

 
ومـان  ت کیـ هـم تـا حـاال     یتومـان درآمـد نـدارم کسـ     کیـ زنـم   یچکار کـنم بـا تـو رك حـرف مـ     « :قادر
 ینبـود کـه مـن پسـر خجـالت      نیـ منظـورم ا ... تـونم   یمـن چطـور مـ    یخـال  بیـ ج نیـ نذاشت بـا ا  بمیتو ج

 هم گفتم تو یکه الک نیزنم هم یرك حرف م یلیهستم بر عکس با تو خ
 

اصــالً تصــورش  یتــون یکشــم کــه نمـ  یازت خجالــت مـ  نقــدریچهــار روزه ا نیـ ا یدختــرم هســت دوسـت 
ــ  یرا بکنــ ــو حتمــاً وقت ــ کیــفراموشــت کــردم بــر عکــس   يفکــر کــرد امــدمیدو روز ن یت هــم  لشیدل

 ها به تو فکر کردم چکار کنم برم به پدرم هیاست همه ثان یپول یب نیهم
 

 ».بابا به من پول بده....  رونیدوست دختر دارم دوست دارم با او برم ب میبگو
 

ـ  ینمـ . یکنـ  یمثل بچه هـا فکـر مـ   « : لمان و مـا   يکـرد  غیـ مکـت بـه مـا در   از ک یچـون پـول نداشـت    یدون
ــ یرا تنهــا گذاشــت ــ  ندیبشــ شــتینتوســت پ نینســر چــارهیب نیبب ــاق اگــر پ ــو ان ات ــت ت ــ شیرف ــا م  یم

کـه در حـق    يهـا  يکثافـت کـار   نیـ دونـم ا  یمـن نمـ   رونیـ ب یرفتـ  ینـون تـو مـ    دیخر يحتماً برا يبود
ـ  یبـرود مـ   ادشیاو کردند تا آخر عمر از   یمـ  ياگـر مامـان و بابـام بفهمنـد بـا مـن چـه بـر خـورد          یدون

 ».کنند
 

ترســوندن شــماها بــود کــه   تمیــواضــح خطــر را براتــون گفــتم کــوخ و کــاخ کــردم ن  یلــیمــن خ« :قــادر
افتــاد اگــر  ینمــ یاتفــاق چیهــ نیمونــد یخونــه مــ يمطمــئن بــودم اگــر شــما تــو دیــکامــل را بکن اطیــاحت

 دونم چرا یفهمم و نم ینم چیمن ه.... يزیچ کیبود  یم یمنزل شخص
 

 ».تنها گذاشت تیموقع نیشماها را تو ا مادرتون
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از تــو  یعنــیمــادرم مــا را تنهــا گذاشــت چــون بــه تــو اعتمــاد کــرد از تــو خوشــش آمــده بــود    « : لمــان

 يمــادرم خوشــحال اســت بهــش نگفــتم تــو بــرا  دمیــد یوقتــ میمطمــئن بــود مــن هــم بــه تــو رك بگــو 
 من هم میکند که من و تو باهم هست یفکر م قتاًیحقاو  يادعا را کرد نیمصلحت ا

 
و بـا   دیشـ یمکـث اند  کیـ لمـان بـا   » ..يذار یمـا را تنهـا نمـ    هیـ ثان کیـ کردم با رفـتن مـادرم تـو     یم فکر

اعتــراف بکــنم مــن اصــرار کــردم بمــونم چــون از  یســتیبابــا با« :نگــاه بــه چشــمان قــادر در ادامــه گفــت 
 .»نخواستم از دست بدهمبه فکرم است را  نقدریا یکیکه  نیا

 
 یدونســت ولــ یمــادرت هــم مــ يدوســت پســر نــدار یهمــه بــه داود گفتــ انیــآن شــب م یولــ« :قــادر

 »؟یکنند تو با من دوست هست یهنوز فکر م هیچطور ممکن است او و بق
 

و فکــر  دیــهــا را د نیــو او ا میبــاهم هســت یمیصــم یلــیمامــان حرفهــامو بــاور نکــرد چــون مــا خ« :لمــان
 ».یستیکند من از ترس گفتم ن یم
 

 ».بد کردم یلیبگو که خ« :قادر
 

.... یفقـط تـو هســت   نیگـم بـاور نسـر    یرا گرفـت بخـاطر خــودم نمـ    شـتر یضـرر ب  يجلـو  یسـت یبا« :لمـان 
ــ    ... يکــرد دایــهــا رو پ رتیــغ یامــروز چنــد بــار از مــن خواســته بــود کــه بهــت زنــگ بــزنم کــه آن ب

 ».که به تو نبست يدهایچه ام چارهیب
 

کــردن دوســت پســرش آن حرفهــا  دایــو پ نــایچــون مــن در مــورد م« :لبخنــد تاســف زد و گفــت  قــادر
جـداً مــن تـا حــاال   ... دروغ بگــم گـه یهســتم بـه تـو چــرا د   الیـ خ یبــ نیرا زدم فکـر نکـن در مــورد نسـر   

 تا پوست نمینش یاز بعد من آروم نم یول رندیخواستم همه آروم بگ یم
 

 ».دارم یرا نکنم دست بر نم سرشون
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بـا آن   یجـز آن بـار اول کـه رفتـ    ... یکشـور هسـت   یدونـم فکـر کـردم فقـط در فکـر قهرمـان       ینم« :لمان

 ».يو کوتاه آمد يشد یرا آزاد کردند به خودم گفتم تو راض نیو نسر يپسره حرف زد
 

ــو منــو ا«: قــادر ــ کلمیاز هــ يتماشــا نکــن ظــاهرم آرام اســت ظــاهراً صــبورم و صــبور   نطــوریت ــاره  یم ب
دوســت دارم  یبــدان از نظــر قلبــ نقــدریفقــط ا... و نقشــه بــد دارم الیــدر درون هــزار تــا فکــر و خ یولــ

 عاقل هستم نقدریخوب ا یو نابودشان بکنم ول ستین اورمیب ریافراد را گ نیا
 

شـود از مجـازات آن هـا گذشـت بکـنم دوسـت        ینمـ  لیـ دل نیـ بـاز ا  ینکـنم ولـ   یرا عملـ  یبـاطن  لیم که
تعــارف  يمــن بــرا... خــوش نگــاه بکنــد یو دلــ دیــبــا ام نــدهیبــه آ نیبکــنم کــه نســر يکــار کیــدارم 

 من باعث يکه کم توجه ا دمیحاال هم فهم... خواهر من است يجا نینگفتم که نسر
 
تواننــد فــردا از مــن گلــه کننــد کــه چــرا  یوجــدان هــا نمــ یآن بــ يضــرر شــده اســت خــانواده هــا نیــا

 ».عکس العمل نشان دادم
 

 ».پسره است نیمطمئن هستم که کار امن « :لمان
 

 دهیتـو ترسـ   یکـه از آگـاه   سـت ین يبـدان او آن پسـر   یاسـت ولـ   انیـ دونـم بـاقر در جر   یمن مـ « :قادر
جمـع   الشیـ بابـا خ  نیـ چـون ا ... ترسـند  یمـ  نـا یبـا م  یهستند کـه از فـاش شـدن دوسـت     گریباشد افراد د

 ».با او ارتباط داشتند گریبود و متوجه ام کرد که افراد د
 

 ».با من رو راست نبوده و به من هم کلک زده نایباشه پس م ينجوریاگر ا« :لمان
 

اسـت   ادیـ کننـد تعداشـان واقعـا ز    یبـر خـورد مـ    ایـ همه آدم چـه کارهـا کـه نکردنـد مثـل ماف      نیا« :قادر
اتفاقـات ازدهـن بـه دهـن      نیـ بـا خبـر نشـد و ا    گـر ید یکـه لـو نرفتنـد و جـز آن عـده کسـ       ینیب یم یول

 ».فاش نشد
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 ».دهند یخودشون خودشون را لو م يتو گفته بود« :لمان

 
ــادر ــاکن « :ق ــه س ــد  نیهم ــتاها هم ــرو از نزد گریروس ــ کی ــند و  یم ــشناس ــا کی ــاهم فام ییجوره ــب  لی

ــتق  ــتند مس ــو غ میهس ــتق ری ــت   میمس ــاط هس ــاس و ارتب ــاهم در تم ــتند   ... میب ــاده هس ــاف و س ــا ص آن ه
 جوان ها نیبار ا نیا یول... چدیپ یدهن به ان دهن م نیروز از ا کیظرف  زیهمه چ

 
 ».گرفتند ادیرا  يکار یانضباط و مخف ییجا کی از
 

کـالً االن در شـهر    ایـ بـزرگ شـده شـهر باشـند و      یدارنـد ولـ   ییافـراد تعلقـات روسـتا    نیـ ا دیشـا «: لمان
 ».کنند یم یزندگ

 
ـ  نیمنظورم ا« :قادر  دمیـ کـه مـن د   ينهایآن بـار جـداً ماشـ   ... ينکتـه مهـم اشـاره کـرد     کیـ بـه   ینبود ول
افـراد شـهر و روسـتا بـا هـم       يجـور  کیـ دارم  نیقـ ی زیـ چ کیـ بـه   یمـا نبـود ولـ    يمردم روسـتا  نیماش

 باشد و او در نایم یباقر همون دوست فرض میریدر تماس بودند فرض گ
 

داشـت مگرنـه او    یر شـهر تمـاس نمـ   بـا مردهـا د   نـا یرا گفتـه باشـد آن وقـت چـرا م     قـت یحق نـا یم مورد
قبــاد  شیخونـه پـ   نیـ در شــهر تمـاس داشـت چنـد بـار تـو ا      یعنـ یآمـد پـس    یبـه بهانـه تـو بـه شـهر مـ      

 ».آمده بود
 

دونــم بــه مــن هــم شــک   یمــ يجــور کیــ... ادیــاصــالً خوشــم نم اتیبحــث و فرضــ نیــمــن از ا«: لمــان
 ریــو تعب ریاز زبــان مــن هــم تفســ یخــواه یمــ میمســتق ریــبــودم و غ انیــانگــار مــن هــم در جر... يدار

 ».ندارم یاحساس خوب....  يبشنو
 

 ادیــبــه تــو نــدارد بــه نظــرت احتمــالش ز یاحتمــال اســت ربطــ کیــ نیــبــه تــو دارد ا یچــه ربطــ« :قــادر
 »ست؟ین
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 »؟یکن یحتماً باهش ازدواج م يریاگر تو دوست دختر بگ«: لمان

 
 ».يموضوع را عوض کرد« :قادر

 
 »؟یکن یازدواج م. ...جوابمو بده« :لمان

 
و نصـف مهـم تـر اخـالق      دمیفـرق دارم مـن اگـر قهرمـان بشـوم بـه نصـف هـدفم رسـ          هیـ من با بق« :قادر

بنـد و بـار    یتـونم بـ   یباشـم مـن نمـ    یخـوب  يالگـو  یدر زنـدگ  یسـت یو رفتار من در جامعـه اسـت مـن با   
بشـم چـون    کیـ بـا او نزد  ادیـ کـه خوشـم نم   يدختـر  کیـ  ،یتـوانم بخـاطر خوشـگذارن    یمـن نمـ  ... باشم

 یتــونم و نمــ یمــن نمــ... انتظــارات دارد یکــیاحســاس دو نفــر اســت حــداقل  لهیمســ ونــمد یخــوب مــ
 نـده یخـوب اسـت هرچنـد آ    تیـ شـروع کـردم مهـم ن    یکـ یاگـر هـم بـا    ... را بشـکونم  یخـواهم دل کسـ  

 ».میبخون ینیقیشه از االن  یرا نم
 

دارد  یخـوب  تیـ کـه فکـر بکـنم ن    يخـوب بـا پسـر    تیـ حق مـن هـم اسـت بـا ن     میخواهم بگو یم« : لمان
 ».تو من چه هستم يانوقت برا دیکارمون به ازدواج نکش يجور کیدوست بشم و اگر شدم و 

 
اســت کــه پســر و دختــر قبــل از ازدواج بــاهم   نیــا لهیمســ ســتیخــودم مهــم ن ياحســاس فــرد« : قــادر

 بیــتــو کارشــون دروغ و فر یولــ... دوســت بشــوند اگــر صــالح بــود ادامــه بدهنــد و اگــر نبــود ندهنــد  
 را دوست داشته باشند چه بهتر که قدم بزرگتر گریتوانند همد ینباشد اگر واقعاً م

 
 ».هم بر دارند رو
 

 یدونـم گفتـ   یمـ « :گفـت   یکـرده بـود بـا دل خـوردگ     افـت یجـواب نادرسـت در   یکه از سـوال قبلـ   لمان
بلکــه  یکــه منــو از دســت داود نجــات بــده يکــار را نکــرد نیــمــن دوســت دختــرت هســتم هــر چنــد ا

 تونم بهت جواب بدهم از بابت من یم نیبا وجود ا یول يبخاطر برادرت کرد
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مــا  تیــموقع.يکــرد یکــه چــه اشــتباه نیــا یخواهــد فکــرت را مشــغول بکنــ ینمــ یعنــی... نخــور غصــه
و هـم   گـم  یحـل شـد هـم مـن بـه خـانواده ام مـ        یو خوشـ  یبـه خـوب   يگرفتـار  نیـ ا یکند وقتـ  یفرق م
 .يکار را کرد نیمصلحت ا يمحل بگو که از رو يتو تو

 
مــن از ... «:خوشــحال گفــت يغــرور بــا ظــاهر يلمــان دل خــور شــد و از رو یقبلــ ینیاز عقــب نشــ قــادر
آزاد اســت هــر جــور دوســت  يســخت بــود هــر فــرد یلــیمــن خ يخــواهم بــرا یمعــذرت مــ یلــیتــو خ

رفتــار و کــردار خــود اســت دوســت نــدارم  ولیهــر شــخص در درجــه اول مســ یبکنــد ولــ یدارد زنــدگ
 کیــ بنـد یخــودم پا يبـودم هــر چنـد از نظرفکـر    یآدم پســت ینظـر اخالقـ   زمـردم فکـر بکننــد کـه مــن ا   

 میباهم نبود یدوست ندارم فردا وقت یعنی... جامعه سالم هستم
 

 .کرد و با دوستش که حاضر بود جونش را بدهد ازش جدا شد يقادر نامرد ندیبگو
 

تـو   یتفکـرات از نظـر عملـ    نیـ اسـت نسـبت بـه ا    زیـ بـرام سـوال بـر انگ    زیـ چ کیـ دونم فقـط   یم« :لمان
 ».یآب بپاش يدوست دار یهر آتش يانگار رو یستیو فعال ن يو انگار جد یآرام هست یلیخ
 

ــادر ــافع دارم « :ق ــوخ.... من ــته  یاز ش ــوریآره ا.... گذش ــا بق    ينط ــن ب ــم دارم م ــق ه ــه ح ــتم البت ــهس  هی
 يتــو مناقشــات پافشــار ایــدعــوا بکــنم و  ســتین اجیــثابــت کــردن زورم احت يبــرا یدونــ یفــرق دارم مــ

ــ  نــایفکــرش را بکــن در مــورد م... بکــنم ــا االن مــرده بــود در  دیشــا يداد یتــو اســم بــا قــر را م آن باب
ــ  یاوالً فــرد صــادق نــایم مینــیب یکــه مــ یصــورت پســره  نیــبــا ا شینبــوده اســت دومــاً اگــر چهــار مــاه پ

ــا  همخــواب شــده اســت چطــو  بخوابــد کــه آن مــرد  يمــرد کیــر بــه خــودش اجــازه داده اســت کــه ب
کـه او را   نیـ و کمبـود بـرادرم سـوء اسـتفاده بکنـد بـدون ا       ینامزد داشـت سـوماً چـرا خواسـت از سـادگ     

 .خواست ازدواج بکند یم باشددوست داشته 
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 یبـاف  یمـ  یبدسـت آمـد آن وقـت اشـتباه     زهـا یچ کیـ اسـت کـه سـر نـخ      نیـ قادر اشتباه کارت ا« :لمان
 ».یکن یو حکم صادر م يبرد زیبه همه چ یپ التیو به خ

 
 ».شناسم یرا اصالً نم نایمن م«: قادر

 
 ».پس بذار من بگم« :لمان

 
خـودت   یعنـ ی یبـرام بگـ   نـا یکـردم کـه تـو از م    یسـع  شـه یمـدت هم  نیـ دهـم در ا  یبه تو حـق مـ  « :قادر

 ».یشروع بکن
 

ــان ــال « :لم ــن دوس ــه م  یم ــت ک ــایاس ــ ن ــم  یرا م ــیشناس ــاهم درس    یعن ــگاه ب ــاهم در دانش ــال ب دو س
اســت کــه مــن  یســال کیــ میبــاهم رفــت و آمــد نداشــت ادیــز رونیــب میو بــا هــم دوســت شــد میخوانــد

 ندیگو یکردم که اگر خانواده اش به او زور م یفکر م نطوریا لیبودم چون اوا بانشیپشت
 
 نیــداشــته باشــد ا داریــبــا دوســت پسـرش د  یحتــ ایــبـرود و   رونیــذارنــد کــه از خانــه ب یآزادش نمـ  و

بــود حــاالاز کجــا  يدختــر خــوب و دلســوز نــایکــار را کــردم چــون م نیــکمــک را بــه او کــرده باشــم ا 
 از کجا واقعاً برادرت را اینبوده باشد و  يدلسوز يبا برادرت از رو یکینزد

 
 کیـ سـت چـرا   ا نطـور یداشت اگر بـرادرت مثـل تـو انسـان خـوب باشـد کـه برداشـت مـن ا          ینم دوست

از آن جــور  یباشــد از کجــا دل خوشــ یکنــ یمــ فیــانجــور کــه تــو تعر نــایدختــر بــه او دل نبنــدد اگــر م
 نیمثــل نســر دیشــا ایــنفــر را دوســت داشــت و  کیــ دیبــار شــا کیــ نــایآدم هــا داشــته باشــد از کجــا م

ــ ــدگرف لمیازش ف ــامرد  يو همــان پســر تن ــن گفــتم بهــش ن ــه زور وادا  يکــه م ر نکــرده باشــد و او را ب
 ».نکرده باشند

 
را داشـت حـداقل    يگرفتـار  نیـ ا نـا یاگـر م  یکنـ  یفکـر نمـ   یولـ  یزنـ  یقبول دارم خوب حـرف مـ  «: قادر

 ».يبود یم انیدر جر ستیبا یگفت؟ تو م یبه تو م
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ـ « : لمـان  مــا بــاهم دوســت  دیــکن یاســت آن طـور کــه شــماها فکــر مـ   نیــا قــتشیحق یبــه مــن نگفــت ول
 ».و االن معلوم شد او از من سو استفاده کرد میبود یهمکالس مینبود

 
 یآتشـ  سـت یشـد نبا  ریـ د زیـ معمـا همـه چ   نیـ حـل ا  يبـرا  یتلـخ اسـت ولـ    یلیخ نایرفتن م نطوریا«:قادر

 ».میکرد یبه پا م
 

 ».آتش را روشن کردم نیمن ا یکن یتو فکر م« :لمان
 

 یآره مــ«:قــادر گفــت  زیــنگفــت و لمــان در جــواب خنــده بــه ظــاهر تمســخر آم  يزیــو چ دیــخند قــادر
 ».یبکن تمیاذ یخواه یدونم چرا عمداً م یدونم فقط نم

 
 نیــخنــده ام بخــاطر ا... مســخره اســت  یلــیخ... ســتین نطــورینــه اصــالً ا«: بــاز خنــده جــواب داد قــادر

 یمـ  یفرسـتاد حـاال کـ    مارسـتان یمنـو بـه ب   ناسـت یگفـت او باعـث مـرگ م    شـم یبود کـه بـرادرم آمـد و پ   
همـه   ولیمـن مسـ   قـت یدرحق یعنـ یرا عـوض نکـرده باشـد     ریمـن مسـ   يدخالـت هـا   بگه کـه  ینیقیتونه 

 ».اتفاقات نباشم
 

نخواســتم ســرزنش ات بکــنم بــر عکــس  یولــ دهیبرداشــت هــم بــه فکــرم رســ نیــدونــم ا یمــ« : لمــان
ــیهــم خ ــاز ا یل ــرا ادیــرفتــارت خوشــم م نی ــار  يب ــع شــا یبعضــ.يقهرمــان را دار کیــمــن رفت  دیموق

و تـو   میگشـت  یبـه عقـب بـر مـ     گـه یگـم اگـر بـار د    یمـ  یبشـه ولـ   شـتر یتونـه باعـث ضـرر ب    یدخالتها م
 ».یدخالت بکن والنهیبدون تظاهر مس ستیبا یم.... يبود یشاهد برخورد داود م

 
 نیــا دیــجد يهــا دهیــنبــودم بــا پد نطــوریدر گذشــته ا قــتیمــن در حق«:و خنــده گفــت  فیــبــا ک قــادر

و مــثالً بــا داود  دمیــپر یوســط مــ یعنـ یکــردم  یرفتــار مــ چیر پــد چیپـ  شــهیکــردم هم یگونـه رفتــار نمــ 
 تو باعث شد که من بتوانم آنچه که تا ایبرادرم  تیموقع نیا یشدم ول یهم صدا م
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طــرف  شــهیمــن قلبــا هم رهیــشــکل خــوب بــه خــودش بگ  تمیبکــنم و شخصــ دایــدنبــالش بــودم پ حــاال
کـه بتـونم    دیفرمـول بـه دسـتم رسـ     کیـ  اسیـ مق کیـ االن  یبـود ولـ   ادیـ اشـتباهاتم ز  یعدالت بـودم ولـ  

 درست را از غلط و دوست را از ایبا آن بهتر قضاوت بکنم و خوب و از بد و 
 

کــنم  یحرکــت مــ رمعلومیمســ کیــ ياالن تــو یعنــیبــدم  صیبهتــر تشــخ يشــتریبــا درصــد ب... دشــمن
 نیه زمـ پـام بـ   سـتم یجبهـه با  کیـ در  سـتم یمجبـور ن  نمیـ ب یمـ  لیـ دوسـت و بـا آن فام   نیـ بخاطر ا گهید

و  هیـ کـنم و از همـه زاو   یمـ  یجـداً دارم کـاله مـو اول قاضـ     یعنـ یزنـم   یوصل اسـت و در هـوا معلـق نمـ    
 ».دیخواب یستیبا واشی واشیگم  یکنم، م یهم تماشا م نیمخالف هیاز زاو

 
ــان ــت دارم بشــ  « : لم ــن دوس ــردا روز بزرگــ     نمیم ــو ف ــزنم ت ــرف ب ــات ح ــ یباه ــبگ يدار شیدر پ  ری

 ».بخواب
 

ــادر ــو رو« :ق ــط   يت ــتخــتم بخــواب فق ــاق  کی ــو ان ات ــت بکــش ت ــخواب نیکــه نســر یزحم خــودت  دهی
 ».اریکمد دوتا مالفه برام ب ياز تو يدید
 

ــان ــاحت« : لم ــتین یاجی ــر  س ــار نس ــن کن ــ نیم ــرو رو  یم ــو ب ــوابم ت ــردا    يخ ــواب ف ــودت بخ ــت خ تخ
 ».میخراب کردات را  ندهیکه ا یخواهم فردا از ما گله بکن ینم... يمسابقه را ببر یستیبا
 

مبـل   يمـن رو ... یذارم تـو هـم تعـارف بکنـ     ینمـ  یکـنم ولـ   یبـرم، تعـارف نمـ    یمـ « :با خنده گفت قادر
 ».راحت هستم

 
 »؟یشناس یم فویک نیقادر تو ا« :زنانه بر گشت و گفت فیک کیرفت و با  لمان

 
 »ست؟ینه، مال شما ن«:قادر

 
 ».باشه نایمال م یستیبا« :لمان
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 ».دونم گفتم لحظه آخر باهم بودند ینم«:قادر

 
 ».بودم دهید نایمن هم همان صبح در دست م« :لمان

 
 ».شهیم دایتوش پ يزیچ نیباز کن بب« :قادر

 
 ».باشه سبک است يزیفکر نکنم توش چ« :لمان

 
 ».باز کن«:قادر

 
 ».خودت باز کن« :را به طرف قادر دراز کرد و گفت  یدست فیک لمان

 
 شیپـ  فـو یک نیـ دونـم چـرا ا   ینمـ «: نبـود و بـه لمـان گفـت     زیـ چ چیرا باز کـرد و داخـل آن هـ    فیک قادر

 ».نبود نجایبهرام ا میهمه بهش گفتم شانس آورد نیا... خودش نگهه داشته 
 

 ».است یوضع خونه آن ها در چه حال نیزنگ بزن بب کی« :لمان
 

 »د؟یدیرس«: دیبه قباد زنگ زد و پرس قادر
 

 چـاره یسـوخت ب  زشـون یخونـه کـامالً سـوخت فکـر کـنم همـه چ       امدنـد یهنـوز ن  یفشـان  آره آتـش « :قباد
 ».شهر ارمیگم من آنها را ب یم... ها
 

 ».نزن یتو محل هستند سر خود حرف لیهمه فام نیا ستیکه جا ن نجایا« :قادر
 

 ».موقع شب در بدر بشوند نیآن ها ا ادیدلم نم« :قباد
 

 ».ستیجا ن... ين دارخونه ات مهما يفراموش کرد« :قادر
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 ».تو با آن ها برو به خونه شون« : قباد

 
 ».رند ینم ییجا عتیوض نیتو غصه نخور آن ها که تو ا« :قادر

 
 یمیاگــر آمدنــد دوســت دختــرت دوســت توســت مگــر بــاهم صــم... مــن مجبــورم تعــارف بکــنم« :قبــاد

 »د؟یستین
 

ــادر ــرو ز ...  ق ــاش ب ــب خــودت ب ــمواظ ــاط ادی ــا یخــودت را ق ــ ... مســئله نکــن نی ــو اس ــودت و من  ریخ
 ».نکن

 
ــادر ــا ق ــت     لشیموب ــه لمــان گف ــرد و ب ــا« :را خــاموش ک ــاطر او زدم نبا  نی ــتیحرفهــا را بخ اصــالً  س

 ».تونه اونو کنترل بکند ینم یآن وقت کس... بشود کیتحر
 

 ».باشد دهیگم برادرت هم آن عکس را د یبوده م فیک نیعکس ان پسره تو ا« :لمان
 

 ».یگفت نطوریبود؟ ا نایم شیهمان روز تصادف پعکس « :قادر
 

ــ«:لمــان ــن ب نیآره بخــاطر هم ــ   شــتریم ــودم کــه او خودکش ــرده اســت یشــک کــرده ب ــ... ک ــاً م  یحتم
 ».کار کرد نیپسره او را وادار به ا نیکه ا دیخواست به من بگو

 
شـد و بـه لمـان صـبر کـن       سیو حـل کـردن معمـا تمـام بـدن قـادر خـ        دنیـ و فهم جـان یو ه يکنجکاو از

 يزیــبهــت چ یخــواهم خصوصــ یخلــوت مــ يجــا کیــبــرو «:گفــت و مجــداً بــه قبــاد زنــگ زد و گفــت 
 ».بگم

 
 ».خوب بگو تنها شدم... رم  یبگو دارم م« : قباد
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 »کند؟ یزنانه تو کمد تو چکار م فیک نیا« :قادر
 

 »منظورت اونه؟ ناستیاست مال م یکی« :قباد
 

 »است یوش خالت یول... آره «:قادر
 

 ».کردم یمن خال« :قباد
 

 »بود؟ یتوش چ« :قادر
 

 ».زهایجور چ نیاز ا يشگریزنانه بود آرا لیوسا« :قباد
 

 »بود؟ یچ گرید« :قادر
 

 ».چیه« :قباد
 

 »؟يچکار کرد یعکس هم بود تو ور داشت« :قادر
 

 ».بود پاره کردم دورش انداختم یکی«:قباد
 

 ».يکار را کرد نیچرا ا«:قادر
 

 »گرفتم؟ یبود قابشو م نیکردم از نورالد یچکار م« :قباد
 

 »؟یگفت نیاز نورالد«:قادر
 

دونـم چـرا    یبـود نمـ   شیاره عکـس تکـ  « :گفـت  یتفـاوت  یکـه بـه قـادر گـاز ندهـد بـا بـ        نیـ ا يبـرا  قباد
 ».بود نایهمراه م
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 »؟ین نگفتپس چرا تا حاال به م« :دیداد و بعد از قباد پرس نیبه نورالد یچند فحش قادر

 
 ».کردم یخال فشویمن خودم امروز ک« :قباد

 
 »؟ینگفت يزیکه چ یبه کس« :قادر

 
 یمـن خـودم مـ   . گفـتم  يبـه تـو هـم االن مجبـور    . عیهـزار تـا حـرف و شـا    .... نه، مگر مـرض دارم  « :قباد

 ».خواستم از آن روز او را بپام
 

اگــر اون . شــد بــه مــن بــاز زنــگ بــزن ياگـر خبــر ... نگــو يزیــکــس چ چیبــه هــ... مواظــب بــاش« :قـادر 
 ».مهم است یلیخ نیا... يدیبهش نگو که عکسش و د يدیلجن و د

 
 ».گهید«:و گفت دیخند قباد

 
 ».کس حرف نزن چیآرام باش و دخالت نکن و با ه چیه« :قادر

 
 ».چشم راحت باش خدا حافظ« :قباد

 
 يتـو بـاقر را بـه مـن نشـان داد      لمیفـ  يفهمـم تـو   ینمـ « :بـه لمـان کـرد و در تعجـب گفـت      ینگـاه  قادر

ــ ــه م یعکســ یول ــود   نــایک ــد  گــریپســر د کیــآن روز بهــت نشــان داده ب اســت  نیبــود اســمش نورال
 خال زده يرو یتونست یهم نم یشانس یول ستندیهم ن هیآن ها شب. بهت گفته بودم

 
 ».یباش

 
 »فهمم یمنظورت را نم« :لمان
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 یاز اون خبــر مــ یســتیبا یتــو نمــ یدر ارتبــاط بــود ولــ نــایاو هــم بــا م یکــه تــو گفتــ ياون پســر« :قــادر
 »بود؟ یاتفاق یگ یم نیا ستندیهم ن هیگم آن ها شب یم ؟يحاال متوجه شد یداشت

 
طـرف را   یتـونم وقتـ   یبـه مـن آن عکـس را نشـان داد فکـر کـردم مـ        نـا یکـه م  یمـوقع  قتشیحق« :لمان

ر انقـدر بـا چشـمانش منـو ترســوند     پسـ  نیـ ا یروسـتا تــو قبرسـتون   يتـو  یبکـنم ولـ   ییبـاز شناسـا   دمیـ د
 ».مغزم کاشت و منو هم تو اشتباه انداخت يتو یکیآن  يکه عکس خودش را جا

 
 »؟یپس چرا تا حاال به من نگفت« :قادر

 
و بــدون ســرزنش بــا  یراحــت نشســت یتــو کــ نیــاز ا يمعمــا حــل شــود آســان شــود جــدا یوقتــ« :لمــان

 ».يمن حرف زد
 

 »را به تو نشان داد؟ نیعکس نورالد نایم یگ یو م یکن یم دییپس تو حرف قباد رو تا« :قادر
 

مــن گــاز  دیـ تهد يلبهاشـو بــرا  خــودیپسـره ب  نیــاالن معلــوم اسـت کــه ا  یاشــتباه از مـن بــود ولـ  « :لمـان 
 ».گرفت ینم
 

 ».تونه بخوابد یما نم يهم از سر و صدا نیوگرنه نسر میبخواب میریخوب بگ« :قادر
 

چــه خبر؟آقــا «:دیبــه طــرفش امــد و پرســ دیــرا خــاموش کــرده بــود مج لشیکــه قبــاد موبــا نیــاز ا بعــد
 »قادر بود؟.... قباد؟

 
 ».آره«:قباد

 
 »؟يخبر داد يتو بهش زنگ زد«:دیمج
 

 ».دونست ینه م« :قباد
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 ».گفت یچه م« :دیمج
 

هـا را بـه خونـه ام ببـرم او اجـازه نـداد        نیـ خواسـتم ا  یمواظب خـودم باشـم دخالـت نکـنم مـ      چیه« :قباد
 ».میافتیاست ما به فکرشون ب لیهمه فام نیگفت زشت است ا یعنی
 

ــمج ــق داره«:دی ــت  .... آره ح ــم اس ــوش فه ــادر خ ــرش چ .... ق ــت دخت ــدوس ــت؟ نمــ  يزی ــواد  ینگف خ
 »حرف بزنه؟ نه؟

 
 ».دونم یم شتریب یلیدونست من از او خ ینم زیچ چیاو از همون اول، ه« :قباد

 
 »؟یدون یم یتو چ.... تو؟ «:دیپرسبه قباد کرد و  يزیخنده مسخره آم دیمج
 

 یکــس هــم نمــ چیبــود هــ گــهینفــر د کیــ قــتینبــود دوســت پســرش در حق یقــیآن عکــس حق«:قبــاد
 ».تونه فکرش را بکند

 
 »؟یدون یتو م یعنی« :دیمج
 

 ».دونم ینه نم« :قباد
 

.... میبگــو یمــن بــه کســ یکنــ یفکــر مــ« :گذاشــت و گفــت  يدوش قبــاد دســت دوســتانه ا يرو دیــمج
 ».هستم یمن هم رازدار خوب

 
 ».دونم یاسمش را نم قتاًیحق«:قباد

 
 ».است گرینفر د کیکه  یدون یپس از کجا م یدون یاگر نم« :دیمج
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 ».خودش به من گفت نایم« :قباد
 

 »د؟یاصالً چرا به تو بگو.... گفت؟  یبه تو گفت؟ چ« :دیباز با خنده پرس دیمج
 

 ».دونم گفت یچه م«:قباد
 

 »؟یدون یتو اسم آن پسره رو هم م یعنی« :دیمج
 

 »اسمش را به من نگفت«:قباد
 

ــ  یدونــ یپــس از کجــا مــ« :دیکــرد و پرســ يخنــده هــالو خــود دیــمج  یکنــ یآن پســره کــه تــو فکــر م
 ».صاحب همان عکس نباشد

 
گفـت   یکـه دوسـت دختـر قـادر مـ      یدر صـورت ... کنـد  ینمـ  یچون اون پسـر تـو روسـتا مـا زنـدگ     « :قباد

 ».کند یم یآن پسره تو روستا زندگ
 

 »حرف را زد؟ نیدوست دختر قادر ا«:دیمج
 

 ».من با او تا حاال اصال حرف نزدم« :قباد
 

و بهـرام   سـتاد یهـم پشـت سـرش آمـد و در کنـار آن هـا ا       دیـ بهـرام بـه طـرفش رفـت، مج     دنیبا د قباد
 »د؟یکرد یباهم رد و بدل م یچه اطالعات«:دیپرس

 
رم  یآقـا بهـرام مـن مـ     یراسـت ... قـادر بهـش زنـگ زده بـود مـن هـم سـالم رسـوندم        « :اد جواب د دیمج

 ».دیخواب یزنم امشب را تو خانه ما م یبا مامانم حرف م
 

 ».خونه عموم میر یخواهد م ینم« : بهرام
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 ».است به من بگو اجیاحت يزیاگر چ« :دیمج
 

 ».یخواهد به فکر ما باش یتو نم... میندار اجیاحت يزیچ« :تند و با اخم جواب داد بهرام
 

 »؟یکن یبا من برخورد م نطوریکه نگفتم چرا ا يبد زیمن چ« :دیمج
 

نکـردم   دایـ ولگـرد را پ  يسـگ هـا   نیـ کـه ا  یتـا مـوقع  « :سـپر کـرد و گفـت    نهیسـ  دیـ مج يروبـرو  بهرام
... یسـت یمکـار ن  يهـم کمتـر از روبـا    یکـ یتـو   دیشـ  یمـن دشـمن حسـاب مـ     يهمه تون بدون استثنا بـرا 

 ».خبرم یفکر نکن ب
 

ـ  یکـه مـ   هیـ حرفهـا چ  نیـ ا میهسـت  هیآقـا بهـرام مـا همسـا    «:بـا تـرس و لـرز گفـت     دیمج مـن تـورا    ؟یزن
گفـت؟ جـداً اگـر گفـت بگـو مـن هـم         يزیـ بهـت چ  یکسـ ... بـه شـهر رسـوندم    شیچند ساعت پـ  نیهم

 ».بدونم
 

 یخـوب  ي انـه یهـم م  یکـ یتـو   رهیـ گ یانجـام مـ   کـان یهـا از طـرف نزد   يگونـه نـامرد   نیـ ا شـتر یب« :بهرام
بـا تـو چنـد بـار دعـوا       نـا یدونـم مهنـاز هـم چنـد بـار شـاهد بـود او گفـت م         یفکر نکـن نمـ   ینداشت نایبا م

 یمـ  يچقـدر کنجکـاو   نمیـ تـا بب  یقبـول کـردم کـه تـو منـو بـه شـهر برسـون        .... چند بـار  یدون یم.... کرد
ــ ــم د یکن ــاالن ه ــرد  دمی ــتفاده ک ــور از فرصــت اس ــت يچط ــته یو خواس ــر دس ــاد   خب ــون قب اول را از زب

 .نمیب یو نم تیفکر نکن مارمولک باز.... ییبشنو
 

ــ  تمیــخــورم ن یقســم مــ«:دیــمج مثــل  نــایم... دنــدیکنــد و اشــتباه د یکمــک اســت مهنــاز اشــتباه فکــر م
 ».گناه دعوا کرد یخودت هوا در هوا آمد با من ب
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ــ يبــزود« :بهــرام ــه آن حرامــزاده هــا خبــر   یمــ یبــه نظــرت کــ نمیــشــود بگــو بب یمعلــوم م تونســت ب
بکــنم فکــر  دایــپ يزیــچ يبکــنم و نشــانه ا یخواســتم تمــام خونــه را بازرســ یرســانده باشــد کــه مــن مــ

 .نرسه یبود که دستم به مدرک نیا تشونیآن ها که اتش زدند تنها ن یکن ینم
 

از خونـه ات   اونـو  یپـس بهتـر اسـت بـه قـادر مظنـون بشـ       .... بـاش  نطـور یپس خواهشـاً بـا همـه ا   « :دیمج
 ».خودت فکرش را بکن... گفت  زهایبه او چ نایاالن قباد گفت م نیهم.... یانداخت رونیب

 
دشـمن   یدوسـت و بـا کـ    یبـه مـن نگـو کـه مـن بـا کـ        یکـ یتـو  « :گفت دیبه قباد نگاه کرد و به مج بهرام
 ».باشم

 
ــ« :دیــمج ــرینزد یخــودت گفت ــ نیکت ــد در حق یکســان م ــت کــرده باشــند   قــتیتوانن ــاز کجــا اهان  کی

مــن تــا حــاال صــد بــار خــانواده ات را بــه شــهر .... مرتبــه قــادر و قبــاد دوســت شــدند و مــن و مــا دشــمن
 ».و حاضر بودم یح يرساندم هر وقت خواستند در فرمانبر

 
 ».راجع به قادر باز نکن خودیدهنتو ب دیمج« :قباد

 
 »هست؟ نیاز ا ریغ يکرد یکه داشت یتیکارها را هم بخاطر ن نیا«: بهرام

 
اسـت   نیـ واقعـاً کـه ا   نینـدارم از بعـد تـو منـو دشـمن خـودت ببـ        یحرفـ  گـر یپس مـن د  یمرس« :دیمج

 ».دست مزدم
 

 دیــمج...نــایتــو و م د؟یاز تــو چــه پرســ« :دیاز آنجــا دور شــد بهــرام از قبــاد پرســ دیــکــه مج نیــاز ا بعــد
 »د؟یخواست بگو یچه م

 
 ».خونه تون با خبر است گفت قادر هم از سوختن.... دیاز قادر پرس« :قباد
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 ».نیهم«: بهرام
 

 ».نه ایشناسد  یدوست دختر قادر جداً آن پسره را م.... خواست بدونه یکنجکاو بود م« :قباد
 

 »؟یکه نگفت يزیبهش چ«:بهرام
 

 ».نه نگفتم« :قباد
 

 »؟یدون یتو م« :بهرام
 

 ».دونم ینه نم«: قباد
 

 ».نگفتم یگ یپس چرا م« :بهرام
 

تــازه مــن بــر خــالف همــه ... نــدارم یمــن کــه ترســ... گفــتم یدانــم نگفــتم وگرنــه مــ یچــون نمــ« :قبــاد
االن همــه پســرها و دخترهــا بــا هــم دوســت ... اســت  گــهیکــنم طــرز و فکــرم جــور د یشــماها فکــر مــ

 فرض کن مثالً تو گرانید يخوب دارند خودت را جا تیها ن یلیهستند و خ
 

 لهیمســ نیــا یچــرا وقتــ یبــه قــادر نگرفتــ يرادیــا چیمــن و هــ بــه خانــه يدختــر مــردم را آورد خــودت
 ».دیآدم بکش دیخواه یو م دیشو یم یرتیشود غ یم یشخص

 
منـو   یتـون  ینمـ  يتـو خـواهر نـدار    میشـو  یمـ  یرتـ یاسـت معلـوم اسـت غ    ينطـور یفرهنـگ مـا ا  « :بهرام
 انـت یداد و بهـش خ  بیـ او را فر یکـ یحاملـه بـود معلـوم اسـت      نـا یموضـع فـرق دارد م   نیـ تـازه ا  یبفهم
 ».کرد

 
 ».اشتباه دو طرفه نباشد نیاز کجا ا« :قباد
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ــ  ســتین دیــبع« :بهــرام ــدانم  لشــویخــواهم دل یمــن هــم م ــ .... ب ــه مــن م ــه داود و ن را  یکســ میتــون ین
بـا او بـد کـرد مـا      یامـد حـداقل اگـر کسـ     نـا یبـه سـر م   یـی چـه بال  میحق ماست که بـدون  نیا یول میبکش

 سالم و خودیب... میتو صورتش زده باش یتف کی خوش و بش کردن يهم بجا
 

 ».مینکرده باش یکیعل
 

 ».کرد دیداود تهد یول« :قباد
 

ــ یلــیآدم خ تیــتــو آن موقع« :بهــرام ــدگ یکــیزنــد خــودش زن و بچــه دارد  یحرفهــا م  یرا بکشــد زن
 ».ما آزاد نبودند ياو هم تمام شده است او از تو هم عاقل تر است مگر خواهرها

 
 »؟یکن یاسم بهت بدهم چکار م کیمن  میریفرض گ« :قباد

 
خــودش  نــایم یکــرده اســت ولــ يتــونم بکــنم بــه قــول خـودت پســره نــامرد  ینمــ يگفــتم کــار« :بهـرام 
 ».بوده است تا آن پسره شتریدر حق ما کرد ب نایکه م يکار بد قتیدر حق... نیماش ریرفت ز

 
بـود کـه    یتصـادف سـاده و معمـول    کیـ ... اتفـاق بـد   کیـ  دیـ نکـرد واقعـاً بـاور کن    یخودکشـ  نـا یم«: قبـاد 

 ».آمد شیپ
 

 ».تو اسم آن پسره را بده... دونم یقادر هم گفت م«: بهرام
 

 ».یبکن يکار کی يترسم اگر بگم باز تو بر یم«:قباد
 

ــ  بهــرام ــه ه ــا نگــاه ب ــ  کلشیب ــاد نشــان داد و پرس ــه قب ــ «:دیآن را ب ــ چینگــاه کــن ه ــورم،  یجــوش م خ
ــ   ــن بب ــاه ک ــودت و نگ ــرعکس، خ ــ نیب ــم االن د یم ــدون ــ دمی ــ  یوقت ــره گفت ــو  یاز آن پس ــد  ادتی آم

 ».یهست یچقدر عصبان
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ــاد ــ  قب ــات ب ــل در آن لحظ ــه در اص ــخ یک ــبان   الی ــور عص ــرف بهــرام موت ــا ح ــود ب ــد و   تشیب ــروع ش ش
 نــاموس یکــس نگفــتم دنبــال اون بــ چیداشــت بــه هــ یقصــد خودکشــ نــایلمــان گفــت م یوقتــ« :گفــت

ــ  دیگشــتم گفــتم شــا ــ یاز چهــره اش رنــگ صــورتش م ــامرد اصــالً  یفهمــم ول  يهــم جلــو کبــاریآن ن
 ».از همه ساکت تر هستم یاست ول شتریام از همه ب عاتمن اطال... چشمانم ظاهر نشد

 
 شـب یمـن هـم د  « :افتـاد زد و گفـت   شیـ کـه دوزار  نیـ با کـف دسـت بـه پشـت قبـاد بـه عالمـت ا        بهرام

ــ ــ لمیف ــخواســتم تماشــا بکــنم و بب  یهــا را م ــامرد نمی ــو مراســم شــرکت نکــرد نذاشــتن    يکــدام ن ... ت
 ».خونه مون را آتش زدند

 
 ».بتونند در برند يهمه خرابکار نیبعد از ا یکن یفکر م« :قباد

 
 ».میبر« :بهرام

 
 .میکجا بر...  قباد

 
بــا تــو  نــایم یگفتــ یبگــقــرار بــود اســم پســره را بــه مـن  ... میبـزن  يدور کیــ میبــر نتیبــا ماشــ«: بهـرام 

 یانقــدر دلــم گرفتــه اگــر بــدونم چــ یدونــ یحــرف زده بــود دوســت دارم همــه حرفهــاش را بشــنوم مــ
 ».زد و هر کلمه اش برام ارزش دارد خواهرم بود اصالً فرصت نشد او را بشناسم یها حرف م

 
شــنود نکنــد او هــم ب ییشــب اســت احســاس تنهــا میآنجــا حــرف بــزن نــایســر قبــر م میپــس بــر« :قبــاد

 ».میفکر بکند چون شب است او را تنها گذاشت ستیخوب ن
 

قبــر را  ریــز...قبــر را ... را  ییتنهــا... شــانه قبــاد بعــد چنــگ زد و شــب را   يدســت گذاشــت رو بهــرام
ــدن و اســتخوانها...  ــو... را  نــایشکســته شــده م يب ــه تصــو  يدر جل  یلحظــه دلتنگــ دیــد ریچشــمانش ب
 هیهر چه گر اوردیشدند و طاقت ن يبه او دست داد اشک ها جار یبیعج
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بلنــد  هیــخــورد گر یداد تمــام شــکمش تکــان مــ رونیــب کبــاریو گلــو داشــت بــه  نهیشــده در ســ حــبس
پرتقـال جـوان را پنجـه     يبودنـد بـا دو دسـت گلـو     سـتاده یکرد آن هـا کنـار درخـت جـوان پرتقـال ا      یم

 زد همه از یرا صدا م نایاسم م دیرس یکه به قد آسمان م يانداخت و با صدا
 

ــو اطــراف ح دور ــ  اطی ــ چیجمــع شــدند ه ــزد یکــس نم ــا  کشیتوانســت ن ــادر آزم ــدر و م  شیبشــود پ
ــ  ــد بــه آن هــا هــم فحــش م ــ یکردن ــ... جــانم... خــواهرم ...  نــایم«:گفــت یداد مرتــب م خــوام  یمــن م

 تو میینجایما همه ا... گفت یم...  یذارم تنها باش ینم... منتظرم باش ....  رمیبم
 

 »....من فدات بشم.... یکن یچکار م ییخاك تنها ریز آن
 

خواسـت در جمـع    یکردنـد و او را راحـت گذاشـتند بهـرام نگـاه کـرد و مـ        یمـ  هیـ مردم حاضـر گر  همه
ــ   ــول بدهــد کــه انتقــامش را خواهــد گرفــت ول ــ   یق ــاز کنتــرلش را حفــظ کــرد و چــون نم توانســت  یب

از  شــتریبکنــد درخــت جــوان پرتقــال را آن پســره فــرض کــرد و ب  دیــفحــش بدهــد و آن پســره را تهد
شـد بهـرام دسـت     یشکسـته نمـ   یخـورد ولـ   یداد درخـت جـوان تـاب مـ     یمـ  تکـان قبل با نفـرت تمـام   

ــ  ــه شــاخه اول ــرد آن را شــکاند و شــاخه هــا  یب درخــت  يرا هــم شــکاند و توانســت گوشــها  گــرید يب
 کرد بهرام یهنوز تاج درخت جوان به او نگاه م یول جوان را بکند

 
موفــق نشــده بــود قبــاد زورش  یآب بکنــد ولــ ریــز ردیــرا بگ یکــیخواهــد کلــه  یانگــار مــ دیــپر دوبــار

گـردن درخـت گذاشـت و بـه طـرف او خـم کـرد و بهـرام          يبرابـر او بـود جلـو رفـت دسـت رو      نیچند
 مک قباد پوزه درختدست به فاکول درخت جوان برد و سرانجام به ک دیپر
 

ــوان ــاك مال ج ــرا در خ ــتگ ... دی ــد از خس ــت     يرو یبع ــم نشس ــاد ه ــت و قب ــوان نشس ــت ج ــه درخ الش
ــ ــســرش را م یوقت ــکــرد جمع میدو دســتش قــا انی ــاد بغــل دســتش رو   تی  يهــم متفــرق شــدند و قب

 »م؟یبر«:گذشت بهرام به خود امد و به قباد گفت  قهیکمر درخت نشست و ده دق
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 ».اگر هم تلخ باشد يدیهر چه شن.... ینکن يقسم بخور و قول بده که کار« :قباد
 

 ».دهم  یقول م« :بهرام
 

 ».یکردم آرام باش فیبرات تعر یقسم بخور وقت نایقول نه به م« : قباد
 

 ».خورم یقسم م نایدهم به اسم م یقول م« : بهرام
 

 ».میبر« :قباد
 

 »د؟یر یکجا م «:رفتن پدر جلو آمد و گفت رونیب موقع
 

 ».میقدم بزن رونیب...  میر یجا نم چیه«: بهرام
 

  د؟یر یقباد کجا م«:دینگاه به قباد کرد و پرس پدر
 

 ».میبزن نایبه م يسر کی میر یم دینگران نباش« :قباد
 

 ».امیاست پس من هم م يخوب فکر« :پدر
 

 ».خوام تنها با خواهرم حرف بزنم یم دیبر گهیوقت د کیکنم  یبابا خواهش م«:بهرام
 

 ».دیمن هستم نگران نباش« :قباد
 

 ».پس به تو سپردمت« :پدر
 

 ».دینگران نباش«:قباد
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دلــم «:شـانه قبـاد گذاشـت و گفـت      يرفتنـد بهـرام دسـت رو    یبـه طـرف قبرسـتون    ادهیـ پ يهـا بـا پـا    آن
 ».نمیب یشه انگار او را االن م یداره کباب م

 
 »تنگ شده نه؟ یلیدلت براش خ«: قباد

 
ـ  ینمـ  چیهـ ... یلـ یآره خ«:افتـاد و گفـت    هیـ بـه گر  بهرام  يکـنم دسـتم بـه جـا     یهـر چـه فکـر مـ    ... یدون
 ».شود یبند نم

 
 ».تنگ شده است یلیمن هم دلم براش خ« :قباد

 
 ».دیدار يزیقادر هم گفت شماها دو برادر قلب تم« :بهرام

 
 »؟یکن یچرا مرتب به عقب نگاه م«:دیکرد وقباد پرس یمرتب به عقب نگاه م بهرام

 
... میمواظــب باشــ یســتیبا... بکننــد بمــونیداود را زدنــد و خانــه مــا را آتــش زدنــد اگــر االن تعق«: بهــرام

دفـاع از   يبـرا  يدیـ بـود خـودت د   ادمیـ داشـتم   یتبرمـون را بـر مـ    یبـر نداشـتم کاشـک    يزیـ از خونه چ
 ».چاقو حمل بکنم کیتونم  یخود هم نم

 
 ».آن ها بدهکار هستند اندیترسم بذار ب یآن ها نم من از« :قباد

 
ــ میســتیو اهــل خشــونت ن میهســت یمــدن يمــن و تــو کــه آدم هــا « :بهــرام ــد یول ــه داود را  میدی چگون

 ».یبکن یتون یتو هم که کمکم نم اندیاگر آن ها پشت سرمون ب... زدند
 

ـ  سـت یو جـرم ن  سـت یقـدغن ن  یمـن گفـتم عشـق و عاشـق    ... مـن؟  ؟یک« :قباد کـردن شـماها    تیـ اذ یول
بـودم حتمـا بـا انهـا      یمـن بـر عکـس قـادر اگـر آن شـب انجـا مـ         سـت یو خانواده تان اصـالً حـق آن هـا ن   

 ».کردم یدعوا م
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 نـا یبـه سـر قبـر م    نکـه یرا خونـد تـا ا   ینـ یاواز غمگ کیـ از بـه پشـت قبـاد زد و     یتشـکر دسـت   يبرا بهرام
 یگلــ یکاشــک«:م خــورد و قبــاد گفــتقســ نــایخــاك گذاشــت و بــه اســم م يو بهــرام دســت رو دندیرســ

 ».میبد کرد يکار میآورد یبا خودموم م
 

ــ يســر قبــر رو بهــرام ــه ب« :نشســت و گفــت نیزم ــصــاحب خون  نــایم...مــن آمــدم .... خــواهر.... يداری
مسـخره اسـت نـه؟ تـا حـاال بـه        یلـ یخ« :و گفـت  دیـ بهـرام بعـد خند  ».... کنـه؟   یجان بدنت هنـوز درد مـ  

کــردم چــون تــورا آزاد گذاشــته بــودم بــرادر  یتــا حــاال فکــر مــ یدونــ یمــ.... بــار نگفتــه بــودم کیــتــو 
ــوب ــودم  یخ ــیخ... ب ــه؟   یل ــت ن ــخره اس ــد اول گر»مس ــبع ــ  هی ــرد و م ــ   یک ــد نم ــرف بزن ــت ح  یخواس

شـه   یبـاورت نمـ   چیهـ «:گفـت   هیـ بدهـد بـا گر   رونیـ توانسـت کلمـات را از گلـو ب    یتوانست و بعـد وقتـ  
بــه  یخبــر بــودم اگــه بــدون یداشــتم و خــودم بــ یهمــه تــورا دوســت مـ  نیــشــم ا یمــ وانــهیاصـالً دارم د 

گـور پــدر   میکنـ  یاصـالً تـورا ســرزنش نمـ    یعنـ ی.... جـان خـودت قسـم مــا از تـو بخـاطر حاملـه شــدنت       
گــم او  یرو نگــاه کــن قبــاد رو مــ نیــا... کنــد یمــ فیــاز تــو تعر یلــیلمــان خ... گــم  یمــ يجــد... همــه 
 به قسمت سر قبرقباد » .... نجاستیهم ا

 
« :مرتبـه دسـت بـاال بـرد و سـالم کـرد و بهـرام بـه قبـاد نگـاه کـرد و گفـت             کیـ کرد و نا خوداگـاه   نگاه

 ».نیبش ایب ریبگ
 

قبــر  يگــل رو يبــه دســته هــا یبــه قبــر زد و آن طــرف ســمت راســت نشســت و دســت يهــم دور قبــاد
 ».کن فیقباد تعر« :بهرام گفت .... کرد یم نییتز فیخود رد قهیزد و بعد انها را به سل

 
 ».حرف بزنم نایبا م ییاگر بشه دوست دارم خودم تنها« :قباد

 
 ».پس اول اسم آن پسره را بگو« :بهرام

 
 ».کنم فیاز اول تعر ایاسم صاحب عکس را بگم « :قباد

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 136 

 »؟یدون یهم م ییا گهید زیاسم مگر چ کیتو جز «: بهرام
 

 ».دونم یهم مدر مورد تصادف « :قباد
 

 ».پس از اول تعرف کن«: بهرام
 

 ».یآرام بمان يفراموش نکن قول داد یباشه ول« :قباد
 

 ».خورم آرام بمونم یقسم م زیعز نیبه ا« :قبر گذاشت و گفت يدست رو بهرام
 

مقـدار   کیـ بـه بانـک مـا آمـد و بـه مـن گفـت         نـا یم شیدو و سـه مـاه پـ    باًیتقر. ... يباشه قول داد« :قباد
 ».من کمکش کردم... خواهد تو حساب بذارد یپول دارد و م

 
 »بود؟ یچه پول« :بهرام

 
 ».کرده است دایگفته بود پ دمیمن هم ازش پرس« :قباد

 
 ».چقدر بود« :بهرام

 
 ».ونیلیده م« :قباد

 
 ».خوب.... ؟ ونیلیده م« :با تعجب تکرار کرد و گفت  بهرام

 
خواسـت تـو حسـاب بـذارد قبـول کـرد آن پـول را بـه مـن قـرض بدهـد و             یبـه اسـم خـودش نمـ    « :قباد

و خانـه   نیو زمـ  رنـد یگ یوام مـ  نـد یآ یمـردم مـ   یلـ یخ یدونـ  یهر وقت خواسـت بهـش بـر گـردونم مـ     
 یاز بنگاه یکیخونه مناسب ارزان است با  کیخرند من خبر داشتم  یم
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خــواهم خونــه بخــرم او هــم   یمــ گفــتم نــایبــه م.... یتــو هــم او را بشناســ دیهســتم شــا یمیصــم یلــیخ
ــلیخونــه را گفــتم او رفــت دو روز بعــد ده م  مــتیبشــود مــن ق کیگفــت دوســت دارد شــر   گــهید ونی

 .به من داد
 

 »را از کجا آورد؟ گرید ونیلیده م شمیم جیدارم گ« :بهرام
 

ــبــود و پ یفــیدر ک ونیــلیم ســتیبــه مــن گفــت کــالً ب «:قبــاد ــ  دای  دیترســ یکــرده بــود روز اول چــون م
 ».نصف آن را آورده بود 

 
 »؟يآن وقت تو خودت چقدر داد. دیدیخر یکیخونه رو باهم شر یعنی« :بهرام

 
 ».دادم ونیلیم ستیمن هم ب« :قباد

 
 »نه؟. کرده بود داینصف پول را پ قایاست او هم دق بیعج« :بهرام

 
 ».را وام گرفتم گرید ونیلیداشتم و ده م ونیلیمن ده م. آره«:قباد

 
 »شه؟یباورم نم« :بهرام

 
 ».دارم یتیگفتم با پولش چه ن ستمین یمن آدم رو راست یکن یفکر م« :قباد

 
 دیــکــه چــرا در خر نیــا ایــنــه  ایــ میشــده او بــا خبــر هســت دایــمــا از پــول پ ایــآ يدیازش نپرســ« :بهــرام

 »ست؟یخونه مثالً داود ن
 

 نقــدریا سـتم یرا نپـرس بچـه ن   زهـا یچ نیـ از مـن ا  میســر قبـر ... امـد یهـا اصـالً تـو ذهـنم ن     نیـ نـه ا « :قبـاد 
ــ ... بپرســم دمیــند یاجیــاســت احت میحــال ــ نــایم یدوســت نداشــتم بپرســم چــون وقت  ســتادیا یکنــارم م

 .شدم یم یخودم شخص با ارزش يآمد و برا یخودم از خودم خوشم م
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 ».بعد« : بهرام

 
بـه عنـوان مهمـان    ... یبـه عنـوان دو انسـان نـه بـه عنـوان عشـق و عاشـق         میمـا بـاهم دوسـت شـد    « : قباد

 ».ادامه بده«:دیسکوت کرد و بهرام پرس يقباد لحظه ا... ». خونه خودش یعنیآمد خونه ما  یم
 

 ».من باهش رو راست نبودم میاالن سر قبرش نشسته ا« :قباد
 

 «؟يچکار کرد« :بهرام
 

 کــار را نیــچــون عاشــقش شــده بــودم ا قــتیدر حق یکــنم ولــ یگفــتم بهــش کمــک مــ یمــن مــ«: قبــاد
ــ   یمــ... کــردم چــون ... وقــت بهــش نگفــتم چیهــ نیدونــم مــن در حــد و انــدازه او نبــودم و بخــاطر هم

 ».گرفت یم لمیتحو یلیخ... بود یمهربان اریبودم دختر بس دهیفهم
 

 »دونه؟ یقادر هم م« :بهرام
 

 ».بودم نایدونه که روز تصادف من با م ینه فقط م« : قباد
 

 »؟يتو باهاش بود« :از جاش تکان خورد و گفت بهرام
 

 ».یآرام باش يقول داد« : قباد
 

 ».ادامه بده... یگفت یبه ما م نویا یستیتا حاال با« :دوباره سرجاش نشست و گفت بهرام
 

 ».من تو شوك بودم عوضش قادر آمد که کمک کند« :قباد
 

 »کرد؟ یم فیتعر گهید زیچ کیلمان در مورد آن روز «:بهرام
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 وسط کجا بود من نیا میاز ساعت چهار ما باهم بود یآن روز صبح با لمان بود ول«:قباد
 

ندارم بـه هرحـال بعـد از ظهـر چهـار بـود بـه بانـک آمـد و کاغـذ چـک را بـه مـن پـس داد وگفـت                 خبر
کــرده  یدونــم چــون بــا لمــان خــداحافظ  یبــود االن مــ یمنظــورش چــ دمیــمــن اولــش نفهم... رود یمــ

افتـاد مـن هـم تحمـل نکـردم پشـت        هیـ رفـت بـه گر   یمـ  رونیـ از بانـک ب  یبود وقتـ ناراحت  یلیخ... بود
ــ  ــرش راه افت ــ   ادمس ــاهم رفت ــرفتم ب ــو گ ــورد  میو جلوش ــذا خ ــتوران و غ ــه    میرس ــت ک ــن گف ــه م و او ب

ــ  یحاملــه اســت و نمــ او را گرفتــه اســت اســمش تــو پرونــده آن هــا اســت و    سیتوانــد ســقط بکنــد پل
 آند و از حامله بودن او یدو روز به خونه تون م یکی نیهم
 
مـن بـه او گفــتم هـر طــور کـه کمــک از      دیشــو یشـماها از حاملــه بـودن او بـا خبــر مـ     یعنــیفهمنـد   یمـ 

 .شود یحل م زیهمه چ... یکنم گفت اگر تو به اسم با من ازدواج بکن یمن بخواهد بهش م
 

متاسـفانه  . بـودم  یشـود راضـ   یکـه هـم خونـه مـن مـ      نیـ او خبـر نداشـتم فقـط از ا    يمن از گرفتار« :قباد
 ».آمد شیشد و تصادف پ ادهیمن پ نیاز ماش

 
 تشیـ همـه اذ  نیـ ا يحتمـاً بهـت گفـت کـه کـدام نـامرد      « :دیفشـرد و پرسـ   یرا بهـم مـ   شیدندانها بهرام
 »کرد؟

 
 یچشـمم بهــش مــ  ابــانیگفــت نـدانم بهتــر اسـت چــون بعــدا تـو خ   .... نگفــت  دمیمــن ازش پرسـ « :قبـاد 

بـود و قبـول کـردم و     یحـرفش منطقـ  ... فهمنـد کـه پـدر بچـه آن بابـا اسـت       یه مـ هم يجور کیافتاد و 
 » .درآن ساعت اصرار نکردم

 
 »است؟ یلمان گفت آن پسره ک« :بهرام

 
ــاد ــه « :قب ــک... ن ــایم فی ــ  ن ــو ماش ــ   نیت ــن هم ــود م ــن ب ــش نگــاه   نیم ــه داخل ــروز ب ــس   یام ــردم عک ک

 ».دمیرا د نینورالد
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 »؟یپسر نق نینورالد« :بهرام

 
 ».زد یکه لمان ازش حرف م یاو بود همون یآره عکس تک«:قباد

 
خــواهر چطــور  ؟یچــرا بــه مــن نگفتــ نــایم«:گفــت هیــخــاك را در مشــتهاش جمــع کــرد و بــا گر  بهــرام

رو تــو دســت  طیشــرا نیتــو بــدتر یدونســت یتــو خــودت خــوب مــ... حرامــزاده نیــدلــت آمــد بخــاطر ا
 کم گله که حق ما هست کی... يبا ما چه کرد نیبب نایاه م... کردم یبلند نم

 
 »نه؟

 
کــار  نیـ بخـاطر شــما ا  یداد ولـ  یمــ حینکـرد او مــردن را تـرج   یخودکشـ  نــایبهـرام گــوش کـن م  « :قبـاد 

 یمــ یوقتــ کیــنکــن  تشیــاالن اذ... تصــادف بــود کیــبــار مــن شــاهد بــودم فقــط   نیــرا نکــرده بــود ا
 ».میکه از او گله بکن نیامدین نجایما ا... شنود

 
شـود کـه بچـه     یفحـش داد فقـط مـن بـاورم نمـ      دیقـادر اسـم او را از مـن شـن     یوقت« :در ادامه گفت قباد

 ».باشد او که زن و بچه دارد نیمال نورالد
 

چــرا بخواهــد بــا او کــه بــدون زن و بچــه اش هــم   یکــ نــایو م یکــ نینورالــد یولــ ســتین دیــبع« :بهــرام
 ».ارزد ینم یشاه کی
 

 ».شه یبگم نم يزیچ کیخوام  یم... تونم بکنم یممن هم اصالً فکرش را ن« :قباد
 

 ».رسه بگو یچرا بگو هر چه به فکرت م«:بهرام
 

 ».حدس است کیفقط  گهیوقت د کیبعداً «:قباد
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 »به من نگفت؟ نویچرا تا حاال قادر ا« :بهرام
 

تــو کمــدم بــود حتمــاً دنبــال مالفــه و پتــو بودنــد و چشمشــون  نــایم فیــک دیــاالن فهم نیقــادر همــ« :قبــاد
بــود آن هــا بــه مــن زنــگ زدنــد وســراغ آن   نــایم فیــک نیــکــه ا دیــافتــاد و لمــان حتمــاً فهم فیــبــه ک

کـه قـادر   . بـود  نینورالـد  یعکـس تکـ   کیـ نـه و مـن هـم گفـتم      ایـ بود  فیعکس را گرفتند که داخل ک
پــس آن  دمیــفهم ینــیقیفحــش داد مــن هــم  نیرالــدقــادر بــه نو یوقتــ. شــروع کــرد بــه او فحــش دادن

شــک نداشــتند  يا گــهیشــخص د يآن هــا رو... باشــد نینورالــد یســتیگفــت با یکــه لمــان مــ يپســره ا
 ».دونستند یآن ها اصالً تا حاال جداً نم یعنی
 

 »؟يدیلمان است را د شیکه پ یلمیتو ف« :بهرام
 

 ».شدمگفتم من تازه امشب با لمان آشنا  دمینه ند« :قباد
 

 »نا؟یتو و م یکیها خبر دارند از خونه شر یک« :بهرام
 

قــول دادم اگــر بهــت گفــتم  نــایمــن بــه م... دونــه یقــادر هــم نمــ یحتــ... دونــه یکــس نمــ چیهــ« :قبــاد
 ».دیکه شماها وارث آن خونه هست نِیبخاطر ا

 
نگــو  يزیــچ یحــداقل تــو بــه کســ... بفهمــه یکســ ســتیاز خــانواده م نبا... راز بمونــه کیــ نیــا« :بهــرام

بـد و   يپولهـا حرفهـا   نیچـون پشـت سـرش بخـاطر همـ     ... سـرجاش بمونـه   يداد نـا یکـه بـه م   یبذار قول
 ».خواهند بست ادیز عاتیشا
 

 ».من رو قولم هستم«:قباد
 

 »نه؟ دیتو بانکتون سالح دار« :بهرام
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 »؟یبکش اونو یخواه یم... یآرام باش يقول داد مینه ندار« :قباد
 

 ».ندارد تیبابا که نه شکل داره نه مال و اموال برعکسش زن و بچه هم دارد انسان نیا« :بهرام
 

 ».مهم نبود لیبود شکل و شما یدختر مهربان نایم« :قباد
 

ازدواج بکنـد حتمـاً    یکاغـذ مصـلحت   يخواسـت بـا تـو رو    یمـ  نـا یکـه مـن متوجـه شـدم م     نطـور یا« :بهرام
 »رد؟یبعداً ازت طالق بگ

 
 ».هستم نیدونم من بد شکل تر از نورالد یم«: قباد

 
ــ نطــوریاگــر مــن تــورا ا« :دوش قبــاد گذاشــت و گفــت يدســت رو بهــرام کــردم مغــز خــر  یفــرض م

 ».حرف بزنم يجور نیخوردم که ا
 

قصــد داشــت کــه مــن بعــد از  میــبــاهم حــرف زد نطــوریا نــایراجــع بــه خــودم و م... ســتیمهــم ن« : قبــاد
 ».کرد مطمئن هستم یکار را نم نیا یول... دادم که به خارج بره  یازدواج به او اجازه م

 
ــرام ــه در اند به ــهیمتفکران ــ  ش ــان وقت ــود و همزم ــ  یب ــرف م ــرا  یح ــط ب ــ  يزد فق ــرف نم ــاد ح زد  یقب

 نیاســت کــه نورالــد کیــتــو  تیانســان« :طــور گفــت نیــداد و ا یخــودش هــم بــه حرفهــاش گــوش مــ 
ازدواج بکنــد پــس  یخواســت مصــلحت یو مــ يکــه تــو تنهــا چــاره اش بــود نیــبــا وجــود ا ینــدارد وقتــ

او  يشــه آدم خـودش را بــرا  یناراحـت بشــود مگـر مـ    نیرد نورالــد بچطـور ممکـن اســت بخـاطر جـوا    
ــ نــایدر کــار بــوده اســت م يحتمــا زور... بکشــه کــه ازدواج  يمــرد کیــوجــدان نبــود دنبــال  یانقــدر ب

 ».ودکرده است بر
 

ــاد ــ قب ــن  یوقت ــه زور را ش ــبان دیکلم ــت  یعص ــد و گف ــ  « :ش ــه اش م ــودم خف ــن خ ــنم یم ــونش ...ک از زب
 ».کشم یم رونیو ب قتیحق
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 ».ندارم يتا نفهمم باهش کار.... بترسونمش  یکم کیخواهم  یدمت گرم من هم م« :بهرام

 
 ».کرد دشیشه تهد یبا چاقو هم م... میندار ریهفت ت«: قباد

 
 ».شم ینم فشیبا چاقو حر ستین تنها هستم داود که ننه م« :بهرام

 
 ».يزد یبا چاقو از پشت م یرفت یوگرنه م يکشتن او را ندار تیپس جداً ن« :قباد

 
اگــر بــا چــاقو بــرم حتمــاً او هــم االن   رمیــرا اعتــراف بگ زیــاز زبــونش همــه چ یســتینــه مــن با« :بهــرام

 ».مناسبتر است ریهفت ت کی نیهمراهش چاقو دارد بخاطر ا
 

 نجـا یا یکمـ  کیـ خـواهم   یمـ  يد یدونسـتم بهـت گفـتم اگـر اجـازه مـ       یمن تمام آنچه رو کـه مـ  «: قباد
 ».خواهم از من ناراحت باشه یبدم نم حیتوض... حرف بزنم یخصوص نایبا م نمیبش
 

 ».رم یم« :بهرام
 

 »خوام بمونم یم ششیتو برو خونه من امشب پ«:قباد
 

 »کرده باشند؟ نیاگر کم.. .برم ییتنها« : بهرام
 

 »؟یترس یم« :قباد
 

 یسـت یدرنـده هـا بشـم آن هـا با     نیـ مفـت خـوراك ا   سـت یجـرات هـم دارم نبا   یتـرس دارم ولـ  « : بهرام
 ».نفر حساب پس بدهند کیبه 
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ــاتفاقــا قــادر گفــت زورم ز« :قبــاد ــ  ادی ــ  یاســت اگــر بــه باشــگاه م  یرفــتم االن حتمــاً قهرمــان کشــور م
 ».اندیتو ب يذارم آنها تا پنجاه و نه متر یذارمت نم ینگران نباش از بعد من تنهات نم... شدم

 
 ».عوضش کارات تو بانک خوب است یبه باشگاه نرفت« :بهرام

 
 ».ذارم یتو نترس تنهات نم... شم یدو سه نفر م فیبدون باشگاه باز حر یول«:قباد

 
 ».و خاطرم جمع استبا بودن ت نیدونم بخاطر هم یم« :بهرام

 
 ».کردم یدقت یچند مورد است که من مرتب ب... چند متر برو جلو منتظر باش« :قباد

 
 ».دهیاگر قرار بود بشنود شن یخواهد گفت ینم ایب« :بهرام

 
 » کنم یخواهش م« :قباد

 
کـه خودشـان را در پشـت امــامزاده     دیـ را د يمرتبـه چنـد نفـر    کیـ جلـوتر رفـت و    يمتـر  سـت یقبـاد ب .

ــ ــد میاق ــا دق ... کردن ــود ت ــر ب ــایمنتظ ــم از      ق ــا ه ــد و آن ه ــرام را لرزان ــن به ــت ت ــود وحش ــئن بش مطم
 یم دهیو سکوت شب واضح شن یکیبهرام متوجه شدند شکستن چوب در تار یآگاه

 
ــ ... شــد ــد داد کش ــرام بلن ــا« :دیبه ــ... نامرده ــر مرد یه ــاگ ــایب دی ــا   دیی ــامزاده ق ــت ام ــرا پش ــو چ  میجل
 ».دیشد

 
ــاد ــا شــن قب ــو دو  دنیب ــحــرف بهــرام جل ــ دی ــرام     یو م ــرود و به ــه طــرف پشــت قبرســتان ب خواســت ب

ــ  يهــا« :گفـت  ادیــجلـوش و گرفــت قبـاد بــا فر    یکیجلـو ترســوها از تــار  دیــایشـرفها ب  یحرامـزاده هــا ب
 دییایب دیش یم میقا... میجلو تن با تن دعوا کن دیایخفاشها ب... دیکن یشب استفاده م
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بعــد بــه بهــرام نگــاه کــرد و تــالش کــرد خــودش را  »... ون هســتمآمــاده هســتم از بعــد مــن طرفتــ مــن
 نیـ کـنم ا  یبهـرام خـواهش مـ   ...بهـرام ولـم کـن بـذار بـرم آن هـا را بکشـم        « :گفـت  میـ آزاد بکند و مال

 »......ریفرصت و از من نگ
 

ــموبا بهــرام ــادر زنــگ زد و گفــت  لی ــه ق ــو « :را در آورد و ب ــادر ت ــق ــا االن   يزیــچ کی ــاد بگــو م ــه قب ب
خواهنـد بـه مـا حملــه     یمـ  میرد بشـ  میچنـد نفـر جلـو منتظـر مـا هسـتند اگـر بخـواه         میهسـت  یقبرسـتون 

 خواهد برود با یتونم کنترلش بکنم م یخواهد برود من به زور م یکنند قباد م
 

 ».است ادیآن ها تعداشون ظاهراً ز... بگو يزیچ هیتو بهش ... ها دعوا بکند  آن
 

 دیســتیرا خــاموش نکــن همانجــا با لــتیموبا« :رفــت و گفــت یطــرف و آن طــرف مــ نیــتــو اتــاق ا قــادر
... يدیــفهم دیاز هــم جــدا نشــو دیــاســم هــا را بده دیــشــدند و ماســک نداشــتند فــرار نکن کیــاگــر نزد

 ».رو بده به قباد یگوش دیاسم ها را اول از همه بگ
 

ــاد ــا دو   قب ــه طــرف آن ه ــت و ب ــاز دســت بهــرام در رف ــت    دی ــت و گف ــرش رف ــرام هــم پشــت س و به
 ». میبه آن ها حمله کن میقادر ما دار«:
 

 »؟يدیو قطع نکن فهم لیموبا... بگو... را قطع نکن اسم بده  یبهرام گوش... ها  وانهید« :قادر
 

 ».دندیکند نامردها ترس یدارند فرار م« :بهرام
 

قبـاد تـورا بـه جـون مـادرت ولشـون کـن بـذار         « :لحظه بهـرام دسـت قبـاد را گرفـت و گفـت      کیاز  بعد
 ».ترسوها فرار بکنند

 
ذارنـد   یکشـم کثافـت هـا سـر قبـر هـم آدم را راحـت نمـ         یمن آن هـا را دانـه دانـه مثـل سـگ مـ      « :قباد

 ».شه یاحترام هم سرشون نم یکم کی
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 »؟يشنو یبهرام صدامو م«:قادر

 
 ».آن ها در رفتندآره بگو «:بهرام

 
 ».بکنند نیجلوتر کم دیشا« :قادر

 
 ».نه امامزاده را دور زدند به طرف رودخانه رفتند« :بهرام

 
 ».رو بر دار ببر خونه نیجون مادرت ا«:قادر

 
 ».میر ینگران نباش تمام شد م« : بهرام

 
 ».را بده به قباد یگوش«:قادر

 
 یمــ يمغــز خــر خــورد کــهیمرد« :گفــت  ادیــبــا فر را بــه طــرف قبــاد دراز کــرد و قــادر  یگوشــ بهــرام

 ».چند روزه بهت چه گفتم نیچه خبرت است من ا... یبکن يزیخونر یخواه
 

ــاد ــ  « :قب ــد اگــر عقــب نش ــ ینیمثــل ســگ از دور واق واق کردن ــ یبکن ــه م ــا ا یحمل ــد ب ــکن ــا  نی نامرده
 ».زندینتونند زهربر گریمثل مار د... يریگلوشونو بگ یستیبا یسازش بکن ستینبا
 

 يدیـ فهم ،یشـ  یبـاد بلنـد نکـن اول از همـه خـودت تـوش گـم مـ         خـود یگـم ب  یآرام باش بهـت مـ  «:قادر
 »گم؟ یچه م

 
 ».من آروم هستم«:قباد
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آن هـا   وانـه ید يتـو ... دیـ کن یموقـع شـب آنجـا چکـار مـ      نیـ ا دیشـد  وانـه یخونـه د  دیـ حاال هم بر« :قادر
 ».بندازند ریخلوت گ يجا کیمنتظر هستند که بهرام و 

 
شــه هــر وقــت دلــم تنــگ شــد هــر جــا کــه دوســت    ینمــ رمیــاز آن هــا اجــازه بگ یســتیبا نــویا« : قبــاد

 ».رم یداشتم م
 
 
 

 یحالــت را گرفتنــد مــ یوقتــ شـه یپــاره م اریــفشــار ن ادیــز رتیـ رو زنج... بچــه گونــه حــرف نــزن« :قـادر 
 ».را بده به بهرام یحاال هم گوش... شده باشه ریترسم د

 
 ».بله« :بهرام

 
نتونــه بــه دادتــون برســه مســت  چکسیکــه هـ  ییجــا دیــموقــع شــب رفت نیـ اســت ا دیـــــ از تــو بع«:قـادر 
کــه بخواهنــد قــادر هســتند جــداً از تــو  يآن هــا بــه هــر کــار دیــنیب ینمــ دیگــم کــور هســت یمــ دیــکرد

 ».لیهم شد دل نیا... میکرد یدو ساله دلتنگ يانتظار نداشتم مثل بچه ها
 

 ».دیببخش... کردم تیمن خر يآقا قادر حق دار«:بهرام
 

 ».سوخت نجایتمام خون بدنم ا یدون یم چیه«:قادر
 

 ».کنم یرا خاموش م یگوش یاگر اجازه بده... فهمم یم« :بهرام
 

 ».شم ینه خاموش نکن تا پاتون به محل نرسه خاطر جمع نم« :قادر
 

 ».چشم يآن هم رو«: بهرام
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مبــل وحشــت  يرو نیرا خــاموش کــرد و لمــان و نســر لشیقــادر موبــا دندیآن هــا بــه خانــه رســ یوقتــ
 ».رفته بودند یآن ها قبرستون«:دیو لمان پرس دندیلرز یکرده به خود م

 
فهمـد مثـل شـاعرها رفتنـد      یهـا مـ   نیـ از ا شـتر یهـا گـاو هسـتند گـاو هـم ب      نیا« :گفت تیبا عصبان قادر

دشــمن االن آن ســاعت  ینــعیطــرف خانــه شــون را آتــش زد ... ارنــدیکــه ســرقبر ادا مســت هــا را در ب
 ».آماده هستند يهر کار يدور هم هستند و برا

 
 ».جوش نخور نقدریا نیبش ریبگ« :لمان

 
 ».خوب است که سکته نکردم«:قادر

 
 ».يبشو يجد نقدریکردم ا یفکر نم چیه« :لمان

 
ادم عقــل نــدارد و  نیــمــن بهــت گفــتم ا... را نــدارم گــریبــرادرم اســت مــن کــه جــز او کــس د « : قــادر

 یبـه انهـا حملـه مـ     یبابـا بـا دسـت خـال     نیـ کـرده آن وقـت ا   نیساده است طرف مجهز آمـده کمـ   یلیخ
 ».شود یمنطق نم یعقل و ب یب نقدریدارد آدم که ا نانیخودش اطم زیدونم به چه چ یکند نم

 
 ».کنم یحس قباد را خوب درك م نیمن ا« :لمان

 
اسـت تـا حـاال پـوزه اش مثـل مـن بـه         ادیـ قبـاد زورش ز ... باشـه  یعـ یحرکـت او طب  نیـ هـم ا  دیشا« :قادر

 »...گم ینشد که بدونه من چه م دهیخاك مال
 

 یوحشـت نمـ   افتـد یب یاگـر هـم اتفـاق    یترسـم حتـ   یمـن اصـالً نمـ    یهسـت  شـم یکه تـو پ  یاز موقع« :لمان
و مــن فکــر کــنم آن آدم هــا بخــاطر تــرس از تــ یدونــه کــه تــو پشــتش هســت یکـنم او هــم مثــل مــن مــ 

 فرار کردند وگرنه چرا فرار بکنند حتماً آمده بودند رعب و وحشت راه
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 ».بندازند
 

 يشـب آمـد   کیـ تـو مـا را بـبخش    « :نگـاه کـرد و گفـت    نیقـادر بـه نسـر   ».... شـه  ینم يجور نیا«: قادر
 ».مینذاش یول یکه راحت بخواب نجایا

 
 ».خوب است ينجوریا میبرد باهم هست ینه من اصالً خوابم نم« :نینسر

 
 ».تو برو بخواب نینسر«: لمان

 
 ».شوند یم دایپ يعجب آدم ها« :قادر

 
 ».نیبش ایکنم ب یخواهش م«: لمان

 
 .مبل تک نفره نشست يرو قادر

 
 :شدند و لمان گفت  داریلمان به صدا در آمد و آن ها از خواب ب لیده صبح بود موبا ساعت

 
 »الو؟«
 

 »د؟ییغفور کجا ییمنم دا« :گفت يمرد
 

 ».خونه ام« :گفت لمان
 
 ».زنم یساعت دارم زنگ م کی یکن یپس چرا در و باز نم« :ییدا
 

 »؟یخونه ما هست يتو االن جلو« :هاج و واج ماند و گفت لمان
 
 ».آره« :ییدا
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 »؟یتو االن تو ترك محله قائم شهر هست یعنی«: لمان

 
 ».اره در را باز کن« :ییدا
 

 »ستند؟یامدم مامان و بابا مگر همرات ن گرید قهیتا ده دق میهست رونیما االن ب ییدا«: لمان
 
 ».داغونم یاز خستگ ایکرد زود ب فینه من تنها آمدم مامان از گل کاشتنت برام تعر« :ییدا
 

را بلنــد  نیبعــد از تــو اتــاق اســم نســر». .... ام آمــد یــیدا« :بــه اتــاق خــواب آمــد و بــه قــادر گفــت لمــان
 ».آمدم دمیشن« :اب گفتصدا زد و او در جو

 
 ».اگر تو راه ست میر یم میصبحانه بخور« :قادر

 
 ».نه دم دروازه منتظر است« :لمان

 
 ».تا من هم بروم لباسمو بپوشم نینسر شیلحظه پ کیزحمت برو  یپس ب« :قادر

 
 ».رم دست و صورتم را بشورم یپس من م« :لمان

 
 ».کنم یم یمن شما را تا خونه همراه«:رفتن شدند قادر گفت  يکه آن ها اماده برا نیاز ا بعد

 
ــاش دا «:لمــان ــا نب ــران م ــد نگ ــیاز بع ــو بگ ی ــاســت ت ــو     ری ــزن بگ ــگ ب ــداً زن ــتراحت کــن بع خــوب اس

 ». کنجکاو هستم
 

 »جمع است المیخ ينجوریا امیها م یکیمن تا نزد« :قادر
 

 ».ایب« : لمان
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اش  یــیدا يرا بـرا  هیخونـه آن هـا را رسـاند بعـد بـه خونـه بـر گشـت لمـان تمـام قضـ            یکـ یتـا نزد  قـادر 

و لمــان  نــدیخواســت حتمــاً قــادر را بب یتــا پــنج بعــداز ظهــر اســتراحت کــرد و مــ یــیکــرد و دا فیــتعر
بــه محــل رفــت اول مســابقه را تماشــا کــرد و ســالن  ییهــم آدرس محــل مســابقه را بهــش داد و او تنهــا

ــیخ ــان یل ــود  یخودم ــت تمــر شــتریو بب ــیداشــت و دا نیحال ــهیدم م ی ــا  ل ــاف دور ســالن   يه ــا ن ــه ت ک
ــ  يبودنــد رفــت و بعــد از بــاز دهیکشـ  شــد او را شــناخت  یقــادر کــه قبـل از شــروع اســم هــا صــدا زده م

 از افراد باشگاه خواست که برود به قادر یکیودرون سالن به 
 

 .و واجب دارد يبدهد که با او کار ضرور اطالع
 

 »عمو؟ دیبا من کار داشت« :شد و گفت کیرا به قادر نشان داد و قادر نزد ییت و داهم رف مرد
 
ــیاســم مــن غفــور اســت دا « :یــیدا ــا هــم حــرف   دیــخواســتم بــدونم فرصــت دار  یلمــان هســتم مــ ی ب

 ».میبزن
 

بهتـر اسـت سـه    ... طـول بکشـد   یکمـ  دیدارم شـا  يمـن دو تـا بـاز   «:سالم کرد و دسـت داد و گفـت    قادر
 ».میقرار بذار ییجا کیساعت بعد 

 
 ».کشد یطول م نقدریا« :غفور

 
 »آره مهم است؟« :قادر

 
 ».آره«:غفور

 
 یعنـ ی. انـدازم  یام را جلـو مـ   يبـاز  یمـن قبـول کردنـد کمـ     يهـا  فیـ بـروم حـرف بـزنم اگـر حر    « :قادر

 ».ساعت جلو بندازم میبتونم دو تا ن دیشا
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 ».کار را بکن نیقربانت حتماً ا«:غفور
 

ــ ســاعت ــش و ن ــت   میش ــادر گف ــت دار« :مســابقه او تمــام شــد و ق ــکجــا دوس ــرو دی ــامون را  میب حرفه
 ».میبزن
 

 ».بهت بگم اصالً اجازه دارم تو صدات بزنم... آروم و خلوت يجا کی« :غفور
 

 ».دیراحت باش« :قادر
 

 ».میحرفهامون را بزن گرید يجا کی یستیقبل با یول... میشام دعوت لمان هست« :غفور
 

 ».میآنجا حرفهامون را بزن رمیخونه ما دوش بگ میمن دوش نگرفتم پس برو« :قادر
 

 ».است  یفکر خوب« :غفور
 

ــودن دا یقــیدر رخــتکن اول بــه لمــان زنــگ زد و از حق  قــادر ــ  یــیب ــا ماش ــه  نیمطمــئن شــد و ب غفــور ب
حــرف « :گفــت یــیگذاشــت و نشســت دا زیــم يهــا را شســت و رو وهیــخانــه قبــاد رفتنــد و قــادر اول م

 کرد از طرز و فکرت با فیرا برام تعر زیبزنم لمان همه چ حیهام را صر
 

کردنـد اصـالً قابـل بخشـش      نیکـه آن هـا بـا نسـر     يکـار  یکـنم ولـ   یمـ  نیقدرتمنـد بـودن تحسـ    وجود
ازش هــم  یدختــر جــوان کــه ســن کیــبــا  یکــینفــرت دارم اگــر  یمــن مخــالف زور هســتم ولــ ســتندین

کنــد  یگونــه رفتــار مــ نیــگونــه آدم هــا کــه بــا دختــر بچــه هــا ا  نیــرفتــار بکنــد بــا ا نطــورینگذشــته ا
مــن  يکودکــان کــه خــواهر زداه ام هنــوز بــرا تیــاذ دیو هرگــز آن هــا را بخشــ دکــر یگذشــت ســتینبا
 نیــا یخــواهم کمــک کنــ یکــردم ازت مــ دایــقابــل بخشــش اســت و مــن نفــرت پ ریــبچــه اســت غ کیــ

 ».بکنم  دایافراد را پ
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 ».الشون هستمکنم من دنب یم دایپ« :قادر
 

 »برات ممکن است؟ يدار شیکه در پ یمسابقات نیبا ا یدونم ول یم« :غفور
 

 ».آره«:قادر
 

معاملـه را بـا    نیـ بگـم مـن ا   یکـردن هسـت   تیتـو اهـل نحصـ    دمیـ کـه از زبـان لمـان فهم    نجـور یا« : غفور
 ».آن ها دوست ندارم

 
 ».به آن افراد دارد و مکان یبستگ« :قادر

 
 »هست؟ یافراد و مکان منظورت چ... منظورت را خوب متوجه نشدم ؟یعنی« :غفور

 
 اموزمیــجــوان باشــند تــالش خــواهم کــرد کــه بــه آن هــا ب  یلــیمهــم اســت اگــر خ یســن طیشــرا« :قــادر

ــ  شــتریب یعنــی سنشــان  ایــآن افــراد متاهــل باشــند  اتمیبــا منطــق و اســتدالل اگــر بــر فــرض طبــق حدس
 ».بدهند حیکنم که مردن را بر زنده ماندن ترج یم يباال باشد کار

 
 »ارزش دارد؟ نقدریلمان برات ا« :غفور

 
مــن  تیــتحــت حما نیخــودش بــرام بــا ارزش اســت چــون نســر نیبــه لمــان نــدارم نســر يکــار« :قــادر

 یتفـاوت نخـواهم بـود ولـ     یهـم بـ   گـران ید يهرچنـد بـرا  ... کـار را باهـاش کردنـد    نیـ بود کـه آن هـا ا  
 ».ستمین گرانید میق
 

 یلــیلمــان گفــت تــو خ يگفــتم از اول بهــت بگــم ازت انتظــار نــدارم خــودت را بــه خطــر بنــداز « :غفــور
 ».نکنم یخواهش چیو از من خواست که از تو ه یات هست ندهیدر فکر ا
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کـه   يکارهـا  نیاسـت کـه انجـام دادن چنـ     نیـ مهـم تـر ا   یخواسـتن توانسـتن اسـت ولـ     قـتش یحق« :قادر
 ».میبکن شهیبه درست بودن آن خوب اند ستیبهتر ن....  يآن نقشه ها دار يظاهراً تو االن برا

 
طـرف   یشـود کـه بـا کـ     یآن هـا مـن عکـس بنـدازم آن وقـت معلـوم مـ        يصبر کـن از خواهرهـا  « :غفور

 ».هستند
 

 یکــی دیــاصــالً اجــازه ندار یولــ... نیبــه ان افــراد نفــرت داشــته باشــ دیــفهمــم کــه حــق دار یمــ«: قــادر
 ».یآن ها ضربه بزن يرو به جا گهید
 

آن هــا را قصــاص کــرد  یســتیکــار با نیــتــو ا یولــ ســتمیاز قصــاص هــا موافــق ن یلــیمــن تــو خ« :غفــور
 ».چه یعنیفهمند  یداد آن وقت م یناموس یبا ب یستیرا با یناموس یجواب ب

 
حــرف هــا را  نیــو ا دییــایو متوجــه تــون هســتم بهتــر اســت بــه خودتــون ب  دیــگفــتم نفــرت دار« :قــادر

 ».زشت است یلیخ دینزن گرید
 

 ».زنم یحرفها را م نیا فیک يمن از رو یکن یدونم فکر م یم« :غفور
 

و فکــر کــن آن دختــر انــدازه و مثــل  یانــداخت ریــافــراد گ نیــا ياز خواهرهــا یکــی میفــرض کنــ« :قــادر
ــر ــر  نینس ــت و نس ــواهر زاده ات ن نیاس ــتیخ ــ   س ــس م ــو عک ــت و ت ــواهر آن هاس ــداز یخ و آن  يان

ــ هیــردختــر جــوان گ ــ دیکنــد و شــا یم ــا او کــرد  يآزاد شــد بخــاطر کــار  یوقت ــو ب ــه  يکــه ت دســت ب
بـرادرش انـدازه خـود     یکنـ  یفکـر مـ   يکـه تـو بـه ان دختـر وارد کـرد      يدرد نیـ بزند حـاال ا  یخودکش

 »؟يستم نکرد یلیگناه خ یدر اصل تو به دختر ب ند؟یب یآن دختر صدمه م
 

 ».آن آدم ها بوده است دنیبه انجاش فکر نکردم منظورم فقط درد کش« :غفور
 

 ».به روستامون بروم یستیبا امیتونم باهاتون ب یمن نم دیشما برو«.:قادر
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 »شه؟ یچه م یدعوت... ات عوض شده است دهیمن بود عق يبه خاطر حرف ها«: غفور

 
گرفتـه اسـت    یلـ یبابـت جـداً خ   نیـ الم هـم از ا حـ ... يبـا آن هـا نـدار    یفرقـ  چیرك بگم تو فعالً هـ «:قادر
ناخواسـته سـتم و    یحتـ  يادیـ ز يمرتـب بـه افرادهـا    شیکنـد البـد در زنـدگ    یفکـر مـ   نطـور یکـه ا  یکس

 ».کرده است يبد رفتار
 

 ».نپخته حرف زدم... خواهم یمن ازت معذرت م« :غفور
 

 يبخــاطر کــار میعــده را گــرفت کیــ یحتمــاً وقتــ...  دهیــچــه فا... کــن  حیجملــه ات را تحصــ ایــب« :قــادر
 ».خواهند کرد یمونیکردند آن ها هم احتماالً احساس پش نیکه با نسر

 
 ».هستم یکیبه نظرت من با آن ها در چشمت «:غفور

 
ــ «: قــادر هــر ... يبــا آن هــا دار یچــه فرقــ نیخــودت بــه خــودت جــواب بــده اول بــرو فکــر کــن بعــد بب

 »شناسد یم گرانیکس خودش را بهتر از د
 

 »پس من برم؟« :ورغف
 

 ».است که آن را انجام بدم واجب تر از شام است يکار کی یستیمن با دیببخش« :قادر
 

ــ « :غفــور ــان رو  یپــس ازت خــواهش م ــا لم ــا يکــنم ب ــ  نی ــورد حــرف نزن ــاور کــن از رو... یم ــ يب  یب
نفــرت  گـران یانـدازه کـه بـه د    نیـ گـم تـا ا   یجـداً مـ   گـه ید يموردهـا ... بـود  تیعصـبان  يو از رو يفکـر 

 رحم یوجدان و ب یاندازه ب نیبود که بخواهم تا ا امدهین شیبکنم پ دایپ
 

 ».باشم
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ــادر ــت رو ق ــت  يدس ــت و گف ــت او گذاش ــ« :پش ــ  نیهم ــه گفت ــدم   یک ــه ش ــان نگــم متوج ــه لم ــه ... ب ک
 ».ینیب یعمل و حرکت را نادرست م نیخودت چقدر ا

 
 ».است نطوریجداً هم« : غفور

 
 ».هیچ لشیدانه دل یرفتم به روستا خودش مسالم برسون بگو که « :قادر

 
ــیدا ــه ب ی ــاز خان ــتا          رونی ــه روس ــام ب ــد از حم ــرف زد بع ــا او ح ــگ زد و ب ــاد زن ــه قب ــادر ب ــت و ق رف

خانـه بهـرام را    ریمسـ  میکـه بـه خانـه اش بـرود مسـتق      نیـ ا يبـه جـا   دیقـادر بـه روسـتا رسـ     یوقتـ .رفت
ــرد در نزد  ــاب ک ــیانتخ ــا و همچنــ   یک ــه آن ه ــدر ح نیخان ــردم ز  آن اطی ــا م ــه ــد او   يادی ــع بودن جم

معلـوم اسـت   ... کـه بهـرام خـودش بـه طـرف او امـد و گفـت         نیـ و تـو کوچـه مانـد تـا ا     دنش اطیداخل ح
 .یناراحت هست یلیاز ما خ

 
 »چطور مگر؟« :قادر

 
 ».يداخل نشد« :بهرام

 
 ».بهتر است بگم تازه آمدم یآن هم است ول«:حرفش تکان داد و گفت دییتا يبرا يسر قادر

 
 »؟يبا قباد حرف زد یراست« :بهرام

 
 »نبود چطور مگر کجاست؟ یموضوع خاص يحرف زدم رو« :قادر

 
 میـ حـرف زد  یکلـ  یشـب یمـا د ... رفـت خونـه گفـت شـام آمـاده بـود      ... بـود  نجـا یا شیپـ  یسـاعت «:  بهرام

 ».کرد فیرا برام تعر زیشجاعانه همه چ یلیخ نایسر قبر م... گفته باشم ياگر خبر ندار
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ــادر ــا نگرانــ     ق ــود ب ــواپس ب ــه در درون دل ــ یک ــ دوارمیــام« :دیپرس ــرده باشــد مــ   یبچگ  یدونــ ینک
 ».يریبگ يجد ستیحرفهاش را نبا

 
 ».نگاه به خانه سوخته ما بنداز کیداخل  ایب« :بهرام

 
 ».بهتر است نمیغمم گرفت نب ينطوریهم«:قادر

 
 نــایم«:گفـت   يجــد یلـ یشـد خ  ینمــ کیـ نزد یکســ یاول بـه دور و بــر خـودش نگــاه کـرد و وقتـ     بهـرام 

 نیــهمــه بـال و عـذاب بـه مـا در ا     نیـ کشـت زدنـد و خونــه مـا را آتـش زدنـد و ا      تیـ مـرد و داود را بـه ن  
 ».هفته براشون کم بود

 
 »افتاد؟ يدیاتفاق جد...  یشبیجز اتفاق د« :قادر

 
 ».نامه فرستادند کیشرفها  یب« :کرد و گفت باز به دور و بر نگاه بهرام

 
 »کردند؟ دیتهد«:قادر

 
اگـر مـا آرام   ... فاحشـه بـوده   نـا یگنـد م  یکشـند و مـ   یخجالـت نمـ  « :شکسـته جـواب داد   هیبا روح بهرام

 ».محل پخش خواهند کرد نیاثبات مردم ا يرا برا لمیآن ها عکس و ف مینش
 

ــادر ــود  ق ــا وج ــا يب ــه مــ  نی ــر   یک ــان نس ــت منظورش ــتین نیدانس ــ س ــت دق یم ــخواس ــته  قی خواس
هــم  یکـه حرفـ   نیـ ا ایـ را در آن نامـه نوشـتن    نـا یکـه فقـط عکـس م    نیـ ا ایـ طلبکارانـه دشـمن را بدانـد ا   

 »حرف را زدند؟ نیا نایدر مورد م« :دیکند پرس یکه تعجب م یزدند و با حالت نیاز نسر
 

 ».دارند لمیآره انها حتماً ف«:بهرام
 

 ».امکان ندارد«: قادر
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هـا   نیـ ارتبـاط داشـت خـوب ا    یحاملـه نبـود خـوب پـس بـا کسـان       نـا یچرا امکان نـدارد؟ مگـر م  « : بهرام

همـه جـا    نیو دوربـ  لیـ کـار را نکـرده باشـند موبا    نیـ جـوان هـا چـرا ا    نیـ گرفتنـد ا  لمیحتماً هم ازش فـ 
 ».است یو همراه هر کس

 
ــ « :قــادر  لمیگــم عکــس و فــ ینمــ یعنــیاســت  یکــار نشــدن نیــزننــد ا یفکــر کــنم بــاز دارنــد بلــوف م

ــا  ــد ش ــند با     دیندارن ــرده باش ــابود نک ــاال ن ــا ح ــر ت ــند اگ ــته باش ــتیداش ــه خ  یس ــم ک ــیبگ ــ یل ــرف  یب ش
 ».هستند

 
از مـا طلبکـار    يجـور  کیـ زننـد خـودت فکـرش را بکـن      یمن مطمئن هسـتم کـه انهـا بلـوف نمـ     «: بهرام

 ».هم هستند
 

 ».داود برم شیبودم نتوستم پ ریمن امروز در گ یراست« :قادر
 

 ».امدیدلم ن ینامه رفتم ول نیگفتن ا ينتونستم بهش بگم برا یمن رفتم بهتر است ول« : بهرام
 

ـ  یمـن بهــت قـول نمــ  ... يکــرد يخــوب کـار « :قـادر  باشــد  یاز مــن انجـامش شــدن  يهــر کـار  یدهــم ول
 ».کنم که آن ها جواب پس بدهند یکار را م نیحتماً ا

 
 ».بود يادیز یکی نیگرفته ام ا ممیصممن ت« :بهرام

 
 ».یچکار بکن یخواه یم« :قادر

 
فاحشــه بــوده حتمــاً  نــایباشــند کــه م دهیاگــر همــه محــل نشــن میبــه خودمــون گــل بــزن یســتینبا« :بهــرام

هـم نداشـته باشـد حتمـاً تـا حـاال        قـت یحرفهـا حق  نیـ اگـر ا  یشنوند خوب من که مطمـئن هسـتم حتـ    یم
 ».کردند عیمحل شا يتو
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ــادر ــ « :بهــرام گذاشــت و گفــت  يشــانه هــا يدســت رو ق ــه خــودت تلق ــینکــن  نیب ــالش  خــودیب یعن ت
ــ  ــا . ینکــن کــه حــرف آن هــا را بــاور بکن شــروع  يگــریقطــع رابطــه کــرده و بــا د  یکــیاحتمــال دارد ب

... شـود  ینمـ  لیـ حـرف هـا دل   نیـ عکـس گرفتـه ا   یکـ یافتـد حـاال اگـر     یهمه ما مـ  ياتفاق برا نیکرده ا
 ».است طرفآن  ينامرد نیا

 
ــرام ــد از ا  به ــادر زل زد و بع ــمان ق ــدر چش ــک  نی ــه اش ــراز یک ــت  ریاز آن س ــد گف ــا  « :ش ــرف آن ه ح

اســت خانــه  دهیــکــه قبــاد خر يآن خونــه ا....  یدونــ ینمــ زیــچ چیگفــت تــو هــ یصــحت دارد قبــاد مــ
 ».داده بود نایآن را م ونیلیم ستیب یعنیاست  یکیشر

 
 ».دونستم یوگرنه من م... هیحرف ها چ نیامکان ندارد ا«: قادر

 
ــا حــال بهــرام ــا یب ــ  یکاشــک« :گفــت وسیم ــود د یحرفــت درســت م ــاد همــه چ شــبیب ــقب ــرام  زی را ب

دونـم همـه حرفهـاش صـحت دارد از مـن خواسـت کـه بـدونم او آن پـول را چطـور            یکـرد و مـ   فیتعر
 ».تونه به ما پس بدهد یم
 

 يخواهــد بــا شــماها همــدرد یمــ یادگســ ياســت ازرو وانــهیبــرادرم د نیــا هیــحــرف هــا چ نیــا« :قــادر
خونـه تـون    دیـ د... کنـد  یدارد بـد مـ   یخـوب  يدونـه بجـا   یاسـت کـه نمـ    نییبکند فقط درکـش انقـدر پـا   

 ».دروغ را بافت نیا یسادگ يو از رو دیدار اجیآتش گرفت و به پول احت
 

مــن امــروز از داود  میــحرفهــا را زد نیــا نــایمــا ســر قبــر م« :کــرد و گفــت  يلبخنــد نالــه گونــه ا بهــرام
بــا  یکــار را نکــرده اســت ولــ نیــدانســتم ا یپــول داده اســت هــر چنــد مــ نــایکــه او بــه م نیــا دمیپرســ

 تومان هم نداده کیمحال را محال کرده باشم نه او  ریخواستم حرف غ یالیخوش خ
 

 »را از کجا آورده است؟ ونیلیم ستیحاال تو به من بگو او ب بود
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ــادر ــ  ق ــود موهــا یبانکــه از کــار قبــاد عص ــ   يب ــه هــوا م ــا دو دســت ب و در جــواب  دیکشــ یســرش را ب
حــرف هــا را او خــودش  نیــکــنم کــه ا یگــردم بهــت ثابــت مــ یرم بــر مــ یمنتظــر بــاش مــن مــ«:گفــت

 جور نیا دیگو یرا م قتیساخته است فکر نکن چون صاف و ساده است حتماً حق
 

 ».چاخان و دروغگو هستند میخواهم بگو یها دورغگو و کالهبردار هستند م آدم
 

همـه پــول را   نیــاز بانــک وام گرفـت ا  ونیـ لیپــول نقـد دادنــد و ده م  ونیـ لیم یگفـت ســ  یاو مــ« : بهـرام 
نفروخـت پـول فـرداش هـم کـه تـو        ینـ یتوانسـت جمـع کـرده باشـد بابـات هـم کـه زم        یکه خودش نمـ 

 »خونه را پرداخت کرد؟ نیپول ا نیپس از کجا ا ستین بشیج
 

ــادر ــ« :ق ــردار خــودش ب ــاور    يه مــن گفــت چــه کالهب ــک هاســت ب در بانــک نکــرده اســت او از آن کل
 ».کند یکارها فکرش خوب کار م نیتو ا یدونم ول یکار را کرده است من هم نم نیبکن ا

 
بــود و قــرار بــود بــاهم بــا وجــود  نــایحــرف هــا را بهــت زد چــون خــودش گفــت عاشــق م  نیــا« : بهــرام

ــودن م ــه ب ــایحامل ــول ازد یآن هــم مصــلحت ن ــاطر ق ــه خ ــد او ب ــه م یواج بکن ــه ب ــایک ــود ا ن ــداده ب رو  نی
کــنم او در بانــک کــارش را  یدروغ هــا رو ببافــه و مــن فکــر مــ نیــنتونســت بهــت بگــه و مجبــور شــد ا

 ».دهد یم نجامصادقانه ا
 

 »؟یبقبولن نطوریبه خودت ا یخواه یدونم چرا م ینم«:قادر
 

گفتـه بـود    نـا یبـه قبـاد داده هرچنـد خـوده قبـاد از زبـون م       نـا یپـول را م  نیـ تو فـرض کـن جـداً ا   « :بهرام
 ».کرده است دایپ فیک کیکه او پول را در 

 
 ».است يامکانش قو یکن یحرف را باور نم نیچرا ا یگ یخوب خودت م« :قادر

 
 »به قباد داده است؟ نایپول را م نیا یکن یپس تو هم باور م« : بهرام
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اصـالً جـداً چـرا     ایـ امکـان نباشـد و    نیـ چـرا ا  میتـو هـم بحـث بکنـ     اتیفرضـ  يرو مینه اگر بخواه« :قادر

 ».نداده باشد ونیلیم ستیسقط بچه ب يباهاش رفاقت کرده بود برا نایآن بابا که م
 

... قــادر. قــرص هــم ازش خــالص شــد کیــشــه بــا  یکــه مــ ینــیســقط جن يهمــه پــول بــرا نیــا« :بهــرام
 نــایمــن ثابــت شــده اســت کــه ارزش م  يبــرا میحــرف بــزن خــودیب اتیفرضــ يرو ســتیجــاش ن نجــایا

 کرده است از یهم اشتباه ناینجاست هاست و اگر م نیاز ا شتریهزار بار ب
 

 نطــوریزنــد بــدان کــه واقعــاً ا یحــرف را مــ نیــا نــایاش بــوده اســت اگــر قبــاد در مــورد م یمهربــان يرو
ــ  ه گــوه کــنم کــه همهشــون بــ یاســت و شــک نکــن فقــط بهــت بگــم تــو تحمــل بکــن مــن بهــت ثابــت م

 ».شرفند یانقدر پست و ب افتندیخوردن ب
 

 »؟یستیا یتو پشت من م« :بهرام
 

هـر   يریـ هسـتم و تـو دعـوا درگ    ریـ گ یکشـت  کیـ مـن   نیببـ  سـت ینکن عجلـه درسـت ن   يتو کار« :قادر
کـه در دفـاع    یانـدازد آنـ   یکنـد خـودش را بـه دام مـ     یکـه حملـه مـ    یچه باشد تجربـه دارم و هـر کسـ   

ــد کــارش از رو یضــربه مــ ــ  ریکنتــرل و هــوش اســت پــس جــوگ  يزن کــس  چینشــو وقــت انتقــام رو ه
 ».کن ریصبور باش و غافلگ یکه صاحب ان هست یهست یتو تنها کس ردیتواند از تو بگ ینم
 

 یگفـت تــو امـروز مسـابقه داشــت    یقبــاد مـ «: دیو پرسـ  دیصـورت قــادر را بوسـ   یبـا چشــمان اشـک   بهـرام 
 »چه شد؟ جهینت میبت شدمزاحم خوا يخبر آمد یب شبید
 

 ».داشتم بردم من از طرف استان انتخاب شدم يچهار تا باز«:قادر
 

 شـه یکـه االن کـرده باشـم هم    نیـ کـنم نـه ا   یخوشـحالم بهـت افتخـار مـ     یلـ یگـم خ  یمـ  کیـ تبر« :بهرام
بـا تــو نبـوده فقـط فکـر کــنم      تیو ضـد  تیعصـبان  يواقعـاً از رو  يروزیــکـردم حـرف د   یبهـت افتخـارم  
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 یحملــه مــ یســتیبا یبــود مــ یمــ يکــه قــو یکــیبــه  یســتیداشــتم با اجیــکــردن خــودم احت یخــال يبــرا
 ».آمد یمقابلم کوتاه م رکه د یکیکردم 

 
ــ  یکــار آســان چیهــ تیــموقع نیــتــو ا یاوالً بگــم گــرفتن کشــت« :قــادر  نینبــود مــن انقــدر بــه خــودم تلق

ــ    س ناچــارم ســرم و کــردم تــا تونســتم پــامو تــو ســالن بــذارم اگــر قــرار اســت قهرمــان کشــور بشــم پ
 نا حقت يکه من در مقابل آن حرف ها يبا وجود روزیباال نگه دارم راجع به د شهیهم
 

 يصــبور نبـودم و کــار  یاشـتباه بــزرگ کـردم بـه انــدازه کـاف     کیــ تیعصـبان  يکـردم بــاز از رو  سـکوت 
بلنــد از  ســتیبا یمــن خونــه تــون را آتــش زدم مــن نمــ قــتیکــردم در حق یمــ ســتیبا یکــردم کــه نمــ

 ».زدم من با بلندگو جار زدم یشده در خونه تون حرف م میمدرك قا
 

قادر بـه صـدا در آمـد و قـادر آن را خـاموش کـرد و بهـرام بـه خونـه سـوخته شـون نگـاه              لیموبا يصدا
ــ  نیــا«:کــرد و گفــت  آن هــا دل مــا را آتــش  ســتیشــه اصــالً مهــم ن یخونــه دوبــاره بهتــرش ســاخته م

ــ  یمــوقــت ن چیزدنــد اون رو هــ  یکــه نفــس مــ يکــرد تــا لحظــه ا رشیــتعم یشــه دو بــاره ســاخت حت
 ».داشت واهدکشم حتماً درد خ

 
پـدر   شیاسـت پـ   یهـم بـرم خونـه چنـد وقتـ      يسـر  کیـ  یگم اگـر اجـازه بـده    یلمان زنگ زد م« :قادر

 ».و مادرم نرفتم
 

ــرام ــت رو به ــت    يدس ــت و گف ــادر گذاش ــانه ق ــ« :ش ــو  یم ــواهم بگ ــد از ا میخ ــبع ــاره  نی ــاق دوب  اتف
 یمــن اتفــاق ياگــر بــرا میخــواهم بگــو ینــدارم مــ یترســ چیو هــ ســتادمیپــام ا يکــنم رو یاحســاس مــ

 ».کن يافتاد تو در حق مهناز برادر
 

باشـد فقـط    ادتیـ  یو مـا هـم در کنـارت ولـ     یهسـت  شـه یخـودت هم « :بهـرام را بغـل کـرد و گفـت     قـادر 
باشـند تنهـات نذارنـد مـن بـرم بعـداً        شـت یپ هیـ عجله نکـن مواظـب خـودت بـاش بـذار پسـرعموها و بق      
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گـردم بـاهوش بــاش از آن هـا کمـک طلـب کــن بـذار بدوننـد کـه تـو بــه نـام آنـان حسـاب بــاز              یبـر مـ  
 ».فعالً با اجازه يکرد

 
بــاز  يشـده چـرا جـواب نـداد     یچــ« :بعـد از جـداً شـدن بـا بهــرام بـه لمـان زنـگ زد و لمـان گفـت          قـادر 

 »کردم؟ يکار بد یکن یفکر م
 

 ».یکن یزود قضاوت م يدار« :نده جواب دادبا خ قادر
 

ــان ــیخ« :لم ــ      یل ــا را نم ــدبخت ه ــا ب ــر م ــه فک ــت درد نکن ــون دس ــکن یممن ــ  دی ــن ه ــرا چیم ــ يب  نیاول
هـر کـدام تـان     یـی و نـه دا  ينـه تـو آمـد    دیزحمـت کشـ   چـاره یآمـد کمکـم کـرد دو سـاعت ب     نیبارنسر

 ».دیرفت ییجا
 

 ».کجاست نین ببگشت زنگ بز یبر م ستیبا یم شیپ یاو ساعت« :قادر
 

ـ  يجا« : لمان تـو   ندیقهـوه خونـه بشـ    کیـ  يگفـت حـالش گرفتـه اسـت دوسـت دارد تـو       سـت ین ینگران
 »؟يکه غذا نخورد

 
 ».هنوز نه« :قادر

 
 ».میما منتظرت هست ایپس زود ب« : لمان

 
 ».دارم يگرفتار یکم قتشیخواستم برم خونه حق یمن االن روستا هستم م« :قادر

 
 ».ادیام ب ییشام بخور بعد برو تا دا ایب«: لمان

 
 ». بهتر است يجور نیا ادیپس به او زنگ بزن او ب« :گفت یلیم یبا ب قادر
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 یکــیظــاهراً بــا .بــه دوســتهاش زنــگ بزنــد رونیــخواســت ب یمــ ادیــوقــت م ریــگفــت د ادیــاو نم« :لمــان
 ».ردیدوتا نتوسته تماس بگ

 
 ».است یعجب آدم«:قادر

 
 ».بهت هم گفت« : لمان

 
 ».دونم  یم«:قادر

 
 ».ازت نخواهد يبهش گفتم تو پول ندار« :لمان

 
 »؟یچه پول« :قادر

 
پـول آمـد و مـا هـم      یکـرد بـ   فیـ را تعر هیمـادرم بـراش قضـ    یوقتـ  ادیـ ب نجـا ینداشت ا تیاو که ن« :لمان

 ».میکه خونه پول ندار
 

 ».امیم رمیاز قباد بگ نویپس من برم خونهمون ماش« :قادر
 

بلنـد   شـان یبـه خونـه رفـت و پـدر و مـادر و قبـاد در حـال صـرف شـام بودنـد پـدر و مـادرش از جا             قادر
نــه مــن «:و غــذا بخــورد قــادر در جــواب گفــت   ندیو از او خواســتند کــه بشــ دندیشــدند و قــادر را بوســ

 ».رمیرو از قباد بگ نیشام دعوت لمان هستم آمدم ماش
 

 ».است بمیتو ج چیسو« :که هنوز نشسته بود و مشغول خوردن بود در جواب گفت قباد
 

خــودت  ایــنکــردم ب دایــپ« :را بــر داشــت و بــه اتــاق آمــد و گفــت   چیرفــت و ســو گــریبــه اتــاق د قــادر
 ».یکجا گذاشت نیبب
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 یمـ  دایـ مـن پ  نیبخـور قـادر تـو هـم بشـ      رغـذاتو یتـو بگ « :از جاش باز بلند شـد و بـه قبـاد گفـت     مادرش
 »کنم

 
 نیمامـان بشـ  « :شـانه مـادرش کـه دم دسـت او نشسـته بـود گذاشـت و بـا خنـده گفـت           يدست رو قادر

 ».خواستم دو کلمه با قباد حرف بزنم یم دیغذاتو بخور شا
 

گفـتم درس بخوانـد   « :قاشق در غذا فقـط بـا چشـمانش بـه بـاال بـه صـورت قـادر نگـاه کـرد و گفـت            پدر
 ».شه یپول نم یهم ب یعشق و عاشق ستیپول ن یتو کشت

 
 ».ندارم کارت منو بردار ادیپول نقد ز« :قباد

 
 ».خودت بده ایباشه ب« :قاد

 
 ».بذار غذامو بخورم تو و من نداره«:قباد

 
قبـاد   يآقـا قـادر نشـونش نـداد     سـت یرسـمش ن  نیـ ا یقبـاد پاشـو عروسـمون منتظـرش اسـت ولـ      « :پدر

 ».خوشگل است یلیگفت خ یم
 

 ».رفت یوقت با بهرام به قبرستون رید شبید دمینکرد؟ شن فیم تعره گرید يحرفها« :قادر
 

 ».بهت بدم ایب«:از جاش بر خاست  قباد
 

 »گفت؟ يزیبهرام بهت چ« :رفتند و قباد گفت گریها به اتاق د آن
 

 فیـ کـه بـراش تعر   هیـ مزخرفـات چ  نیـ بهـت چنـد بـار گفـتم دخالـت نکـن ا       يچکار به بهـرام دار «:قادر
 ».از کجا معلوم بود که به تو رحم بکند یبچه مردم را قاتل بکن یخواه یم يکرد
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 ».تشکر کرد یلیراحتم از من خ یلیندارم االن خ یترس یمن از کس« : قباد
 

ــادر ــو رو نیآفــر«:ق ــر ت ــا مهــر تا  يب ــحــرف آن نامرده ــا يزد دیی ــلیم ســتیب هیقضــ نی ــه  هیــچ ونی ک
 »؟يچاخان کرد

 
ــاد ــن  قــتیحق ســتیچاخــان ن« :قب ــتم م ــرا گف ــر م   کی ــتم ســر قب ــرام نگف ــه به ــایکلمــه دروغ ب ــه  ن هم

 ».را گفتم قتیحق
 

 »؟يگرد یامشب به خونه بر م« :قادر
 

 »ام؟ین ادیاگر لمان م«:قباد
 

 ».ادینه او نم« :قادر
 

 ».به من زنگ بزن خبردارم کن ادیاگر م« : قباد
 

 »باشه؟ شتیخواهد کارت پ ینم« :قادر
 

 »؟يندار اجیمگر به پول احت«:آورد رونیپولش ب فیکارت را از ک قباد
 

 ».بده يندار اجیاگر خودت احت«:قادر
 

کـنم معلـوم    یکـنم حسـاب بـاز مـ     یکـارت بـه اسـمت صـادر مـ      کیـ دست تو باشه فـردا   نیفعالً ا«.:قباد
 ».خرج دارد یاست به قول بابا عشق و عاشق

 
 ».شد رید یلیشماره را بده برم خ.... خواهد ینم«: قادر
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 »الو؟« :قادر به صدا در امد و قادر گفت  لیموبا يصدا
 

 »؟یآقا قادر از روستا که نرفت«:بهرام
 

 ».خواستم برم یم واشی واشینه االن « :قادر
 

 ».امیخواهم ب یصبر کن من هم م« : بهرام
 

 ».دعوت هستم ییجا کیشام  افتمیاالن راه ب یستیمن با« :قادر
 

بــزنم  مارسـتان یبــه ب يسـر  کیـ خواســتم  یشــم مـن مـ   یاسـت بـرو مــزاحم نمـ    ينجــوریپـس ا « :بهـرام 
دونـم معلــوم   یرا بهـش بگـم نمـ    دیـ جد يخواسـتم خبرهـا   یبـا تـو بـرم و بـا داود حـرف بـزنم مـ        یعنـ ی
ــ ســتین ــ  یچــه عکــس العمل آرام اش  میتونســت یمــ دیشــا يبــود یاز خــودش نشــان بدهــه اگــر تــو م

 ».میبکن
 

 ».خونه ما باش يبعد جلو قهیپنج دق ندیبتورا ن یکن کس اطیپس احت«:قادر
 

لمــان  یــیرســاند و خــودش بــه خانــه لمــان رفــت و زنــگ خانــه را زد و دا  مارســتانیبهــرام را بــه ب قــادر
 »چرا تلفنش را از خونه نزد؟ ینگفت«:هنوز بر نگشته بود و قادر گفت 

 
 یراسـت  میکنـ  یدوبـاره گـرم مـ    میـ شـه غـذا را مجبـوراً دار    یارزان تـر حسـاب مـ    رونیـ گفت از ب«: لمان

 ».چقدر سبک شدم یدون ینم يهات را برد يباز میخوشحال شد یلیخ
 

 »ات گفت؟ ییدا« :قادر
 

ـ  ینمـ « :گفــت يبـا خشـنود   لمـان  کـرد لحظـه بــه لحظـه برامـون گــزارش      یچقــدر بهـت افتخـار مــ   یدون
 ».میخوشش آمد از من خواست که شام درست بکن یلیداد از تو خ یم
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 ».ینه جداً پس چرا آن موقع که من بهت زنگ زدم نگفت«:سف گفت با تا قادر

 
 ».مگر خودش بهت نگفت« : لمان

 
 ».واقعاً دستت درد نکنه... يتو دعوت کرد یعنی ينه گفت تو شام درست کرد«:قادر

 
 »کردم؟ بخاطر شام؟ يکار«:و کرد و گفت  نیبه نسر ینگاه لمان

 
ــادر ــحال «:ق ــون از خوش ــم ممن ــرد  ات  یآره و ه ــده شــدنم ک ــاطر برن ــه بخ ــتشیحق يک ــت  ق ــا کش  یدو ت

ــ یــیآخــر اگــر دا ــود شــا یات نم ــ دیب ــه حــر یمــن حت ــ فمیب ــ  یم ــاختم چــون اول ــت یب  یرا خــوب کش
کـرد و   یات آمـد و خـودش را بـه مـن معروفـ      یـی دا... خسـته   یلـ ینگرفتم فکرم مشـغول بـود و هـم خ   

کـه خـودم بـاورم نشـد      گـر ید یتمرکـز حواسـم جمـع بـود و بـا قـوت       رمیـ بگ یاو بـد کشـت   شینخواستم پ
 ».گرفتم یکشت

 
 »؟يداد متوجه شده بود یبه من گزارش م یاو مرتب تلفن« :لمان

 
کــه برنــده  يتشــک بــود هــر چنــد او را بعــد از بــاز  يگــرفتن تمرکــز حواســم رو یموقــع کشــت« :قــادر

ـ . کـرد  یمـ  قمیتشـو  شـد و  یگرفـت، از جـاش بلنـد مـ     یشـدم دسـتهاش و بـاال مـ     یمـ  دونســتم  یمـ  یول
کـرد   یگـه خـوب شـد او انجـا بـود و خـودش را بـه مـن معروفـ          یبعداً برات در مورد مـن نظـرش را مـ   

 ».او هستم ونیمدامروز را  يباز
 

دونسـتم ورود   یکـنم مـ   قتیکـردم و تشـو   یات را تماشـا مـ   یداشـتم کشـت   یـ من هـم دوسـت مـ   :لمان
 ».دیامدیهر دوتان ن یول دیایچه شد قرار بود باهم ب یزنان ممنوع است راست
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خواسـت بـا    یگفـت کـه مـ    یکـرد حتـ   فیـ را تعر زیـ از قباد بهت نگفتم او رفـت بـه بهـرام همـه چ    «:قادر
 ».ازدواج بکند نایم
 

 »نگفت باور کرد؟ يزیبهرام چ«: لمان
 

دونــم چطــور شــد بهــرام اصــالً ناراحــت نبــود  یواقعــاً مــن تعجــب کــردم نمــ یآره بــاور کــرد ولــ«:قــادر
 ».به من کلک نزده باشد دوارمیزد ام یاز قباد حرف م يبا عالقمند یحت
 

 »چطور؟«: لمان
 

ــادر ــت و س  «:ق ــگ اس ــرعکس داود زرن ــتیاو ب ــدود  اس ــا ح ــب يدارد ت ــدن    هیش ــرم ش ــت گ ــودم اس خ
 یقبـاد چـ   قـاً ینـم دق دو یبتـرس کـه آرام اسـت هـر چنـد نمـ       یگـن از آنـ   یدهد مـ  یخودش را نشان نم

 کرده است که تا حاال به من فیتعر يزهایچ کیکرده است  فیها براش تعر
 

 ».بود نگفته
 

 ».بگو« :لمان
 

 ».یراز است بهتر است از من نپرس کیتونم بگم چون حرفهاش  ینم«:قادر
 

 ».ادیات ب ییزنگ بزن دا کیگم  یم«:را به لمان نشان داد و گفت  نیبا چشمانش نسر قادر
 

 ».نجاستیزنگ بزن بگو آقا قادر ا ییبرو به دا نینسر«:نگاه کرد و گفت  نیبه نسر لمان
 

ــ  نینســر ــادر پرس ــت و ق ــ«: دیرف ــر نم ــردم خــانواده ات ا یفک ــدریک ــادرت و  شــرفتهیپ نق ــند آن م باش
 »ات؟ ییدا نیا
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درمـورد   دیآشـنا سـت البتـه شـا     یره بـا فرهنـگ غربـ    یپـدرم مـدرن اسـت تـا بلغارسـتان هـم مـ       « :لمان
 ».تو با من دعوا بکند

 
 »اد؟یخوشش نم رهایگ یچرا از کشت« :قادر

 
ــ يپــدر يلهــایاز فام یکــیچــون «: لمــان ــد هــم مــن   ياز مــن خواســتگار شیام دو ســال پ ــد گفتن کردن

 ».لمونیدرسم تمام بشود و هم فام
 

 ».ستندیات ظاهراً با آن پسر موافق ن ییحتما مادر و دا« :قادر
 

 ».دندیمناسب د یلیهستند خ ینه راض« : لمان
 

 »شون عوض شده؟ دهیعق«:قادر
 

 ».کنند یمثل او را پسند م يهستند داماد یراض یلینه بر عکس خ«: لمان
 

 ».دیهست یچه خوب همه تون راض« :گفت وسانهیما قادر
 

و  ســتین يچــاره ا طیشــرا نیــتــو بــاخبر هســتند تــازه تــو ا تیــبــا تــو مشــکل ندارنــد چــون از ن« : لمــان
کــه صــد در صــد بشــه اعتمــاد کــرد تــو از جــون دخترشــون    یهســت یتــو آدمــ دنــدیآن هــا خــوب فهم

 ام برسد حتماً اخمهاشون را يپدر يها لیخبر به گوش فام نیاگر ا يدفاع کرد
 

 ».رندیگ یم رادیکنند و از من ا یم خم
 

 ».شوندخواهند با تو آشنا ب یامشب پدرم از من خواست که از تو دعوت بکنم م«:قادر
 

 »؟یرا نگفت قتیبه آن ها حق« : لمان
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خوشـحال بودنـد نخواسـتم تـو ذوق آن هـا بـزنم فکـر کـنم تـو           يجـور  کیـ بگـم   ینـه نگفـتم چـ   « :قادر

 ».ما با خبر هستند یاصل تیآنها از ن یهرچند االن گفت یبه مادرت نگفت يهم گفته بود
 

 » .باز بهت شک داشت یول يحرف ها را زد نیدونه تو بخاطر داود ا یآره او م«:لمان
 

 »؟یچه شک«:قادر
 

 طرف قادر خم یکم واشیتلفن رفته بود و بعد  يبرا نیکرد که نسر ینگاه به راه لمان
 

 ».يدوست دار قتاًیگفت تو منو حق یم« :صورت او با پچ پچ کنان گفت یکیو در نزد شد
 

زد و در چشــمانش نگــاه کــرد و  يکــه مســافت خــودش را بــا لمــان کــم بکنــد لبخنــد  نیــبــدون ا قــادر
آمـد کـه حـداقل صـورت لمـان را ببوسـد و در جـواب بـا لبخنـد بـه ماننـد لمـان پـچ پـچ کنـان                 یدلش م
 ».یعاشق من هست یلیقباد هم گفت تو خ« :گفت 

 
مطمــئن شــد و در ادامــه بــا فاصــله  نینســر امــدنیســرش را بــه عقــب برگردانــد و از ن گــریبــار د لمــان

 »من عاشقت هستم؟ ؟یک«:لب به لب گفت 
 

 »گن یگم مردم هم م یاو گفت؟ من نم« :قادر
 
 
 
 
 

را  عیشــا نیـ و ا يشـد  کیـ مـن فکـر کـردم بـرادرت بـا خبـر اسـت کــه تـو بـه مـن بخـاطر او نزد           «:لمـان 
 ».يکرد
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حـرف   نیـ مصـلحت ا  يدوننـد مـن بـرا    یکـه مـ   نیـ دونم چرا همـه آن هـا بـا وجـود ا     ینم یآره ول«:قادر
بــه خونــه رفــتم بــه پــدر و  یامشــب وقتــ یدوننــد ولــ یمــ یو رســم يرا زدم چـرا بــاهم بــودن مــا را جــد 

 ».را خواهم گفت قتیمادرم همه حق
 

ــان ــ لم ــر   یم ــه نس ــد ک ــواب بده ــت ج ــله      نیخواس ــاره فاص ــد و ان دو دوب ــل ش ــردن داخ ــفره ک ــا س ب
ــرارعا ــد و نســر تی ــیدا« :گفــت نیکردن ــ ی ــه ب یاالن نم ــتون ــن از حــرف ادی ــراش   يهــا م ــادر ب ــا ق آق

 خوشحال شد یلیو او هم خ رندیبگ يکردم که حضورش باعث شده بود که انرژ فیتعر
 

 ».که اقا قادر از او بخاطر حضورش شکر گزار است گفتم
 

 »خوشحال شد نه؟....  يکرد یخوب اریکار بس« :قادر
 

ـ  دیـ ایتوانــد ب یخوشــحال شـد و معـذرت خواســت کـه نمـ     یلـ یآره خ«:نینسـر  بــاهم  یشـما چـ   ادیــم یول
 »د؟یزد یدر مورد من حرف م دیکرد یپچ پچ م

 
 ».نه باباش از ما دعوت کرد« : لمان

 
ــه ب یســتیمتاســفانه مــن با«:قــادر ــبــروم ز مارســتانیب بهــرام ...وقــت نــدارم اگــر شــام آمــاده اســت   ادی

 ».منتظر من هست
 

تــو خبــر «:د و داود گفــترفــت و بــر عکــس انتظــارش بهــرام انجــا نبــو مارســتانیبعــد از شــام بــه ب قــادر
 »فردا روز هفت است مسابقه ات تمام شد نه ؟ يدار

 
 ».است که انجام بدم يکارم، کار یآره فردا ب«:قادر
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مراسـم بهـم    يو نـذار  یگفـتم اگـر تـو آنجـا باشـ      فتـد یب يترسـم اتفـاق بـد    یمـ  ستمیهست من ن« :داود
 ».حواست به خانواده ام باشد قتشیآسوده است حق المیخ نجایبخورد ا

 
ــ «: قــادر ــه دوســتان باشــگاه  ییرایو بابــت پــذ دیاز آن لحــاظ اصــالً نگــران نباش ــگ  یمــردم مــن ب ام زن

نذارنـد مراسـم    شـتر یب يجـور  کیـ  یعنـ یکـه باشـد انجـام بدهنـد      يهـر کـار   انـد یب يزنم چنـد نفـر   یم
 ».بهم بخورد

 
ــوب « : داود ــر خ ــر زحمتــ   یفک ــت اگ ــرا یاس ــا   يب ــد از کاره ــا نباش ــ يآن ه ــب   یشخص ــون عق خودش

 .فتندین
 

 ».کار هستند ینه همه مثل من ب« :قادر
 

 »شه؟ یلمان چه م« :داود
 

 ».آن هاست اگر الزم بشود به من زنگ خواهند زد شیاش آمد او پ ییدا« :قادر
 

 ».ینگ يزیچ یلمان به کس ي يبهتر است تو از دا میآمد باهم آشنا شد نجایدونم ا یم« :داود
 

 »ن؟یدار ینظر خاص«:قادر
 

 ».او انجام بدهد م،یانجام بد میتون یرا که ما نم ياز کارها یتونه بعض یم بهیغر کیاره «:داود
 

 ».یدون یهر جور تو صالح م«:قادر
 

ــرم و ا  «:داود ــزرگ ت ــد ســال ازت ب ــمــن چن ــدل نی ــ لی ــواهش هــا  ینم ــه دارم انجــام  يشــود همــه خ ک
ـ  یفقط گفتن را من بگـم و خـودت هـر طـور کـه مـ       یبده تـو   صیانجـام بـده مطمـئن هسـتم تشـخ      یدون

 ».بهتر از همه ما باشد
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 ».کنم یخواهش م«:قادر

 
 يبــاور بکــن امروزلمــان جــا یزده شــد ولــ حیناصــح يقبــول دارم روز اول از زبــان مــن حــرف هــا«:داود

ــ  ــن اســت و آن روز ه ــه فکــر د چیخــواهر م ــ گــرانیب ــودم االن ه ــر  چینب ــک ت ــدارم کوچ  نیدوســت ن
خــواهم  یتخـت تکــان بخـورم ازت مـ    نیـ ا يتـونم از رو  ینمــ یبـه او بشـود متاســفانه مـن حتـ     يدیـ تهد

از همــه در خطــر    شــتریدونــم االن او و بهــرام ب   یمــ یاز او محافظــت بکنــ   عتو چهــار ســا  ســتیب
برونـد   ياررا کـه دوسـت د   يهـر فـرد   گـر یجـا د  ایـ  ير یهستند فقط به مـن بگـو هـر وقـت باشـگاه مـ      

 نامرد و دوستانش را نیو از او محافظت بکنند تا ما ا
 
 ».میبنداز ریگ
 

 ».اش است ییدا ستین یاجیاحت گریافراد د«:قادر
 

مـن بـود مـا بـاهم حـرف       شیاش قبـل از تـو پـ    یـی گفـتم دا «:به دور و اطرافش نگـاه کـرد و گفـت     داود
 » .رود یتو آن خونه نم گریاو قرار است از بعد به ما کمک کند و از فردا د میزد يها
 

 ».دیخوب من هستم نگران نباش« :قادر
 

ــ  سـت یاگـر بشــه خــودت هــم حواسـت را جمــع کــن معلــوم ن  «:داود کننــد تــو  یاز کجــا و بــا چــه حملـه م
 ».دیاز کارها مبالغه نکن یبعض

 
 ».میدون یخودمون حد و مرز را م دیرا نخورغصه من و لمان  دیشما نگران نباش« : قادر

 
جمــع اســت کــه مواظبــت از لمــان بــه عهــده توســت حــاال هــم   المیــراحــت شــدم پــس از فــردا خ«:داود

 ».برو به کارهات برس ممنون از آمدنت
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 175 

 ».برم چند تا زنگ به دوستانم بزنم« : قادر
 

 »کردم؟ دارتیب«: دیوقت به قادر زنگ زد و پرس ریشب د لمان
 
 ».افتاده ینه هنوز خوابم نبرد اتفاق«:درقا
 

 ».کنم یم یاحساس ناراحت يجور کینه « :لمان
 

 »؟ یچ يبرا« :قادر
 

 ».زدم یم ستیآن حرف را نبا«:لمان
 

 ».کدام حرف را«:قادر
 

 ».بخاطر تو االن هنوز زنده هستم دیشا يهمه به من کمک کرد نیا« :لمان
 

 ».باز نتوستم خوب ازتون مواظبت بکنم انها دست کم گرفته بودم من مقصر هستم یول«:قادر
 

 : ؟یتو به بابا و مامانت گفت« :لمان
 

 ».گم گفتم شب را خوب بخوابند ینه نگفتم فردا صبح م« :قادر
 

 »ست؟یبهتر ن یگم اگه نگ یم« :لمان
 

 یکـه حتـ   یهسـت  يو دختـر  یبگـم تـا حـاال خبـر نداشـتم فکـر کـردم تـو مجـرد هسـت           یسـت ینـه با «:قادر
از  یکنـ  یبـودم و فکـر کـردم تـو هـم منـو پسـند مـ         یراضـ  زیـ در نگاه اول خوشـم آمـده بـود از همـه چ    

 ».ينامزد دار یدونستم شفاه یکجا م
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حـداقل   یکـنم ولـ   یپـدرها زده شـده اسـت مـن اجبـارت نمـ       نیاسـت کـه بـ    یحرفـ  کیـ آره آن «: لمان
بــه  یمجبــور هســت یاگــر بــه پــدر و مــادرت بگــ افتنــدیب ریــآدم هــا گ نیــچنــد روزه صــبر کــن تــا ا نیــا

کــه در مــورد  يدهــم خــودم بــه درك آن حــرف هــا یآن وقــت مــن تــورا از دســت مــ یمــردم هــم بگــ
 ».کنند یم یهم شده عمل ودزدند بخاطر دا نینسر

 
 »؟یستیهستم پس نگم که دوست دخترم ن شتیپ یباشه تا هر وقت که خواست« :قادر

 
 ».بگو دوست دخترت هستم« : لمان

 
 ».و چهار ساعت مواظبت باشم ستیب یستیداود گفت از فردا با« :قادر

 
 ».ام به من گفت ییدونم دا یم« :لمان

 
 ».میزن یحرف م شتریفردا ب« :قادر

 
 ».ازت بپرسم یخصوص زیچ کیتونم  یم«: لمان

 
 ».بپرس« :قادر

 
 ».یمهربون هست یلیبا من خ یدون یم چیتو ه« :مانل

 
ـ  لیـ مـن دل « :و گفـت   دیـ خند قادر انگـار منـو    یهسـت  گـر یجـور د  کیـ تـو هـم نسـبت بـه مـن       یدارم ول

 ».یمهربون و راحت هست یلیخ یشناس یصد سال م
 

 .ینیب یم يکه خودت دوست دار ياست منو انجور نطوریبرداشت تو ا دیخوب شا« :لمان
 

 ».ینیب یم یخواه یتو هم پس منو انطور که خودت م« :و گفت دیباز خند قادر
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چـون مـا فرداشـب     یکنسـل بکنـ   يدار يگـم اگـر برنامـه ا    ینـه مـ   یتو فرداشـب خونـه مـا هسـت    « :لمان

 ».نره ادتی میتنها هست
 

 ».بودم یاالن انجا م یکاشک« :و گفت  دیخند قادر
 

 ».یآره خودت رفت«: لمان
 

 ».خوب دارد یلیخ نیدورب کیقباد  میفردا چند تا عکس بنداز يادگاری يگم برا یم«:قادر
 

 ».شود یخوب م یلیو کنار رودخانه خ عتیاتفاقاً تو روستاتون تو طب« :لمان
 

 ».بوسمت یم یلیپس فعال شب خوش خ« :قادر
 

 ؟یچ... لمان
 

ــادر ــ « :ق ــذرت م ــواهم نبا یاه مع ــتیخ ــ س ــتم از رو یم ــرو يگف ــ  ای ــتم م ــد یگف ــ یون ــی یآدم وقت  یک
گفــتم .... یدونــ یکــه خــودت مــ نیــکنــد مــن هــم بــر حســب ا یطــور آرزو مــ نیــاســت ا زیــبــراش عز

 تکان یخواهم مثل نوشابه گاز دار عمل کردم اول منو کل یمعذرت م یلیازت واقعا خ
 

ــرد  يداد ــاز ک ــد درو ب ــن زرتــ  يو بع ــدم  یو م ــیش ــ یعن ــال      یم ــه هرح ــدارم ب ــه ن ــم جنب ــواهم بگ خ
 ».دیببخش

 
مــن  دمیاگـر درســت شـن   دمیاتفاقـاً پرســ  دمیــنگفــتم خـودم فهم  يزیـ مـن کــه چ « :و گفــت دیـ خند لمـان 

 ».بوسمت یاحترام گفته باشم که م يهم از رو
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 178 

 ایــتــونم رو یحــاال مــ يچقــدر قشــنگ جــوابم را داد نیپــس ببــ یمهربــان هســت یلــیگــم خ یمــ« :قــادر
 ».نمیبب یخوش

 
 ».کنم پس تا فردا یبرات آرزو م« :لمان

 
 ».کنم یآرزو م یبرات شب و خواب خوش«:ادرق
 

 یو صــندل مکــتیبــه روســتا آمدنــد و از مدرســه محــل هرچقــدر ن  رانیــگ یصــبح هفــت تــا از کشــت اول
و موقــع صــبحانه قــادر دوســتانش را بــه منــزل خودشــان بــرد و   دنــدیمنــزل چ اطیــبــود آوردنــد و در ح

 و بهرام با قباد به دنبال لمان و دندیچ یو صندل زیخانه م اطیآن ها هم در ح
 
شــدند و بــه روســتا آمدنــد و بــر طبــق  یجداگانــه ســوار تاکســ نیو نســر یــیرفتنــد و دا نیو نســر یــیدا

ــر  ــه نس ــ نینقش ــا ق دهیپوش ــهیو ب ــتغ يا اف ــهی ریی ــا     افت ــد وج ــاز مان ــار مهن ــد و در کن ــتا آم ــه روس  ییب
 اطیکه داخل ح يها کرد و مرتب جوان یکس به آن ها جلب توجه نم چینشستند که ه

 
شـدند   یکـه وارد خانـه مـ    یهمـه کسـان   یداشـت و مهنـاز اسـام    ینظـر مـ   ریـ شدند خوب آن هـا را ز  یم

ــه پــدر  یمــ اداشــتیرا  قبــاد رفتنــد و و لمــان بــا دوســتان قــادر   يکــرد و قبــاد و بهــرام و لمــان بــه خان
 نشست قباد مرتب از داخل یصندل کی يآشنا شد و در کنار مادر قادر رو

 
ــ ــرا هخان ــ  یمــ یمهمــان هــا خــوردن يب ــا وجــود  یآورد و مرتــب لمــان را زن داداش خطــاب م کــرد و ب

لمـان بـه قـادر و جمـع نگـاه      .دوسـت داشـت خطـاب بکنـد     شـتر یاشارات قادر که دسـت بـر دارد امـا او ب   
 .بعد عادت کرد یول دیکش یخجالت م یکرد و در ابتدا کم

 
ــد و بهــرام و قبــاد و کشــت   یهمگــ ــه بهــرام  یدوبــاره راهــ رانیــگ یصــبحانه را در کنــار هــم خوردن خان

گرفتنــد و از اهــل و  لیــتحو یشــدند و بعــد از رفــتن آن هــا پــدر و مــادر قــادر لمــان را بــا احتــرام خاصــ 
 بهرام يمنزل خانه پدر یراه یبعد همگ دندیو جواب شن دندینسب لمان پرس
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مکـان   کیـ را بـر داشـت و در    یخـال  مکـت یبـود و قـادر ن   ادیـ ز یخـال  يوز جـا آن هـا هنـ   اطیدر ح شدند

ــوت ز ــخل ــا  ری ــت ج ــ  يدرخ ــور خورش ــه از ن ــر   دیک ــار نف ــت و چه ــد گذاش ــان بودن ــ يرو يدر ام  کی
کـه هـر    يبـه طـور   مکـت ین يو پـدر و پسـر گوشـه هـا     مکـت ینشسـتند لمـان و مـادرش وسـط ن     مکتین

 یـی دا. زدنـد  یمـان بـاهم پـچ پـچ کنـان حـرف مـ       اکثـر وقـت قـادر و ل    تندکدام کنـار دسـت زنـش نشسـ    
 .صدا نشسته بود یتوجه ب یب تیجمع انیم یصندل کی يرو ییهم به تنها

 
گـوش قـادر بـرد و     کیـ بلنـدگو ناراحـت بـود دسـت نزد     يبـه دور و اطـراف نگـاه کـرد و بـا صـدا       لمـان 

مانـد گفـت تـو     یمـا نمـ   شیاز امـروز پـ   یـی دا«:قادر هم گوشـش را بـه طـرفش دراز کـرد ولمـان گفـت       
 ».بهت گفتند یمان یما م شیپ
 

 »؟ینظر ناراحت هست نیتو از ا ستین یمن مشکل يبرا«:با پچ پچ کنان گفت  قادر
 

ـ  سـتم ینه ن« :لمان بهتـر از مـا    یتـون  یبـه مـن جـواب نـداد گفـت تـو مـ        دمیام پرسـ  یـی هـر چـه از دا   یول
 ».زد یدت را مخو يشناسد حرفها یاو که نم یشناس یتو همه را م یمواظبت بکن

 
 نیات هــم فکــر کــنم بخــاطر نســر  یــیداود رفــت آن هــا بــاهم حــرف زدنــد و دا  شیپــ شــبید«:قــادر

 ».ده ینگران او هستم کار دست خودش م یلیبکند من خ هیخواهد آن آدم ها را تنب یم
 

 ».اند یامروز م قهاشیغصه او را نخور او وارد است دو تا از رف« :لمان
 

ــادر ــن«:ق ــ ه؟یــچ تشی ــ ... ترســم یم ــا داود هــم نش ــا االن درد دارد شــا  ینیب ــراش مهــم  دیکــرد آن باب ب
 ».و او بد کردند نایاست که به م يندارد مهم مجازات ان افراد يرادینباشد هر کس بسوزد ا

 
 »ن؟یگفت يزیننه جون چ. «:به آن ها گفت و آن ها متوجه نشدند و لمان گفت  يزیقادر چ مادر
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ــادر ــادر گفــت م ــ« :ق ــادر رفــت ن گــم یم ــا پ مکــتیق ــآورد م ــ میشــد ری ــون یمگــر م دوام  نطــوریا میت
 ».کمرمون درد گرفت میاوریب

 
 یقــادر کمـر ننــه جــون درد گرفــت بهتـر اســت براشــون صــندل  « :بطــرف قــادر نگـاه کــرد و گفــت  لمـان 
 ».يبذار

 
... «:پــدرش گذاشــت و گفــت يآورد و اول بــرا یرفــت دوتــا صــندل دیــبگو يزیــکــه چ نیــبــدون ا قــادر
 ». نیبش یصندل يرو ایبابا ب

 
نشســت و مــادر قــادر هــم  یصــندل يآمــد و رو یرا بــازگو کــرد ولــ مکــتین يرو یاول ادعــا راحتــ پــدر

 ».میکه به شماها پشت کرد ينجوریجانم ا«:نشست مادر قادر به لمان گفت  گرید یصندل يرو
 

 ».دیگل دینیننه جون شما راحت بش«: لمان
 

 یلـ یخ یمرسـ  دیبابـاجون راحـت باشـ   « :کـرد لمـان گفـت     دییـ قادر هـم بـا دسـت حـرف زنـش را تا      پدر
 ».یاز سرمون کم نشود مرس تونیبزرگوار دیتوجه دار

 
االن  نیهمــ ســتندیول کنــت ن ينجــوریمواظــب بــاش ا« :در گــوش لمــان بــاز پــچ پــچ کنــان گفــت  قــادر

 ».نندیب یتورا عروس خودشون م
 

ــ يجــور کیــو مــادرت از پــدر و مــادر مــن مســن تــر هســتند   پــدر قــتشیحق« :لمــان پــدر و مــادر  ادی
 .:دوست دارم یلیرا خ رزنهایو پ رمردهایبزرگ خودم افتادم من کالً پ

 
 ».آن وقت فکرش را بکن يشد گرانیعروس د یرفت یبعداً وقت یاره ول« :قادر
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ــان ــ لم ــت     یب ــرد و گف ــاه ک ــراف نگ ــه دور و اط ــواب ب ــن دا«:ج ــیم ــ ی ــب یرا م ــ نمی ــر یول ــس  نینس پ
 »؟ینیب یکجاست تو او را م

 
 ».آن طرف با مهناز نشسته« :سمت راستشان را با چشمانش نشان داد و گفت قادر

 
ــه مهنــاز کــرد و در مقا  لمــان ــا نســر ســهینگــاه ب ــمهنــاز خــودش « :گفــت نیب  یعنــیخــانم بــزرگ  کی

 ».درشت اندام است
 

 ».يترس ندار گریظاهراً د یراست. رامو به نایآره مثل داود درشت است برعکس م« :قادر
 

ــ« :زد و گفــت يلبخنــد لمــان ــه وقت ــدارم جــدا یاصــالً ترســ یتــو کنــار نشســت  ین ــاز ا ين  نجــایاالن ا نی
شـه بـه قبـاد و     یمـ  یتـو هـم نباشـ    یدونـم وقتـ   یشناسـم و بهشـون اعتمـاد دارم االن مـ     یهـا را مـ   یلیخ

ـ . بهرام اعتماد کرد با پدر و مادرت هـم کـه آشـنا شـدم     از  يطـور  کیـ  یمهـم تـر از همـه تـو هسـت      یول
 ».ترسم ینم افتدیب یترسم اگر هم اتفاق ینم زیچ چیه
 

 ».يکرد دایپ ییفدا کی یدون یم يدیآره خوب فهم«:با لبخند گفت قادر
 

مـن   یکـ یزیبـا وجـود ف   ین خـودم دفـاع نکـنم ولـ    کـه مـن هـم از جونـت بـا جـو       سـت ین ينجوریا« : لمان
ــ  ــاً نم ــول ب   یاگــر بخــواهم حتم ــس ق ــاع بکــنم پ ــونم ازت دف ــو مواظــب    يخــودیت ــر اســت ت ــدهم بهت ن

 ».باشه حاضرم بهت بدم يزیچ يا هیو کل یاگر خون. یخودت هم باش
 

 یرا مــ گریهمــه زمــان مــا همــد  نیــمعلــوم اســت ا. کــردم یدونــم شــوخ یمــ« :گفــت تیبــا جــد قــادر
کتمــان  میتــون ینمــ میهــر چقــدر هــم دوســت پســر و دختــر نباشــ. مینــون نمــک بــاهم خــورد میشناســ

 »ست؟ین نطوریمگر ا میهم نشده باش يکه ما دو دوست خوب برا میبکن
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همـه اش بـه فکـر تـو هسـتم و دوسـت        یسـت یتـو ن  یدونـم بخـاطر تـرس اسـت وقتـ      یمن کـه نمـ  «:لمان
 شــهیخــواهم هم یمــ نمیــب یضــد گلولــه خــودم مـ  قــهیلتـورا ج  يجــور کیــ یمــن باشــ یکـ یدارم در نزد

 .»تنم باشد
 

 ».دهم یرا م یمعن نیجداً من برات ا« :با سرزنش گفت قادر
 

 ».خواهند یم يزیننه جون چ« :قادر نگاه به عقب کرد و لمان به قادر گفت مادر
 

 ».یخواه یم يزیمامان چ« :به مادرش نگاه کرد و گفت قادر
 

 ینـه قـادر جـان بـه عـروس خوشـگلم تماشـا مـ        « :هم بـه عقـب نگـاه کـرد و مـادر در جـواب گفـت        پدر
 ».کنم یتماشاتون م یگهگاه ينطوریمن هم دیشما حرفهاتون را بزن میکردم تازه آشنا شد

 
 ».نیننه جون محبت دار یمرس« :لمان

 
تــورا  یر کــنم چنــد شــبفکــ يبــر رونیــاز روســتامون ب یفکــر نکــنم از بعــد بتــون« :بــه لمــان گفــت قــادر

 ».نگه بدارند نجایا
 

ـ  یمـ . کـردم  یبـود قبـول مـ    ینمـ  نینسـر « :تعـارف گفـت   يبـرا  لمان هـم اسـت اگـر تقاضـا      یـی دا یدون
 ».گهیوقت د کیکردند بگو 

 
 یاگـر تـو هـم بخـواه     یراحت باشه غصـه نخـور انهـا صـد در صـد تقاضـا خواهنـد کـرد ولـ          التیخ« :قادر

 ».نه نجایاشد  یذارم خونه قباد م یمن نم
 

 ».پر مدعا هستم يدختر شهر کیمن  یکن یفکر م یزن یحرف را م نیچرا ا« :لمان
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گـوش   يقـادر در ادامـه دسـت رو   »...... یکنـ  یتـو هـم زود قضـاوت مـ     يدیـ نـه د «: و گفـت  دیـ خند قادر
ــ  مینــدار ادیــاتــاق ز نجــایا«:لمــان گذاشــت و گفــت  اتــاق  کیــشــوند تــو در  یتــازه انهــا کــه حاضــر نم

نظــر  نیــاز ا م،یمــن و تــو بــاهم بخــواب نــدیگو یذارنــد و مــ یتشــک مــ کیــآن وقــت  یجداگانــه بخــواب
 ».گفتم

 
 ».رفته هستند شیپ نقدریخانواده ات ا«: لمان

 
 یلــیعمــل را خ نیــهســتند و ا یمترقــ یلــیرســد خ یبــه بخــت پســر مــ یاکثــر خــانواده هــا وقتــ« :قــادر

رفتــه تــر هســتند چــون مــا خــواهر   شیپــ یفــرق دارد کمــهــر چنــد خــانواده مــا  ننــدیب یمحترمانــه مــ
 و بر میدیو پوش میدر خانه راحت حرف زد شهیلحاظ هم نیو از ا مینداشت

 
ــا بتــون  جــهینت. میخواســت ــیبب گــرانیمســائل زن را بهتــر از د میاش هــم شــد کــه م ــ مین ــ یالبتــه م  یدون

 ».هستم یتعصب یفقط رو مورد تو کم
 

 ».میبه کنار رودخونه ها بزن یقدم میتون یبعد ازظهر م« :لمان
 

اگـر   سـتند یروسـتا ن  نیـ هـم هسـتند آن هـا هـم بچـه ا      ریـ گ یکشـت  ياسـت رفقـا   یاتفاقاً فکر خوب« :قادر
 ».اندیآن ها با ماب یموافق باش

 
تونــه بــه مــا حملــه  ینمــ ینــدارم کســ یمــن هــم ترســ ينجــوریخــوب اســت ا یآره دســته جمعــ«: لمــان
 ».بکند

 
ــ   مــن بخــاطر حملــه«:قــادر کشــند بــد  ینگفــتم آن هــا مهمــان هســتند آمدنــد از صــبح دارنــد زحمــت م

آن هــا هــم بــرام  یولــ يزیــعز یلــیقبــول اســت تــو خ. میرا بــدان يمهمــان نــواز فــهیمــا هــم وظ ســتین
 ».هستند زیعز
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 ».شد میحسود« :با لبخند گفت  لمان
 

ــادر ــتیالزم ن« :ق ــا  س ــس در ج ــر ک ــت جا  يه ــوظ اس ــودش محف ــاهیخ ــ  گ ــورا ه ــ  چیت ــس نم ــه  یک تون
 ».ردیبگ
 

 ».زنند یحرفو به من م نیا یستین شمیتو پ یهمه وقت. دونم یم« :باز با خنده گفت لمان
 

 ».استرس داشتم یکل روزیراحت است مسابقه ام تمام شد تا د المیاالن خ« :قادر
 

 ».یگرفت یکه خواست يا جهیخوشحالم که تو آن نت يجور کیمن هم « :لمان
 

قبــاد دراز  ایــتــونم دســت بــه طــرف بابــام و  یبــه بعــد بــه نظــرت مــ نیــاز ســتمیحــق هــم ن یبــ« :قــادر
 ».کنم

 
ــ « :بــا لبخنــد گفــت لمـان  منــو االن بــه کجاهــا  یداشــت یدانســت اگــر پــول مـ  یمـ  یکــ یســتیحــق ن ینـه ب

 ».يکرد یدعوت نم
 

 ».شرمنده تم« :قادر
 

 »؟يدیخر یهم م هیحتماً هد« :لمان
 

 ».ستمباز هم شرمنده ه... اره حتماً « :قادر
 

 ».رینگ يکنم جد یم یشوخ« : لمان
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بــود و  سـتاده یسـالم کـرد و قـادر و لمـان بـه عقـب نگـاه کردنـد بـاقر ا          ینگذشـت از پشـت جـوان    یمـدت 
 یچــ« :و گفــت  ســتادیوار بــه پــاش حرکــت داد و جلــوش ا یچــیاز جــاش تکــان خــورد و ق عیقــادر ســر

 »؟یکن یچکار م نجایا یخواه یم
 

کنـد بـد فکـر خواهنـد      یکـنم مـردم نگـاه مـ     یسـالم کـردم خـواهش مـ    «:دست دراز کـرد و گفـت    باقر
 ».کرد

 
 »یستیبزن به چاك آدم ن یچه سالم« :قادر

 
 ». اجازه بده اول من از خودم دفاع بکنم بد بزن تو صورتم یکن یاشتباه م« :باقر

 
 ».بگو عیسر« :قادر

 
بــود بــه شــوهرش گفــت و او هــم از جــاش برخاســت و بــه طــرف آن هــا آمــد   دهیــقــادر کــه فهم مــادر
 ».شماها چتون شد«:گفت 

 
 ».من آروم هستم ستین يزیچ نیبابا بفرما تو بش«:قادر

 
 ».دعوا بکنم یباشم که بخواهم با کس یعمو من سگ ک«:باقر

 
 ».بگو گوشم با توست« :قادر

 
 ».رونیب میبر« :باقر

 
 ».حرفهاشو بزند من هم باهاش حرف دارم جایمنه قادر بذار ه« :لمان

 
 »؟يدیبگو شن« :قادر
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 ».شه یکه نم نجایا دییایبا من ب رونیشما هم تا ب زحمتیپس ب« :باقر

 
 ».ایشه پاشو لطفاً ب ینم نجایلمان ا« :قادر

 
آقـا  «:رفتنـد و بـاقر بـه همـه طـرف خـوب نگـاه کـرد و گفـت          یدرختـ  کیـ پشـت   اطیـ ها به پشت ح آن

 ».گفته باشم کیتبر روزتید يروزیتشکر از تو آمدم و هم بخاطر پ يمن برا قتیقادر در حق
 

 ».را بگو یحرف اصل« :قادر
 

آمــدم خودمــو نشــان بــدهم و بهــش بگــم آن عکــس مــن    نجاســتیدوســت دخترتــون ا دمیشــن« :بــاقر
و قبـل   نینگفتـ  يزیـ چ یدونـم تـا حـاال بـه کسـ      یمـ . بـد کـرده باشـم    نـا یمکـه مـن بـه     ستین یلیدل چیه

 خواهم به شما ثابت بکنم یم دیگناه را رسوا محل بکن یو من ب دییبگو یکه به کس نیازا
 

 ».گناه هستم یب که
 

 »بد کرده باشد نه؟ نایبه م گرید یکس یستیاست با نطوریاگر ا«:قادر
 

 ».خواهم دخالت بکنم ینم یعنیندارم  يبه انجاش من کار« :باقر
 

چــون تــو از  یگنــاه باشــ یشــود کــه تــو بــ ینمــ لیــدل يشخصــاً بــد نکــرد نــایاگــر بــه قولــت بــه م«:قــادر
 ».یبا خبر هست زهایچ یلیخ
 

 ».کنم یمن هم اندازه تو گناه م« :باقر
 

 ».بگو من کجا گناه کردم دم؟یخودم نفهم.... گناه؟ من؟« :قادر
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و ســکوت  یدونســت یمـ  الــتینگفــتم و تـو هــم بـه خ   یدونــم کـه بــه کسـ   یمـ  يزهــایچ کیـ مــن « :بـاقر 
 »ست؟ین نطوریمگر ا يکرد

 
 »که خواهرم را ربودند؟ یهست ییتو جزو ان آدم ها« :لمان

 
آقـا قـادر آمدنـد و بـا مـن دعـوا کردنـد مـن تـازه از زبـان او            یتونم ثابـت بکـنم وقتـ    یبرعکس م« :باقر
ــن ــرفتم و آن      دهیش ــاس گ ــم تم ــن ه ــودم م ــا را تهدب ــه ــر     دی ــه س ــتم ک ــا خواس ــردم و از آن ه  عیک

 گفتم در یم سیرفتم و به پل یدونستم م یخواهرت را آزاد بکنند وگرنه هر چه را م
 

 ».من خواهرت را آزاد کردند دیبا تهد اصل
 

 شــونیکــه ا نیــبــا وجــود دانســتن ا نــایموقـع دفــن م  یتــو قبرســتون یانکــار بکنــ یتــون ینمــ یولــ« :قـادر 
 ».يگرگ دندانهاتو بهش نشان داد کیدوست دختر من هستند مثل 

 
 جــهیاســت نت نیــا میبکنــ یخــوب میآمــد میافتــاد ریــعجــب گ« :کــرد و گفــت یخنــده باورنــاکردن بــاقر

 ».يهمه غصه خوار
 

 ».یانکار بکن یتون ینم نویا« :لمان
 

ــاقر ــواهر مــن«:ب ــ  .... خ ــو بترس ــه ت ــا را دادم ک ــن آن عالمــت ه ــی یم ــو را از  یعن ــت ــار کی ــ يگرفت  یم
 ».با تو دارند يبد تیعده ن کیخواستم بگم بزن در رو که  یخواستم نجات بدهم م

 
چــرا آن همـه اشــاره و   نیگفتـ  یمـ  شــونیبـه ا  ایـ  یگفتــ یبــه مـن مـ   يآمـد  یخـوب مثــل آدم مـ  « :قـادر 

 ».یعالمت جناح
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کـه چـاقو    نیـ خـانم دوسـت دختـر توسـت بعـد از ا      نیـ خبـر نداشـتم کـه ا    یمن انروز در قبرسـتان « :باقر
 ».زدند یخوردند همه در مورد شما دو نفر حرف م

 
کنـد پـس چـرا داود را بـه      ینمـ  دیـ تهد يخطـر  چین من بهت گفتم کـه از طـرف مـا بـه شـماها هـ      «:قادر

 »د؟یقصد کشت زد
 

از چــه  انیــرمــن کــه آن روز بهــت گفــتم ج یکنــ یمــ هیــآن بق یآقــا قــادر چــرا مرتــب منــو قــاط«: بــاقر
اگـر بـه    یبـاخبر هسـتم ولـ    دیخبـر هسـت   یکـه شـماها بـ    زهـا یچ یکـنم از بعضـ   یقرار است من انکار نمـ 

 باقر ندیدارد اگر همه محل بگو لیدل میگو ینم يزیچ یزور هم باشد به کس
 

 نـــایدر مـــورد م یحـــرف آن هـــا را ثابـــت بکـــنم ولـــ نیـــنتـــوانم خـــالف ا دیاســـت شـــا یفـــیکث آدم
 ».خوشبختانه حسابم پاك است

 
مهـم کــه بـه مــن ربـط دارد مســئله     زیــچ کیـ  یولــ یمـا را قــانع بکنـ   یخـوب تونســت  نجــاشیتـا ا « :قـادر 

 نیــخواهنــد ا یمـ  يچـه جــور  یعنــیخـواهر دوســت دختـرم اســت مـن بهــت گفـتم بــا او چکــار کردنـد      
 ».دانم یبکنند من نم زیخودشان را تم يکثافت باز

 
 ».ستمیچه را قانون گفته من که مخالف ن هر دیبکن تیشکا« :باقر

 
بکنـد و آن هـا عکـس هـا را تـو       يهـم نتونسـت کـار    سیو پلـ  میکـرد  تیمـا شـکا   میریـ فـرض گ « :قادر

 ».رمیتورا بگ قهی امیتونم ب یانترنت گذاشتند آن وقت م
 

 ».دارد یبه من چه ربط« :باقر
 

 ».کردند یبود آن ها دختر بچه را آزاد نم یاگر هشدار تو نم يارتباط دار یخودت گفت« :قادر
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کشـند مـن و تـو     یآن هـا گفتنـد اگـر خبـر بـدم منـو مـ        سـت ین یسـادگ  نیـ بـه ا  زیـ آقا قادر همه چ«:باقر
را حـل بکـنم همـه آن هــا     لهیمسـ  نیــا يزیواسـطه دو طـرف حـداقل بــذار مـن هـم بـدون خـونر        میشـد 

 و چقدر یرا گرفت نایم يها لیخانواده و فام يدونند که تو تا حاال جلو یخوب م
 

 ».دهم یطرف دارم انجام م نیتورا من ا يکارها نیباور بکن همه ا يبه آن ها کرد تینحص
 

مجــازات  نـا یبـه خـاطر مـرگ م    یکســ سـتم یمـن آن دفعـه بهـت گفـتم بــه شخصـه اصـالً معتقـد ن       « :قـادر 
 نیــا یبشــود بــه هرحــال پــس خبــر ببــر و بگــو آن دختربچــه را ربودنــد خــواهر قــادر اســت اگــر کســ  

 ».منو دشمن خودشون نکنند خودیمن هستم پس ب ردیآن ها را بگ يوسط بتونه جلو
 

حــل  لهیاگــر مســ.کــنم یمطمــئن بــاش تمــام تالشــم را مــ یدهــم ولــ یرا نمــ زیــچ چیمــن قــول هــ« :بــاقر
 ».بروم دیبه صداقت من ندار یاست و شک

 
 ینمـ  زیـ چ چیشـود هـ   یخـود بـه خـود معلـوم مـ      زیـ همـه چ  کیـ نزد نـده یباشـد در آ  نطـور یاگـر ا « :قادر

 ».میباهم دوستانه حرف بزن میدفعه بعد بتون میدواریبماند ام میبرف قا ریتونه در دراز مدت ز
 

اسـت   نطـور یکـه حتمـاً ا   دهیـ را د مـا  یندانـد اگـر کسـ    يزیـ حرفهـا چ  نیـ کس در مـورد ا  چیلطفاً ه«:باقر
 ».ام از تو کمک خواستم یکه در مورد وام گرفتن از قباد من بخاطر عروس میبگو

 
 ».تو برو«:قادر

 
بــاقر  يرفــت و قــادر و لمــان پشــت درختهــا ماندنــد تــا بــاهم در مــورد حــرف هــا  رونیــاز خانــه ب بــاقر
بــه بــاقر کــرد و مجــداً بــه طــرف قــادر و   یرفــت و نگــاه رونیــبکننــد بهــرام از دروازه ب لیــتحل هیــتجز

 »گفت اطالعات داشت؟ یساعت چه م کیباهاتون  نیا« :لمان امد و گفت 
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موقـع آمـد از مـن خواسـت کـه       نیـ اسـت ا  يشـعور  ینـه آدم بـ  « :به لمـان نگـاه کـرد و جـواب داد     قادر
نـداده بـود آدم    گـه چـون قبـاد ظـاهراً بهـش وام      یقبـاد نـه نمـ    میاگر من بـه قبـاد بگـو    رمیبراش وام بگ

 تونم یدونست من هم نه نم یم دیاست لمان را با من د یفرصت طلب
 

 ».ادیاصالً ازش خوشم نم بگم
 

 »خواست؟ یچه م يوام و برا« :بهرام
 

 اجیـ بـه پـول احت   یگـه بخـاطر عروسـ    یتـو مراسـم و مـ    نجـا یاسـت آمـد ا   يشـعور  یگم آدم ب یم« :قادر
 ».دارد

 
ــفکــر خــودت را مشــغول ا «.:بهــرام ــدگ  نی ــا کــه مخــالف زن  ســتیقــرار ن میســتیمــردم ن یآدم نکــن م

اش اسـت کـه    یعـ یحـق طب  نیـ هـم ترمـز بخـورد ا    هیـ بق يمـا ترمـز کـرد بـرا     يپـا  يجلـو  یزنـدگ  یوقت
 ».به فکر نامزدش باشد

 
 ».زد یآمد خونه ما حرفهاشو م یم امدیاو خوشم ن یمن فقط از فرصت طلب يآره حق دار«:قادر

 
 ».کنجکاو شده بودم یکم دیمزاحم شدم من بروم شما راحت باش دیببخش« :بهرام

 
 ».يحق دار« :لمان

 
 ».است یپسر روشنفکر و منطق«:رفت و لمان به قادر گفت بهرام

 
دونسـتم   یباشـد را نمـ   یکـه عـادل و مترقـ    نیـ ا یاسـت ولـ   یدونسـتم بچـه زرنگـ    یمن تـا حـاال مـ   «:قادر
 ».بهش شک دارم یکم کیباز 

 
 »؟يباورش ندار« : لمان
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 »دم خروس را؟ ایبه او باور بکنم « :قادر

 
 ».ستین یپسر خوب یعنی« :لمان

 
خواهــد آن افــراد را  یدلــم مــ نیخــوب فکــرش را بکــن مــن بخــاطر نســر ســتین ينــه پســر بــد«:قــادر

و  دهیرا شـن  زیـ بابـا کـه از زبـان قبـاد همـه چ      نیـ مثـل کاغـذ آن هـا را تکـه پـاره بکـنم آن وقـت ا        رمیبگ
ــ ــه م یم ــه ک ــایدون ــا درد و خــوار ن ــ   يب ــت چطــور او م ــرده اســت آن وق ــد آرام باشــد خــودت   یم توان

آن  ســتیچــرا نبا یآدمــ نیچنــ کیــپــاش ترمــز کــرده اســت آن وقــت  يجلــو یزنــدگگفــت  يدیشــن
 ».آدم ها را تکه پاره بکند

 
 ».يتو هم حق دار« :لمان

 
رفـتم قـرار بـود کـه مـن و       مارسـتان یمـن بعـد از شـام بـه ب     شـب ید« :نگاه بـه اطـراف کـرد و گفـت     قادر

داخـل اتـاق شــدم    یوقتــ یولـ  میریـ بگ يا جـه ینت کیــو  میحـرف بـزن   زیـ بهـرام و داود راجـع بـه همــه چ   
 و از خواهر و استمیبهرام آنجا نبود و داود از من خواست که کنار گود ب

 
ــ مــادر ــود و آ  یــیمحافظــت بکــنم دا نیاز تــو نســر نیو پــدر و همچن ــل از مــن انجــا ب ن هــا ســه ات قب

 ».ختندیباهم نقشه ر ينفر
 

 ».زند همه اش داد و هوار است یم ادیگنده گنده ز يام حرف ها ییدا« :لمان
 

 ».خاطر به رفقاش زنگ زد نیظاهراً به هم«:قادر
 

خواســت تــو هــم  شــبید نیترســد بخــاطر همــ یمــ ییآره مــن بهــت گفــتم زنــگ زد چــون تنهــا«:لمــان
 »کند ینم سکیر ستین یالبته ترس کلمه درست یدعوت ما باش
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  »؟يمگر تو دعوتم نکرده بود« :قادر
 

ــو فراموشــکار هســت « :لمــان ــ یقــادر ت ــ  ای ــه مــن گــوش نم از مــن  یــیبهــت گفــتم دا شــبید یدهــ یب
 ».خواست که غذا درست بکنم

 
ــ يدرهــم و بــرا يبــا چهــره ا قــادر پــس منــو بگــو فکــر کــردم تــو دعــوتم  « :کــردن گفــت  يبــاز لمیف
 ».آمدم یوگرنه نم يکرد

 
کـه بـه    یدونـ  یبـد نکـن خـودت مـ     الیـ خ عیسـر « :پشت دسـت قـادر گذاشـت و گفـت     يدست رو لمان

ـ  ییایـ ب شـم یخواسـتم پ  یازت مـ  يهر بهانه ا  هـا ییبگـم مثـل اروپا   یمجبـور بـودم چـ    یـی بـا بـودن دا   یول
 ».خرج کردم استیس یکند من هم کم یاو اصرار م دمیرفتار بکنم د

 
دونـم   یقبـاد را بـه شـهر برسـونم نمـ      یسـت یبا واشیـ  واشیـ مـن  «:بـه سـاعتش نگـاه کـرد و گفـت       قادر
 ».میبا خودمون ببر میتون یهم م نینسر

 
 »ام؟یب یستیمن هم باهات با« :لمان

 
 ».یپدر و مادرم بمان شیپ یتون یم یخواه یاگر م« :قادر

 
 ».گه یچه م نیدر مورد نسر نمیباز بهرام بپرسم ب یستیاول با یام ول ینه باهات م« : لمان

 
 ».ات خسته شده چارهیب ییدا« :قادر

 
کـنم تـو نـذار     یهـا را تحمـل بکنـد خـواهش مـ      یسـخت  نیـ بخـاطر مـن مجبـور اسـت ا     چارهیاره ب« :لمان

 ».شه یام زده م یزندگ یآتش بسوزد آن وقت به قول بهرام ترمز دست نیاو تو ا
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راه حــل  کیــدنبـال   رمیــهمــه آدم را بگ نیـ ا يبتــونم جلــو يمــن مرتــب تـو فکــر هســتم چطـور  « :قـادر 
 ».دردسر هستم یب

 
 ».ياریسر در ب يزیچ یپسره تونست نیا يتو از حرف ها« :لمان

 
خـوب   یسـت ینـه بـاز با   ایـ حـرف زد   يجـا عمـداً بـا مـن رمـز      یدونـم بعضـ   یفقـط نمـ  ... فکر کـنم «: قادر

تـا   یسـت یبا میبـر  ایـ ب... شـناخته باشـم   يادیـ فکر بکنم و مطمـئن هسـتم دوسـت و دشـمن را تـا حـدود ز      
 ».مینشده قباد را برسون رید
 

 ».منو زن داداش صدا زده بود کباریبودم قباد  دهیمن درست شن« :لمان
 

ــادر ــد ســرجاش ا  ق ــا لبخن ــاری« :و گفــت ســتادیب ــیخ... فقــط؟  کب ــاز یل ــه ب ــاده ا... يحق  يگفــتم آدم س
کـرده   یتـورا معروفـ   قـت یخواسـت در حق  یمـ  يمـون شـده ا   اطیـ است چون تـو بـا او و بهـرام داخـل ح    

ــ یعنــیباشــد  ــخواســت کــه بق یهــم م ــه زن داداشــش نکــرده   تیــحواسشــون جمــع باشــد و ن  هی ــد ب ب
خـورد همـه    یبـه طبـع قبـاد بـر مـ      نیـ مثـل تـو معلـوم اسـت ا     یزن خوشـگل  کیـ و  انهمه جو نیباشند ا

 ».یستیبهرام ن ایبدونند که تو جزو او و 
 

 ».دوستهات مگر خبر ندارند ياعتراض نکرد تو هم« :لمان
 

هـر چـه اسـت     میزنـ  یبـاهم حـرف مـ    ینـه تـازه بـا خبـر شـدند مـا کـم تـر در مـورد زن و زنـدگ          « :قادر
 ».است یورزش و کشت

 
 ».میازدواج نکن یو راست یدورغک یوقت کی« :لمان

 
آقـا دکتـر    يدار لتونیقلبـت فـام   يتـو تـو   یکـه تـو دلـم جـا گرفتـه باشـد نـدارم ولـ         يمـن دختـر  « :قادر

 ».شود یتو بد م يهستند برا
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 ایــ يجــداً عاشــق نشــد یعنــی ينــدار یباشــ دهیــچ یبــا کســ ينقشــه ا ایــ تیتــو زنــدگ یتــو کســ« :لمــان

 »؟یستین
 

 ریآمـده از کجـا معلـوم اسـ     شیکـه پـ   یمشـکالت  نیـ و نبـودم از فـردا هـم بـا ا     مینداشـت  روزیـ تـا د « :قادر
 امـد ین شیاسـت هنـوز بخـاطر ورزش فرصـت پـ      یاحساسـ  چـه  یدونـم عاشـق   یمـن نمـ   قـتش ینشـوم حق 

 ».بکنم يریتا بتونم وزنش را اندازه گ
 

 یبـه جـوش مـ    یوقتـ  یآب اسـت ولـ   یعاشـق « :و مـداوم گفـت   قیـ به قادر نگـاه کـرد و بـا نگـاه عم     لمان
در درون مســت اســت و مرتــب  یکنــد ولــ یمــ ینیعقــب نشــ ایــآدم در ظــاهر آرام اســت و  یعنــی دیــآ

 دختر و پسر تا با آن لحظه در چیخورد و داغ است فکر نکنم ه یجوش م
 

عشــق نصــد بــار  يدر دل شــده باشــند فکــر کــنم بــو یاحســاس طوفــان نیچنــ يهرگــز دارا شــونیزندگ
 کیـ چشـم عاشـق کـور اسـت      نـد یگو یکـه مـ   سـت ین خـود یتـر باشـد ب   يقـو  يعطـر فصـل بهـار    ياز بو
 ».یآن فدا بکن يخودت را برا يتو حاضر يجور

 
ــتــو « :گفــت وســانهیما درقــا ــ يجــور کی ــ یحــرف م ــه کــرد  یزن ــرات  نقــدریا يانگــار خــودت تجرب ب
 »است؟ زیعز
 

 »ست؟یمعلوم ن« :لمان
 

 ».تونم حدس بزنم یهات م فیبا تعر یول نمیکه من بب ستین نجایخوش شانس ا يآقا«:قادر
 

تونــه  یاحســاس آشــنا بشــود آدم مــ نیــکــرده باشــد تــا بــه ا دایــرا پ ارشیــ ســتیحتمــاً آدم نبا« :لمــان
 ».آرزو بکند ایکمبود را حس بکند و  نیهم ا الشیو خواب و خ ایدر تصورش در رو
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 يلمــان ماننــد کیـ انــدازه دوسـت بــدارد   نیــمنــو بـه ا  يبشــنوم دختــر نـاز  دوارمیـ ام يروز کیــ« :قـادر 
 ».تماما مثل خودت

 
امکــان را بــه  نیــمکــان دادن اســت اگــر ابــه ا یدوســت داشــتن بســتگ شــتریب ایــانــدازه و  نیچنــ« :لمــان

 ».ها تورا دوست داشته باشند یلیالبود هستند خ یبده گرانید
 

حـد دوسـت    نیـ حـد دوسـت دارم آن هـم منـو تـا بـه ا       نیـ را تـا بـه ا   یکـ یمـن   یخوب است وقتـ « :قادر
 ».داشته باشد

 
 یاگــر مــرد بــذارد مــ یعنــیصــادق هســتند  یزنــان در عاشــق یشناســم ولــ یمردهــا را خــوب نمــ«:لمــان

 ».است یقیحق ییاحساس ما زنان تا حد باال یعنیدوست داشته باشد  يادیتواند تا اندازه ز
 

کــه عاشــقت اســت او را  یاونــ یبتــون دوارمیــرفــت ام یســتیاســت با دهیگــم االن وقــتش رســ یمــ« :قــادر
 ».يبد صیتشخ یبه درست

 
 ».که منو دوست دارد قادر باشم او را بشناسم یفکر کنم کس« :لمان

 
کـه   يآن حـرف هـا   یعنـ ی یکنـ  یهـم بشـود بپرسـم راجـع بـه مـن چـه فکـر مـ          یبه شـوخ  یراست«:قادر

 ».من عاشقت هستم یهم توش بوده؟ گفت تیجد یکم يبه من زد یبا شوخ
 

دوسـت دختـر گفـتن هـات از چـه لحـاظ بـوده         نیـ ا نمیـ کـردم بب  ینه آن بار داشتم تـرا تسـت مـ   « :لمان
حــاال بعــدا کــه معلــوم شــد تــو دردت دختــر و دوســت    رمیــخواســتم اعتــراف بگ یاســت از خــودت مــ

 هر چند حاال و حاال هم یمنو وصله تنت کن يدختر نبود بخاطر قباد مجبور شد
 

دوســت  نیــبــا ا یســتیبا... گــن  یچــه مــ.... يوصــله از تنــت جــدا بشــود خــودت کــرد نیــنکــنم ا فکــر
 ».يو بسوز يمدت بساز کیدخترت 
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موضـوع   نیـ ا يچـرا مـا مرتـب رو    یگـ  یبهـت نمـ   یمتوجـه هسـت   چیهـ « :به قادر نگاه کرد و گفـت  لمان

ــ یحــرف مــ کشــد و  یطــرف خجالــت نمــ یبــه بهــرام گفتــ يزد یحــرف جــالب شیپــ قــهیچنــد دق میزن
بابــا کــه نکــرده اســت،  زنــد بــه نظــرت کــار مــا زشــت تــر از آن یاز ازدواجــش حــرف مــ ادیــروز عــزا م

 ».ستین
 

 ».حرف را نزد نیآن بابا اصالً ا«: ستادیباز سر جاش ا قادر
 

ــ« :لمــان ــو ان عمــل را ناپســند د  یول ــت ــ يدی ــ یول ــ  یوقت ــه خودمــون رس ــهمــه چ يدیب ــوش  زی را فرام
 ».میباش نایم ادیکه به  میهست نجایما ا میکرد

 
 شــانیتونــه بســوزه و پر یجگــرت مــ ینیبشــ ادشیــبــه  یکــرد اگــر بخــواه یزنــدگ يطــور نــایم«: قــادر

فکــر  میــذار یاســت نمــ زیــکــه برامــون عز يبــا وجــود میکنــ یکــار را مــن و تــو مــ نیپــس بهتــر یبشــ
 یبه نظرم ناراحت میاست مشغول بکن دهیکه او کش يها يمون را به گرفتار

 
ــذار ســتیاســت کــه نبا يو افســرده شــدن ضــرر  کــردن ــا را هــم بشــوزاند او ســوخت از    میب دامــن م

معطـرش را بـه    یتـون  یات باشـه چطـور مـ    ینـ یدم ب یدسـته گلـ   یوقتـ  نیـ از ا يبـود جـدا   ادیـ سرمون ز
 ».ازت صرف نظر کرد شهینم...  یتو مثل نفس... یوجودت راه نده

 
 ».قالب بنداز یه« :لمان

 
 ».هستم که قالب بندازم یجداً من آن« :با خنده گفت قادر

 
ــا حــاال ند   میبــر« :نلمــا و مطمــئن شــدند کــه مــا بــاهم   دیــبــود االن د دهیــفکــر کــنم هــر کــس مــا را ت

 ».میدوست هست
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عاشـقانه   یعملـ  ایـ و  یحرفـ  یوقتـ  کیـ اگـر  . شـه  یبـه خـودم هـم داره بـاور مـ      دنـد یآره همه فهم«:قادر
 ».ست یمست يفقط از رو... ستیمن ن یفرصت طلب يفقط بدان از رو يدیو د يدیاز من شن

 
 .یتون یتونم خودم را کنترل بکنم تو هم م یکنترل دست خودت است من چطور م« :لمان

 
ــاز مــ یعاشــق يدر ابتــدا یقــیحق يایــدخترهــا در دن«:قــادر  ســتندیکننــد و فعــال ن یکننــد و فــرار مــ ین

 ».یکنترلت را از دست بده یحاال چرا تو در عالم مصلحت بخواه
 

 ».چقدر به موقع ادیقباد م« :آمد نگاه کرد و گفت یقباد را که به طرف آن ها م لمان
 

ــو   آن ــا جل ــاد را ت ــا قب ــتن    يه ــوردن بس ــا خ ــان ب ــاندند و خودش ــک رس ــتا    یبان ــرف روس ــه ط ــاره ب دوب
ــ  میریــگ« :حرکـت کردنــد و لمــان گفــت  رابــه  لمیآن هــا بــه حرفـت اعتمــاد کردنــد و آمدنــد عکــس و ف

 نکرده یکپ گرید يهزارتا جا تو لمیما بر گردندوند از کجا باز از ان عکس ها و ف
 

 ».باشند
 

ــادر ــ ق ــبش را در ال  نشیماش ــار زد و ل ــدانها يرا کن ــا يدان ــر عم   ینییپ ــد از تفک ــت و بع ــاز گرف ــگ  قی
چــه تمامــاً نـابود بکننــد آن هـا انقــدر پاشـون لنــگ اســت     يبـرا  ياشـاره کــرد  يزیــبــه خـوب چ « :گفـت 

ــو ا ــت ــموقع نی ــا کــه ادم   يهــر کــار تی ــد آن ه ــرا کــه خواســتند انجــام دادن ــا ســتندین زادی  ياز آدم ه
 ».یات زنگ بزن ییبه دا یتون یم نیشه داشت بب یم يچه انتظار فیکث
 

 ».میاگر خاموش نباشد به او چه بگو«: لمان
 

و  رونیـ ب ادیـ متوجـه بشـود از خانـه بزنـد ب     یکـه کسـ   نیـ بـدون ا  قـه یبعـد از پـنج دق   یواشـک یبگـو   قادر
 ».و منتظر ما بشود ندیبش ییجا کیدر اول محل  افتدیرف شهر راه ببه ط
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 ».چرا« :لمان
 

اش را  قـه یکـه   نیـ مـن بـودم کـه بعـد از ا     نیـ حـرف زد او گفـت ا   يبهـت نگفـتم بـاقر بـا مـا رمـز      «:قادر
فقـط بـه    دمیـ را بـه زور قاپ  لشیرفـتم و موبـا   شـش یدوبـاره پ  یگرفتم او تمـاس گرفـت خـوب مـن وقتـ     

 زیمارمولک از همه چ دیمج نیاو به من گفت ا یعنینفر زنگ زده بود  کی
 

ــ یاســت مــ انیــجر در ــ یدون ــ یوقت ــ  نیاول کــه تــو  دمیپرســ دیــمج نیبــار چشــمم بــه تــو خــورد از هم
ــتیک ــه هــ    ياالن دو زار یس ــالً ب ــاد او اص ــون        چیام افت ــتم چ ــه دروغ گف ــه هم ــن ب ــه م ــت ک ــس نگف ک

 خودمون از ستیوعکس را ما با لمیف ستادمیاداود  يخودش شاهد بود که من چطور جلو
 

ــون ــب دستش ــ رونی ــه ا میبکش ــن ــا     نی ــاً االن ج ــد حتم ــا بدهن ــه م ــد ب ــا بخواهن ــه آن ه ــرید يک ــ گ  یکپ
ـ  کیـ نکردند و حتمـاً در   قبـل   افتـد یب یکـه امـروز اتفـاق    نیـ قبـل از ا  یسـت یاسـت با  لیـ موبا ایـ و  نیدورب

 ».بندازم ریاز بهرام من آن ها را گ
 

 » .ها رو یک«: لمان
 

ــد دیــمج«:قــادر ــا نیو نورال ــه جانشــون در خطــر   فتنــدیهمزمــان تــو دام مــن ب  یســتیدونفــر با نی وگرن
ــ  اســت و اگــر او را بکشــد کــار تمــام   نینورالــد شیپــ لمیکنــد عکــس و فــ یاســت چــون بهــرام فکــر م

 ».کند یکه اشتباه م یاست در صورت
 

 ».شدبهت گفت قرار است بهرام آن ها را بک يزیچ یکس« :لمان
 

دونســتند کــه  یمـ  یو بـه خــوب  ختنــدینقشـه ر  شــبیخبـر دارد آن هــا د  نیگفــتم بهـرام از نورالــد «:قـادر 
باشــم پــس حتمــاً قــرار اســت  نیکــنم از مــن خواســتند کــه مواظــب مهنــاز و تــو نســر یمــن مخالفــت مــ

 ات به دوستهاش زنگ زده است و او هم معلوم ییدا یو هم گفت ردیانجام بگ یقتل
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 .کرده است ریکه داود چطور او را ش ستین
 
 
 

 .................................................قسمت سوم ..................................... 
 
 
 

 »؟يریجلوشون و بگ یخواه یم يتو چه جور« :لمان
 

را اول از همــه فشــار  دیـ مارهفــت خــط مج نیـ ا يگلــو یســتیدونـم با  یدونـم فقــط مــ  ینمــ قــاًیدق« :قـادر 
مـن باشـه نقشـه آن هـا      شیزنـم اگـر او پـ    یات زنـگ بـزن مـن خـودم بـاهش حـرف مـ        یـی داد تو به دا

 ».رهیتونه انجام بگ یهم نم
 

خــوان بــاهتون حــرف  یآقــا قــادر مــ یــیدا... جــون یــیســالم دا«: را گرفــت و گفــت یــیشــماره دا لمــان
 »....حظهل کی یگوش... کس متوجه نشه بهتره چیگن ه یبزنند م

 
 ».تونم حرف بزنم یم...  ییسالم دا« :را از دست لمان گرفت و گفت یقادرگوش

 
 ».شنوم یبگو م« :ییدا
 

 رونیـ ب ایـ از خونـه شـون ب   سـت یمتوجـه ن  یکسـ  یتوجـه وقتـ   یاگـر براتـون ممکـن اسـت بـ      یـی دا« :قادر
... نیگــرد یو بــر مـ  نیقــدم بـزن  ابـان یخ يتــو نیـ ر یمــ نیبگـ  دیاگـر هــم بهـرام از کجــا رفتنتـون پرســ   

 آنجا باهم حرف... نیاول محل منتظر ما باش... نیبر گرد میکه آمد یاز طرف
 
 ». میزن یم
 
 »مهم است؟ یلیخ« :ییدا
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ــادر ــ« :ق ــم شــما و داود و بهــرام د  یم ــاهم حــرف زد شــبیدون ــب ــوش  ... نی ــا را کــالً فرام حــرف آن ه

 »ن؟یامکانش هست که االن از خونه خارج بش... دیکن
 
 ».اره«:ییدا
 

 »پس تا بعد«:قادر
 

مــا  یــیدا«:و بــه او زنــگ زد و گفــت دیــاش را از دور د یــیلمــان دا دندیبــه اول محــل رســ یهــا وقتــ آن
گـردن   یآقـا قـادر بـر مـ    ... نینسـر  شیرم پـ  یمـن مـ   دیـ و شـما منتظـر بمان   میشـ  یاالن از بغلتون رد مـ 

 ».دیر یباهم م
 

از  ادیـ رد شـدند و قـادر لمـان را بـه پـدر و مـادرش سـپرد و بعـد بـا دقـت ز           یـی با اشاره از کنـار دا  لمان
کــرد و بــاهم بــه  نشیرا ســوار ماشــ یــیآمــد و بــه طــرف شــهر راه افتــاد و در اول محــل دا رونیــخانــه ب

 »م؟یر یکجا م« :دیپرس ییسمت شهر حرکت کردند و دا
 

 ».میتو بهم خطاب کن نید یاگر اجازه م ییدا«:قادر
 
 ».تهالب« :ییدا
 

را کــه دوســت دارم حــل کــنم مشــکل و  یمشــکل نیاولــ قــتیدر حق ایــتنهــا کــار  یــیراســتش دا« :قــادر
بــرام مهــم تـر اســت مــن   گـه ید زیــاو از هــر چ يو راحــت خـاطر  ياسـت االن خشــنود  نینســر ینـاراحت 

 ».یخوام کمکم کن ینقشه دارم ازت م کی
 
وارد عمــل  يبــاالخره حاضــر شــددمــت گــرم پــس تــو هــم  « :زانــو قــادر زد و گفــت يرو یدســت یــیدا

 »؟یبا ما هست میبش
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 ».و عکس را محو بکنم لمیخواهم صد در صد ف یمن اول م میآدم بکش ستیقرار ن«:قادر
 

 »م؟یر یکجا م ینگفت« : یدائ
 

هسـتم کــه   يخانــه ا کیـ مـن االن دنبــال   یولــ دیدیکشـ  يچـه نقشــه ا  شــبیدونــم شـماها د  ینمـ «:قـادر 
هــا بــا خبــر باشــد او را در آنجــا حــبس   يکثافــت کــار نیــدهــم از همــه ا یکــه احتمــال مــ یآدمــ کیــ

 تونم حضور یمن نم یعنی یبکش رونیتوست که از آن حرف ب فهیوظ نیو ا میبکن
 

 »چه شد؟ يکه به انها زنگ زد قهاتیباشم ان رف داشته
 
 ».یزن یمنو کلک م يداود از تو خوب حرف نزد االن نکند دار« :ییدا
 

او دوسـت دارد بچـه مـردم را بکشـد اگـر       سـت یعفـو تـو سـرش ن    چیمعلـوم اسـت کـه نزنـد او هـ     «:قادر
خطـا   کیـ خـوب بعـد از قتـل     میشـو  یهمـه مـون قاتـل مـ     یعنـ ی میبکنـ  يکـار همکـار   نیـ ا يما با او تـو 

عـده   کیـ باشـد   نطـور یدل خنـک کـردن اسـت اگـر ا     لهیرسـد مسـ   یبـه مـا و آن هـا مـ     يکار چـه سـود  
 ».دل خنک کنند یستیخانواده مان را بکشند آن ها پس با و ماو  اندیب یستیبا
 
 ».قسر در برند بدون مجازات  میچه بذار یعنی« :ییدا
 

ــب ریــاگــر مکــان گ میبنــداز ریــصــبر کــن آن هــا را گ« :قــادر کــه  میبــه آن هــا بــده یدرســ کیــ میاری
 ».بدهند  حیمردن را ترج

 
 ».من به آن ها قول دادم  یول« :ییدا
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مـرگ   لهیبـا چـوب اسـت مسـ     يمگـر تفنـگ بـاز    رنـد یقـول بگ  یاجـازه ندارنـد از کسـ    چیآن ها ه« :قادر
بهتــر  ردیــاو هــم بم افتــدیام ب یــیدا يبــرا یلمــان چــه گفــت گفــت اگــر اتفــاق  یدونــ یو قتــل اســت مــ

 فراموش کردم از لمان بپرسم  افتدیب یتونه تحمل بکند که برات اتفاق یاست او نم
 

  »؟يدارخودت زن و بچه ن مگر
 
 ».دارم « :ییدا
 

 ». میعاقالنه عمل بکن ستیپس بخاطر آن ها هم شده بهتر ن« :قادر
 
خواهــد مــن بــه زنــدان  یحــرف را زد؟ منظــورم لمــان اســت نمــ نیــجــداً ا« :گفــت  یبــا خوشــحال یــیدا
 ». افتمیب

 
و بــد زشـت   يکارهـا  یلـ یعـده آدم هـا خ   کیـ ظـاهراً   یــیحـرف بـزنم دا   خـود یکـه ب  ادیـ از مـن م « :قـادر 

 انیــپا شــانیبــه زندگ میکنــد کــه بخــواه ینمــ حیهــر چــه کــه باشــد آن حــق را بــه مــا تــوج یکردنــد ولــ
 کرده است  ینا بخشودن يها يشعور کثافت کار یب یجوان کی مییفرض گو میبده

 
ــ  چیهــ ــ  یدرســت اســت بخــاطر آن ب ــه،   میشــرف کــل خــانواده اش را مجــازات بکن معلــوم اســت کــه ن

مـردم مثـل مـار     انیـ کـه فقـط آن هـا مجـازات بشـوند و تـا عمـر دارنـد در م         میدهـ  یمـ  یدرس کیپس 
 ».بشوند  دهید یافع
 
 ». میبکن دایشخص را از کجا پ نیپس ا. من موافق هستم« :ییدا
 

ــادر ــط با   «:ق ــت فق ــت اس ــخص دم و دس ــتیآن ش ــ یس ــور کی ــداز  يج ــو دام بن ــ میاو را ت ــا ینگفت  نی
  ند؟یآ یاند اصالً م یم یدوست هات ک

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 203 

 ».از تهران ساعت ده راه افتادند تا بخواهند از تهران خارج بشند « :ییدا
 

 ».دارند  نیخودشون ماش« :قادر
 
 ».مخصوص حمل و نقل گاو و گوسفند است . ستیآره خودرو ن«: ییدا
 

 » جداً؟«:قادر
 
 » زنم؟ یحرف م خودیمن ب یکن یآره فکر م«:با لبخند گفت ییدا
 

 ».شرمنده «:قادر
 
 ».خورد  یآن وقت خودرو که بدرد کارمون نم ندیآ یم يانجام آدم دزد يآن ها برا« :ییدا
 

 ». دیدار يعجب دوست ها« :قادر
 
نذاشـته کـار مـا هـم شـده قاچـاق لمـان         يعـده چـاره ا   کیـ  يکـردن بـرا   یدر شهر بزرگ زنـدگ « :ییدا

 ». یهست انیگفت تو از بابت کار پدرش در جر
 

 ». شیکم و ب« :قادر
 
 .آن هاست  فهیبار وظ نیذارند ا یما م اریدر اخت يادیپدر لمان امکانات ز« :ییدا
 

ــادر ــ شــبیداود د«:ق ــور کی ــ يج ــرف م ــما امشــب جــا  یح ــار ش ــرید يزد انگ ــ يگ ــمان یم ــن  دی از م
 ».دور نشم  نیخواست که از لمان و نسر
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لمـان سـند مغـازه اش را     ينباشـد امـروز خـواهرم گفـت قـرار اسـت عمـو        اجیـ آره فکـر کـنم احت  « :ییدا
 ».شود و آن ها تا شب نشده حتماً خونه هستند  یآزاد م اوردیبذارد و پدر لمان اگر شانس ب

 
 ».است  یپدرش چطور آدم« : دیاز درون خوشحال نبود و پرس قادر

 
 ». یانداخت رونیاست نترس من طرفدار تو هستم هر چند منو از خونه ات ب یآدم خوب«: ییدا
 

 ». مینداشت ییدا« :قادر
 
ـ  قـت ینه حق« :ییدا تلـخ   یلـ یبرخـورد خ  نیـ مـن تجربـه ا   يحقـم بـود کـارات درسـت بـود بـرا       یدارد ول

 ادیــ زهــایچ یلــیاز تــو خ نیــبــا وجــود ا یولــ میاز تــو گلــه بکــنم مــن و داود همســن هســت ســتیبــود نبا
 ». میگرفت

 
 ».فکر کردم داود در مورد من بد حرف زد « :قادر

 
ــه بــه آن شــکل« :یــیدا  یو مــ یســتین ریــو ســخت گ یگفــت مالحظــه کــار هســت ...  یگــ یکــه تــو مــ ین

ــا تــونم نیــاز ا یرا مجــازات بکنــ فیــعــده آدم کث کیــ نجاتیریبــا پخــش شــ یخــواه ــد  یلحــاظ ب توان
 ».موافق باشد 

 
ــ  آن ــه بنگــاه رس ــ  دندیهــا ب ــا صــاحب مغــازه روبوس ــرا  یو ب ــد و صــاحب بنگــاه ب  ییآن هــا چــا يکردن

 يقهرمــان اســتان شــد روزیــنگفــتم د کیــتبر« :گفــت يمشــتر کیــبــه کــار  یدگیبعــد از رســو  خــتیر
 ». يشو یها بودند االن هم راحت قهرمان کشور م نیهم یاصل يها فیفکر کنم حر

 
 ».از همه است  شتریکاغذ شانس من ب يفعالً رو« :قادر

 
 ».باش  يشانس جد نیپس نسبت به ا« :یبنگاه
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لحظـه   کیـ آن پشـت مـن باهـاتون     میرضـا بـر   یعمـو علـ  « :کـرد و گفـت   ينابـاور  ياز رو يلبخنـد  قادر
 ».کار داشتم 

 
 ». میبر« :رضا یعل
 
 ».پاشو  ییدا« :سرجاش نشسته بود و قادر گفت ییدا
 
  »ام؟یمن هم ب« :باشد گفت انیدر جر ستیکه فکر کرد او نبا ییدا
 

 ».کنم  یخواهش م«:قادر
 

رك حـرف بـزنم   ...بـرم سـر اصـل مطلـب      امـد ین گـه ید يمشـتر  کیـ ا تـ « :ها نشسـتند و قـادر گفـت    آن
 قـتش یگرفـت حق  یچنـد عکـس لختـ    يکـرد و از دختـر بچـه ا    يگنـده ا  یلـ یخطـا خ  کیـ نفـر   کیـ عمو 

 هست  یک شیآن عکس ها پ میاز زبون او بفهم میخواه یم میما فرصت ندار
 

 نیـ ا یترسـو اسـت ولـ    يپسـره از آن بچـه هـا    نیـ اسـت نـه شـکنجه ا    یفقط ترس است نـه کتکـ   غرض
 ».دارد  یدخترِ به آن بستگ ندهیآ یزندگ یعنیاست  یاتیح یلیخ لهیمس

 
 ».بکنم  ستیبا یمن چه کمک... انصاف ها  یب« :رضا با تفکر  یعل
 

 ».دارم  اجیاحت یخونه خال کی«:قادر
 

شــه چــون  یخونـه کــه نمـ  « :شــد و گفــت دایـ پ دهیــا کیـ لحظــه فکـر کــرد و در ســرش   کیـ رضــا  یعلـ 
هـا   هیاسـت همسـا   یخـال  يو آنجـا تـک واحـد    نجـا یاسـت ا  یکـه مـن االن دارم همـه مسـکون     يونه هـا خ
 ».باغ مرکبات اجاره کردم  کیبابل من  يشود طرف ها یفهمند درد سر درست م یم
 

 ».نه خبر ندارم « :قادر
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 ».رند  یبا دوستهاش مرتب م ن؟ینرفت روزیبا ف« :رضا یعل
 

 ».وفا ما را نبرد  ینه متاسفانه ب«:قادر
 

اون رو آنجــا  دیــتون یمــ دیاســت اگــر خواســت يکلبــه ا يخونــه ا کیــآنجــا تــو وســط بــاغ « :رضــا یعلــ
کــه  یدونسـت  یو مـ  دیـ بـه آنجـا رفتــه بود   روزیـ قــبالً بـا ف  یبگـ  یتـون  یمـ  دیــافتاد ریـ اگـر گ  دیـ نگـه بدار 

 است  هکشبیحاال  نیاجازه من به آنجا رفت یشده بود و خودتون ب میکجا قا دیکل
 

  «نه؟
 

ــا خــود د  نیــکــرد و بعــد از ا فیــاز اول همــه داســتان را تعر قــادر در  دیــکــه صــاحب بنگــاه را کــامالً ب
 میبنـداز  ریـ رو هـم گ  گـه یعـده د  کیـ احتمـال دارد   میـ رو بـه حـرف آورد   نیـ ا یعمـو وقتـ  «:ادامه گفت

  میبکن ییشناسا میرا تونست یکیعکس ها را چند نفره انجام دادند ما فقط  نیا یعنی
 

 ». مید یم سیپل لیبعد آن ها را تحو میریاز آن ها اعتراف بگ میخواه یم فقط
 

 ». رمیگ یخواند مرتب دو تا کارگر م یهوا گرم است درخت ها آب م یدون یم« :رضا یعل
 

 ». میده یخودمون انجام م مینگران نباش اگر چند روز ماندگار شد« :قادر
 

چــاه گنــده اســت  کیــ دیفقــط مراقــب باشــ یســتیاســت شــماها با دهیهمــه جــا لولــه کشــ «: رضــا یعلــ
ــور را روشــن بکن ــموت ــا شــلنگ با   یبعضــ دی ــآب بده یســتیجاهــا اســت کــه ب ــرا دی  یحــیشــما تفر يب

 ».است 
 

 ». میده یکار را انجام م نیباشه ا«:قادر
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 ».کنم  یمن استثمارتون م يجور نیا« :رضا یعل
 

 ».شه کرد  یچه م میدار ستیتالیعمو کاپ کی«:قادر
 

آدرس را  روزبهـت یبگـو ف  یدهـم هـر وقـت کـه خواسـت      یرا بهـت مـ   دهایـ پـس مـن االن کل  « :رضـا  یعلـ 
 ».خودش تورا به آنجا ببرد  ای دیبگو قیدق
 

 يهـا  کیـ نزد یرضـا تشـکر کردنـد و بـه سـمت روسـتا مجـداً حرکـت کردنـد وقتـ           یاز علـ  ییو دا قادر
 ».لحظه بر گشتم  کی ییدا« :را کنار زد و گفت نشیقادر ماش دندیمنزل قباد رس

 
فرامــوش کــردم بپرســم تعــارف  دیببخشــ« :آمــد و گفــت رونیــدر دســت از خانــه قبــاد ب ینــیدورب قــادر

 ». میچون ما صبحانه خورده بود نیداشت لیم يزیبکنم چ
 
 ». میغذا بخور ییجا کی میاالن از ناهار هم گذشت بر میخورد یما صبحانه را اول صبح« :ییدا
 

 ». نیبخور نیتو ماش میریبگ جیاستثناً ساندو نیموافق هست« :قادر
 

مکــان خلــوت  کیــرا در  یــیبــه طــرف روســتا راه افتادنــد و قــادر دا  جیســاندو دنیــهــا بعــد از خر آن
 يپـدر و مـادرش و لمـان تـو     دیـ شـد د  اطیـ کـه داخـل ح   نیبـه خانـه اش رفـت همـ     میکرد و مستق ادهیپ
ــا ــد   یفرشــ يرو وانی ــته ان ــ  . نشس ــالم کــرد و دورب ــادر س ــت  نیق ــان داد و گف ــان نش ــه لم ــتم « :را ب رف

 ».میریگ یعکس م یامروز کل وردمآ نیدورب
 

 ».تو مراسم دوستات منتظرت هستند  يبر یستیقادر تو با«:مادر
 

 » بود یمنظورم غروب میر یمامان م« :قادر
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 یبـه بـاغ مـ    يسـر  میـ ر یو از آنجـا بـاهم مـ    میمراسـم تمـام بشـه همـه سـر قبـر بـرو        دیـ اول بذار« :پدر
 ».دارد  یآنجا منظره خوب میزن
 

 ».خواهند تنها باشند  یآقا رجب آنها خودشون دو تا کبوتر م« :مادر
 

 یسـت یتوننـد عکـس بندازنـد با    یکـه نمـ   یتکـ  یتکـ  رنـد یخواهنـد عکـس بگ   یآن هـا مـ   یتو نگرفت«:پدر
 ». ردیباشد که از آن ها عکس بگ یکی
 

 ». ندیایقادر هم با ما ب يقرار است دوست ها میرو یننه جون ما تنها نم« :لمان
 

 چیانــدازم بلــد هســتم هــ یعکــس مــ امیــمــن م دیــبر ییتنهــا. دیســتیشــماها راحــت ن انــدیب هیــبق« :مــادر
 ».کند  یکس ازتون گله نم

 
همـه بـاهم    خواهـد کـه   یدلمـون مـ   میهمـه دوسـت هـا را تنهـا بـذار      نیـ ا میتـون  یمامان ما کـه نمـ  «:قادر
 ».مطمئن باش  میباش

 
برونـد از طـرف دوسـتانش مطلـع شـد کـه بـه         یروسـتا بـه قبرسـتون    تیـ کـه جمع  نیـ غفور قبل از ا ییدا

ــهر رســ  ــداحافظ        دندیش ــع خ ــد و موق ــنا ش ــتانش آش ــا دوس ــا دو ت ــاند و ب ــهر رس ــه ش ــادر او را ب  یو ق
 ».در تماس خواهم بود  گهید لیموبا کیمن از بعد با «:گفت

 
 نیـ ا يبـه روسـتا بـر گشـت و بعـد از مراسـم بجـا        ییوستانش در شـهر ماندنـد و قـادر بـه تنهـا     و د ییدا

و لمـان و قـادر بـه اضـافه پـدر و مـادرش بـه طـرف بـاغ آن           ریـ گ یکه به روسـتا بـر گردنـد هفـت کشـت     
  یقادر به عنوان رهبر راه م يها قیاز رف یکیها رفتند پدر جلوتر از همه با 
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ــ   هیــبق رفــت ــر م ــ   یدر صــف دو و ســه نفــره قــدم ب ــادر و لمــان آخــر از همــه حرکــت م  یداشــتند و ق
کـرد تـا    یداشـت و مـادر مرتـب بـه عقـب نگـاه مـ        یهـاش قـدم بـر مـ     قیکردند و مادرش با دو تا از رف

 بود دهیداد و قادر نفهم یکه صبرش تمام شد و با دستش به قادر اشاره م نیا
 

  »؟یگ یم یمامان چ« :دیقادر پرس ستیمتوجه شده بود که منظور مادرش چ لمان
 

پســرم واقعــاً  نیــا« :قــادر گفــت قیــســرش را تکــان داد و دوبــاره بــه جلــو نگــاه کــرد و بــه دو رف  مــادر
 » زند؟ یم یخودش را به نفهم ایخنگ است 

 
 ».میخاله به ما بگو ما هم متوجه نشد«: دیها از قادر پرس قیاز رف یکی
 

 نیــاســت آدم بـه ا  یدهـم دســت عـروس را تــو دسـت هــاش بـذارد منتظــر چـ      یبهــش اشـاره مــ «:مـادر 
 ».کشد  یچقدر خجالت م یبزرگ

 
خالـه فکـر کـنم آقـا قـادر بـه پدرشـون نرفتنـد همـه کـه مثـل عمـو نـاقال و              « :قادر با خنده گفـت  دوست
 ». ستندین زیتند و ت

 
 ».هاش  میتازه آن قد«:مادر

 
کننـد اولـش آن هـا     یمـ  دایـ آن هـا راهشـو پ  . واشیـ  واشیـ خالـه تـازه آشـنا شـدند     «:قـادر  گرید دوست

 ».محترماً برخورد بکنند  یلینسبت به هم خ یستیبا
 

کـار را بکننـد مـادر     نیـ ا یسـت یبخـاطر مـن با  . زنـم  یدارم رسـم و بهـم مـ    نیهمـ  يدونـم بـرا   یمـ « :مادر
 ». نمیاالن عاشق بب نیخواهد آن ها را هم یهستم دلم م
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ــت و دســتش را بهــم چســب    دوســت ــه عقــب برگش ــادر ب ــا   دیق ــان نشــان داد و تقاض ــادر و لم ــه ق  يو ب
 .مادر را به آن ها اطالع داد 

 
ــادر ــت       م ــاه کــرد و گف ــب نگ ــه عق ــود مجــداً ب ــده ب ــتش ش ــه عالمــت دادن دوس ــه متوج ــه  « :ک ــر ب پس

 ». بدهم ادیبهت  یستیرو هم من با نیعروسمون احترام بکن ا
 

ــادر ــد کمــر م ــت بع ــدم ا « :ش را نشــان داد و گف ــر آم ــا درد کم ــب ــرو بب نی ــه ا نمی ــنگــاه ب ــجمع نی  تی
 ».دیلذت ببر یهوا و جوان نیاز ا دیخوش باش دینکن

 
 ».آن هم چشم  میزن یمامان ما حرف قشنگ قشنگ م« :قادر

 
اسـت و   رزنیـ پ میافتـاد  يریـ دونـم چـه بگـم بـد گ     ینمـ « :به جلو نگاه کـرد و قـادر بـه لمـان گفـت      مادر

 ». یش یناراحت م رمیکند دلم براش سوخت اگر دست تو را بگ یواقعاً کمرش درد م
 

دونــم  یحــاال آن هــا گفتنــد نمــ یگرفتــ یخــودت دســتمو مــ یســتیبا ســتین یگفتنــ زهــایچ نیــا« :لمــان
  »ست؟ین یعیطب ریبرات غ

 
 یدونــ ینمــ«:آورد و عــرق صــورتش را پــاك کــرد و گفــت  رونیــب بشیــرا از ج يدســتمال کاغــذ قــادر

 ». ختمیحرف چقدر عرق ر نیخواهش ا يبرا
 

 ».کشم  یخجالت م یلیمن هم االن خ« :لمان
 

 یکنـ  یفکـر مـ   میار را بکنـ  نـک یاگـر بـه خـاطر او ا    یگـ  یمـ  یچـ « :دینگاه به مـادرش کـرد و پرسـ    قادر
  »م؟یکرد یکار زشت
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کـور   کیـ فکـر کـن دسـت     ریـ تـو دسـتمو بگ  ... شـد   لمیفـ  قتـاً یصبر کـن مـن چشـمم را ببنـدم حق    « :لمان
 ». یرا گرفت

 
 ».کنم نبند  یخواهش م« :منتظر شد و بعد گفت قادر

 
 » چرا؟«: لمان

 
بـذارم کـه بـرام     يدختـر  کیـ دسـت   يخـواهم دسـت تـو    یحـداقل مـن مـ    میخبـر نـدار   نـده یاز آ«:قادر

ــیخ ــب  یل ــن مرت ــتت را بگ  ارزش دارد م ــد داشــتم دس ــقص ــ رمی ــور    یول ــا مجب ــاطر آن حــرف ه ــه خ ب
  یتو و هم من االن فقط م یعنیاالن آن مانع حل شده  یکار را نکنم ول نیشدم ا

 
 ». میشده بر فرض نقشه مون را ادامه بده یحت میخواه

 
 نیــخــوب ا میدهــ یبهــم دســت نمـ  میدیبهــم رسـ  یاسـت وقتــ  یزخاصــیدونــم تـازه مگــر چ  یمــ« :لمـان 

 ». نمیب ینم یمن مشکل. طول بکشد شتریب یکم کیدست دادن 
 

 ».کنم  یکار را م نیپس من ا... قاًیدق« :قادر
 

 یلــیدسـتت خ « :و بعـد دسـتش را در دسـت لمـان گذاشـت و گفـت       دیـ دسـتش را بـه شـلوارش مال    قـادر 
 ».گرم است 

 
 ». ستین یعیطب« :لمان

 
 ».رم باشد گ شتریب یستیکردم دست من با یمن فکر م« :قادر

 
 » چرا؟« :لمان
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 »....االن هم  ختمیمن از همان اول برات نقشه ر« :قادر
 

 ».شوم  یمنظورت را متوجه نم«: لمان
 

 یاسـت کـه قلـبم مـ     نیـ لحظـه را کـرده بـودم منظـورم ا     نیـ ا يوقـت هـا آرزو   یلـ یمـن از خ  یعنی« :قادر
ظـاهراً خـون بـدن     یگـم ولـ   یتـو گـرم اسـت مـ     یکـ یمـن خـون بـدنم در نزد    یعنیزد  یتندتر م ستیبا

 به چه معناست آن  نیخواستم بپرسم ا یم. تو گرم تر از خون بدن من است
 

 » کنم؟ یده که من فکر م یرا م ییمعنا
 

 » من عاشقت هستم؟ ییبگو یخواه یآها متوجه شدم م«: لمان
 

او  يحـرف هـا   دایـ او گفـت حـاال مـن هـم بـه       نـد یب یرا بهتـر از مـا مـ    زیـ قباد صاف است و همـه چ «:قادر
دو دسـت بـار اول    یموقـع حسـاس وقتـ    نیـ کـه در ا  نیـ افتادم گفـتم ازت بپرسـم و بـا اسـتدالل خـودم ا     

 معنا  نیا یستیگرم تر است با يگریاز د یکی یکنند وقت یرا حس م گریکدی
 
 » برداشت من اشتباه است؟ نیا. بدهد را
 

به عقـب بـر گشـت و بـه دوسـت قـادر گفـت آن هـا بـه عقـب نگـاه کردنـد و لبخنـد زدنـد و مـادر                 مادر
  »د؟یکش یخجالت م یآها حاال شد از ک« :قادر گفت

 
کشــد بــاز  یکــه از دوســتانم خجالــت مــ يدوســت دارد بــا وجــود یلــیلمــان تــورا خ نیــمامــان ا« :قــادر

 ». ردیرا در دستش بگ ریدست حق نیحاضر شد به خاطر تو ا
 

 ».لحظه باشد  نیروزتون مثل ا نیبدتر دیبش ریکنار هم پ دیدونم زنده باش یم« :مادر
 

 ». میکن یآرزوت را فراموش نم نیچشم ا«:قادر
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ــادر ــ    م ــد و قــادر از لمــان پرس ــه جلــو نگــاه کردن ــا«:دیو دو دوســت قــادر ب حــرف هــا را زدم انگــار   نی

 ».حرف دو نفر مون است 
 

بــه تــو ربــط دارد اگــر  یزنــ یهــات مــ یخــانواده ات و دوســتان و محلــ کــه تــو بــه يحــرف هــا« :لمــان
 ». یهم خودت جواب بده یستیبا یحرف ها بزن نیا ریفردا ز

 
 ».برام مهم تر است  گرید زیاز هر چ نیتو و نسر یسالمت«:قادر

 
انکــار  يتــو دار یمــن اســت ولــ دنیاز خجالــت کشــ یگرمــ نیــا میدســت بگــو یدر مــورد گرمــ«: لمــان

 ». يعاشق من شد ياز هر قسمت حرف هات معلوم است که بد جور یکن یم
 

  »؟یکن یمنو تست م يدونم باز دار یم« :و گفت دیخند قادر
 

  »؟يمنو دوست ندار ییبگو یخواه یم یچ« :لمان
 

ــادر ــو    « :ق ــو من ــم ت ــورا دوســت داشــته باش ــدر ت ــمــن هــر چق ــتریذره ب کی ــ يدوســت دار ش  یحــاال م
 ».آن را وزن کن  يا لهیبا هر وس یخواه

 
 هیـ چـه هد  یاز مـن بخـواه   يا هیـ هد کیـ اگـر ازت بخـواهم   « :عـوض کـردن موضـوع گفـت     يبـرا  لمان

  »؟یکن یرا از من آرزو م يا
 

 ». یبه من بده یرا خواست هیآن هد يروز کی دیتونم بگم چون شا ینم« :قادر
 

 ». رمیاستان گفتم دوست داشتم برات بگ یقهرمان يبرا« :لمان
 

 ».است  گهید زیچ کیفکر کردم منظورت . شوم یخوشحال نم زهایچ نینه من با ا« :قادر
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 ». یباغ خودت هست يفکر کنم تو فقط تو« :لبخند زد و گفت لمان

 
 ». میدینگاه کن به باغمون رس«:را نشان داد و گفت ییروبرو نیزم قادر

 
 يعکـس گرفتـه شـد قـادر و لمـان جـز عکـس هـا         یوارد بـاغ شـدند و کلـ    يگـر یبعـد از د  یکـ ی یهمگ

ــ   گــرید يدونفــره در تمــام عکســها  ــاد و عــروس حضــور م ــوان دام ــه عن ــا آن هــا   یب داشــتند و همــه ب
 و آلوچه آلو به طرف  وهیگرفتند آن ها بعد از خوردن م یعکس م يافتخار

 
ــه ــادر رو  رودخان ــدر م ــد و پ ــادر     يرفتن ــان و ق ــد و لم ــا نشســتند و اســتراحت کردن ــا ســنگ ه از آن ه

ــجــدا شــدند و  ــ واشی ــاز جمع واشی ــ تی ــا شــدند و دوســت   يبعــد چیدور شــدند و در پ ــه تنه رودخان
  يکه صدا نیتا ا دیساعت طول کش میبا خودشان مشغول گرفتن عکس بودند ن شیها
 

... بابــام اســت لیــموبا« :گفــت یلمــان بــه صــدا در آمــد و لمــان نگــاه بــه تلفــن کــرد و بــا خوشــحال تلفــن
 ».شده  حتماً آزاد

 
 ».الو بابا « :گفت لمان

 
 ». یستیمنم لمان خونه ن« :مادر

 
 » بابا چه شد؟« :لمان

 
  »؟یاست پس تو کجا هست گهید يجا کی ییدا میما خونه هست نجاستیبابات ا« :مادر

 
 » بابا جداً آزاد شد؟«: لمان

 
 ».خونه  ایلمان ب« :لمان از دور گفت پدر
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 ».کشه خدا حافظ  یبگو طول م یساعت کی... امیم...  دمیبابا رو شن يصدا« :در جواب گفت لمان

 
 یبابـام آزاد شـد چقـدر مــ   « :لحظـه قــادر را بغـل کـرد و بعـد جـدا شــد و گفـت       کیـ  یبـا خوشـحال   لمـان 
 ». میبر گرد ایب... دمیترس

 
 » تو خونه خودتون هستند؟ یعنیخوشحال شدم االن  یلیخ« :گفت یبا ناراحت قادر

 
 ». یتو ناراحت... دمیروزها شن نیخبر بود که ا نیخبر بهتر نیه اآر«: لمان

 
از هــم جــدا  یســتیکـه االن با  نیــخوشــحالم از ا یلــیبخــاطر بابــات کـه خ « :گفــت یبــا خنــده زورکـ  قـادر 

 ».خودش نگهه داره  شیچون مادرم قصد داشت امشب تو را پ یدون یناراحتم م یکم میبش
 

 گــهیوقــت د کیــگــم  یبهــش مــ... شــه یحتمــاً خوشــحال مــ دیشــن یناراحــت نبــاش او هــم وقتــ«: لمــان
 ». امیحتماً م

 
 ».تنگ شده است  یلیبابات خ يمعلوم است دلت برا میبر« :قادر

 
اول  یــیو دو دوســتش رفــت و دا یــیدا دنیــرا بــه خانــه شــان رســاند و بعــد بــه د نیلمــان و نســر قــادر

بــدهم هــم داود زنــگ زد و  یچــه جــوابدونســتم  یســراغ منــو گرفتنــد زنــگ زدنــد نمــ« :از همــه گفــت
 ».کردند  هیحتماً خونه برامون ته... هم بهرام

 
ــا خبــر باشــند   يآن هــا از کارهــا گــهیاصــالً الزم نباشــد د دیشــا يکــرد يخــوب کــار«:قــادر  یعنــیمــا ب

 یکارهـا را بـدون آن هـا انجـام مـ      مینداشـت  اجیـ کـه بـه آن هـا احت    یبهتـر باشـد تـا مـوقع     دیشا ينجوریا
 ». مید
 
  »م؟یبه روستاتون رفت و آمد بکن یستیما حتماً با« : ییدا
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مـردم   کیـ و  کیـ بـا   سـت یقـرار ن  دیـ ر یو مـ  دییـ آ یمـ  انـه یمخف دیـ اگـر بـه روسـتامون هـم آمد    « :قادر

و  دیـ ده یو کارهـا را انجـام مـ    دیشـو  یو رد مـ  دییـ آ یمـ  يگـذر  هیـ بـه عنـوان غرب   دیـ حـال و احـوال بکن  
پســره در روز ده دفعـه بــه   نیـ مــانم ا یروســتا مـ  ياســت کـه مــن تـو   نیـ مـن نظــرم ا  دیــرو یمـ  عیسـر 

 کیـ و  دیـ بند یدسـت و پاشـو مـ    دیـ خلـوت سـد راه کن   يجـا  کیـ شـهر و روسـتا    نیشـماها بـ   ادیشهر م
 دیـ دان یکارهـا را از مـن بهترمـ    نیـ دونـم ا  یمـ  ردیـ بگ يکـه بترسـد و شـما را جـد     دیـ بکن رشیاس یحالت

.« 
 

هـا بگـذر آن خونــه مهـم اســت ان رو     نیــتـو از ا «:بـا لبخنـد گفــت    یــیدوسـتها دا  گــریاز د یکـ ی خسـرو 
 ».به ما نشان بده 

 
 ».آمدم من آماده هستم  نیهم ياتفاقاً من هم برا« :قادر

 
 » دور است؟ نجایاز ا یلیخ« :دیخسرو پرس یدوست دوم مانیپ
 

 سـت یراه ن نیبـا ماشـ   شـتر یربـع ب  کیـ  میتـا بابـل بـرو    میاگـر بخـواه   یشهر ما کوچک اسـت حتـ  « :قادر
تـو   مینـدار  ادیـ بهتـر اسـت وقـت ز    میبـر  نیماشـ  کیـ رم بانـک بـا    یهاسـت مـن اول مـ    کیباغ نزد نیا

 . »میحرف ها را بزن هیبق میتون یم نیماش
 

پـول گرفـت و برگشـت و بـا آن هـا بـه بـاغ مرکبـات رفتنـد           ونیـ لیم کیـ به بانـک رفـت و از قبـاد     قادر
فکـر کـنم خونـه داود    « :گفـت   یـی بـود و دا  لیـ و داخل خونه شدند و خونـه از هـر نظـر پخـت و پـز تکم     

 ».میمان یم نجایالزم نباشد ما ا گریبرامون د
 

  »د؟یخواهرتون آمد با پدر لمان حرف زد« :قادر
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 یبکـنم منـو دنبـال هـزار تـا کـار مـ        يکـار  چیتـونم هـ   یاصـالً نمـ  هسـتم   نجـا یاگـر او بفهمـد مـن ا   «:ییدا
بــه تهــران بــر گــردم بهتــر اســت اول  یســتیگــم با یزنــم و بهــش مــ یتــک زنــگ مــ کیــفرســت فقــط 

 ».میکارها را بدون مزاحمت انجام بد
 

 ».تهران بهتر است یرفت یدو برادر هم بگ نیبه نظر من اگر به ا«: خسرو
 
ــانیپ ــادر از طــرف دا  « :م ــا ق ــا آق ــه باب ــین ــ یخــداحافظ ی ــد ا یم ــکن ــه رســم  نی ــات الزم  تیهم و تعارف
 ».جاست یانتظار ب نقدریا دندیرا د گریبار همد کی ستین

 
نگــاه کــرد و  دهیآمدنــد و قــادر بــه بــاغ نگــاه کــرد و بــه منبــع بــزرگ فلــک کشــ  رونیــهــا از خانــه ب آن

 ».با موتور آب کار نکردممن هنوز  میبه چاه بکن ینگاه کی میبر«:گفت 
 
 ».من هم اصالً اطالعات ندارم« :ییدا
 

 ».ده یاو تمام کارها را به من نشون م امیدوستم م روزیمن فردا با ف« :قادر
 

ــ  آن ــیقطــر چــاه خ دندیهــا دم چــاه رس ــا ســه متــر  یل ــود و آب ت ــود و خســرو   يبــزرگ ب ــاال آمــده ب ب
 »بزرگ است؟ نقدریچاه ا نیچرا ا.... دیپرس

 
ــا« :انمــیپ ــ نی ــ یرو نم ــا یدون  شــتریهمــه درخــت اســت هــر چقــدر چــاه بزرگتــر باشــد آب هــم ب    نی

 ».شود مثل سد است یتوش جمع م
 

ــ  آن ــا ن ــت    میه ــرو گف ــتن خس ــد از گش ــاعت بع ــا ا « :س ــد م ــانس ب ــاز ش ــوردن  نی ــوز خ ــات هن  یمرکب
 ».ستین
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دنبــالش  یســتیجــات دارد خودتــون با وهیــبــاغ درخــت م نیــقســمت از ا کیــگفــت  یدوســتم مــ«:قــادر
 ».نیبگرد

 
پســرِ مثــل  نیــچــون ا دیرم روســتا شــما آمــاده باشــ یمــن مــ« :هــا بــه شــهر برگشــتند و قــادر گفــت آن

 یسـت یبا یلـ یزنـد خ  یمـ  بشیـ غ عیسـر  یعنـ ی دیـ شـاخه بـه آن شـاخه پر    نیـ از ا يدیـ د هـو یپرنده است 
 ».حواستون جمع باشد

 
 »م؟یبنداز ریپسرِ را امروز گ نیا یستیبا«: خسرو

 
 ».کنه ریتو چنگ ما گ یستیبا یکی نیاول ا یدو نفر را ول قتیآره در حق«:قادر

 
ـ « :مانیپ شـبانه از خونـه اش    میتـون  یرا مـ  یکنـد دومـ   یبـه شـهر رفـت و آمـد مـ      ادیـ ز میدیـ را فهم یاول

 ».میبدزد
 

ــادر ــاول ا« :ق ــره را گ نی ــپس ــداز ری ــ   میبن ــم نم ــا ه ــما ه ــگ یش ــ دی ــتین سیپل ــ دیس ــور کی ــه او  يج ب
 ».دیبا خبر هست زیو از همه چ دیهست سیکه پل دیاحساس بده

 
 ».میستین سیشه که ما پل یمعلوم م افتدیچشمش به باغ ب یوقت« :خسرو

 
 ».دیچشماهشو بند« :قادر

 
فکـر کـنم   ... میدو بـرادر مـامور هسـت    نیـ فهمـد کـه مـا از طـرف ا     یبـا طـرز سـوال و پرسـش مـ     « :مانیپ

 ».بشود شتریترسش ب
 

 ».بمونم شتونیپ یستیمن خودم با«:قادر
 
 »م؟یبنداز ریرا گ یدوم ینگفت یول« :مانیپ
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 نیــو ا میبنــداز ریــرا گ گــرید یکــیپســرِ  نیــا ياســت احتمــال دارد بــه جــا  ادیــتعــداد آن هــا ز«:قــادر

 ».رو بگه یاسم نفر دوم یستیبا دیدر اصل مج. نداشته باشد یاصالً دخالت دیشا یشخص دوم
 

 ».میریقرار است از همه اعتراف بگ« :خسرو
 

 لمیو فــ دیــبکن يلمبــرداریمرتــب ف یســتیبــدهم با نیلــپ تــاپ و دوربــ کیــبهتــون  یســتیمــن با«:قــادر
 ».ستیمن حافظه اش بزرگ ن نیچون دورب دیلپ تاپ بنداز يها تو يها را بعد از بازجو

 
ــ میــوقــت کــه دار« :مــانیپ ظــبط  يد یســ يرو میمســتق میبکنــ هیــته دهایــجد ونیــزید فــا د و تلو کی
 ».میکن یم
 

 ».کنم یم هیرم ته یمن خودم م« :قادر
 

زحمــت  یشــماها بــ« :داد و گفــت  یــیرا بــه دا ونیــلیم کیــهــا بــه شــهر برگشــتند و قــادر بــا اجبــار  آن
کـه بـه روسـتا بـرود اول بـه خانـه رفـت و عکـس          نیـ قـادر قبـل از ا   »دیـ بکن دیـ خر یفرصـت کلـ   نیدر ا

ــا را رو ــ يه ــپ يد یس ــه ب     ادهی ــاپ از خان ــپ ت ــا ل ــد ب ــرد و بع ــک ــگ زد و    رونی ــان زن ــه لم ــت و ب رف
 »روبراست؟ زیچ مهه« :دیپرس

 
 ».دهیخواب دهیآره بابام دراز کش«: لمان

 
 ».نمیبب قهیتونم تورا پنج دق یها هستم م کینزد نیمن االن ا« :قادر

 
 ».يبا من دار يکار« :لمان

 
 ».ها هستم کینزد نیا نمیخواستم فقط تورا بب ینه م« :قادر
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 »چرا؟« :لمان
 

بـه روسـتا برگـردم حـاال هـم       یسـت یبعـد با  نمیـ فقـط کوتـاه تـورا بب    يجـور  کیـ  ينطـور یهم چیهـ «.:قادر
 »؟ییایب نییتا دم دروازه پا یتون یکه بابات خواب است حتماً م

 
 »من تنگ شده؟ ينکنه دلت برا«: دیبا خنده پرس لمان

 
 ».رسد قلبم آرام نداره یاسمت رو به ذهنم م یوقت ستیدست خودم ن« :قادر

 
 ».حالت باهات چکار کنم نیدونم با ا یمن نم« :باز با خنده گفت لمان

 
 ».جلو دروازه باشم گهید قهیفکر کنم دو دق«:قادر

 
 ».لباسمو عوض بکنم یستیمن با« :لمان

 
 ».شه یم داریوقت را تلف نکن بابات ب« :قادر

 
 ».تونم بمونم ینم ادیز« :لمان

 
 ».دمیمن رس... مطلعم نکن ادیز« :قادر

 
 ».من است دنید يهمه تالش فقط برا نیجداً ا ای يخبر دار« :با خنده لمان

 
 ».شه پنهانش بکنم  یآره مگر م«:قادر

 
ــادر ــرد و ب  ق ــز ک ــو دروازه ترم ــجل ــادرش      رونی ــرد و م ــاه ک ــره نگ ــان از پنج ــد و لم ــر ش دروازه منتظ
 ».زنند ینمون مردم حرف م ادیلمان ز« :گفت
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 ».مامان بزنند«: لمان
 

ــت را رو   لمــان ــادر دو دس ــرد و ق ــاز ک ــ   يدروازه را ب ــه او را بوس ــت و دو گون ــان گذاش ــورت لم و  دیص
ـ  یسـت یهـا ن  یکـ ینزد نیـ موافـق ا  ادیـ دونم ز یمن رو ببخش م« :گفت  یبـدون مـن حـد خـودم را مـ      یول

 ».شوم یم یمیصم نقدریهم يمنو دوست دار یدونم تا تو هم نگفت
 

 ».منو خوب افتاد يعکس ها« :در درون از احساسات قادر خوشحال بود و گفت لمان
 

 ».فرستم یرا بده من امشب برات م ملتیا« :قادر
 

 ».گم یبعداً زنگ بزن سر فرصت م« : لمان
 

 ».زنم یامشب من بهت زنگ م«:قادر
 

 ».تشکر بکنم یلیمامانم االن گفت که از تو خ« :لمان
 
شناســم  یخبــر نــدارد نــه مــن اصــالً خــودم را نمــ نیاز نســر«: مشــت تــو کــف دســتش زد و گفــت ادرقــ

 ».افتاد یاتفاق نم نیبودم ا یم شتونیخواستم قالب بندازم اگر پ یواقعاً حق با تو بود اولش م
 

مــن هســت تــو  ریهمــه اش تقصــ یدونســت یتــو نمــ«:صــورت قــادر گذاشــت و گفــت يرو یدســت لمــان
 ».خودت را ناراحت نکن

 
ــادر ــ « :ق ــه مــادرت تشــکر م ــ ین ــد ول ــ یکن ــه مــن ســزاوارش ن  ینم ــه ک ــط ا ســتمیدون ــ يفق  یکــاش م

 ».کردم یتشکرش را قبول م نیتونستم ا
 

 ».داشته باشم بخاطر من شد یحرف نزن آن وقت من چه احساس ينطوریتو ا« :لمان
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ذارم ضـررش بـه    یتـو غصـه نخـور مـن نمـ     «:دیصـورت لمـان گذاشـت و او را بوسـ     يبـاز دسـت رو   قادر
ــر ــا نینس ــدازه ب نی ــدریبشــود هم شــتریان ــو      نق ــن و ت ــود م ــاك بش ــرش پ ــامالً از فک ــت ک ــه اس ــم ک ه

 ».میبهش کمک کن یستیبا
 

 ».یمرس« :در چشم گفت یبا اشک لمان
 

ــتــورا دوســت دارم اصــالً دوســت نــدارم   یلــیمــن خ«:قــادر  یســتیبایدور بشــوم ول شــتیلحظــه از پ کی
 ».دمیصورت ماه تو را د يکه آمد نیعجله دارم هم یلیبرم خ

 
بــه همــون صــورت آرام بمــون بهتــر  يکــه تــو بــه مــن زد يکــنم همــه حــرف هــا یخــواهش مــ« :لمــان

 ».یمشکل را حل بکن نیاست دوستانه ا
 

کـه داود   يواهم آن ضـرر خـ  یکمـک بـه آن هاسـت مـن نمـ      یکـنم حتـ   یکـه مـن دارم مـ    يکـار « :قادر
 ».بشود یخواهد بهشون برسوند عمل یم
 

 ».مواظب خودت باش مرتب به من زنگ بزن« :لمان
 

 ».بار آخر تورا ببوسمم برم نگو فرصت طلب هستم«:قادر
 

 ».دونم تو حد و کنترل دستت است ینه م« :با تمسخر گفت لمان
 

 ریـ خـودت بگـو مـن خـودم گ     سـت یرسـت ن دروازه درسـت نباشـد اگـر د    يجلـو  دیدونـم شـا   ینم«:قادر
فقـط دوسـتانه بـه مـن بگـو آن وقـت مـن خــودم         یســتیاگـر موافـق ن   سـت یحـالم هسـتم دسـت خـودم ن    

 ».حدم را خواهم دانست
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قـدم جلـو آمـد و     کیـ نگـاه کـرد و بعـد     ابـان یلمـان بـه خ  .... میکنـ  یمـ  يهم انـدازه کـه نقـش بـاز     لمان
از «:و گفــت دیکــه بــدنش بـه بــدن قــادر بچسـبد صــورت او را بوســ   يفاصـله طــور  یبــ یخــداحافظ يبـرا 

 ».سالم برسون یلیقول من به ننه جون باباجون خ
 

 ».یستین الیخ یتو نسبت به من ب یعنی يجداً بغلم کرد«:قادر
 

 ».دور بر ندار ادیحاال ز یدوست هست نیگفتم تو برام بهتر ستمین الیخ ینه ب« :لمان
 

شـد و بـه روسـتا رفـت و او بـه خانـه اش سـر         نیکـردن رفـت و سـوار ماشـ     يبـا  يبا بـا  یعقب یعقب قادر
 »اد؟یقباد نم« :شام بود و گفت هیزد و مادرش در حال ته

 
 »مامان از قباد خبر ندارم زنگ نزد؟« :قادر

 
 »؟ينه، لمان به خونه رسوند« :مادر

 
 »آره«: قادر

 
همـه زنـان آمدنـد گفتنـد تـو و       يمـا را خوشـحال کـرد    یلـ یخ میافتخـار کـرد   یلـ یامروز بـه تـو خ  « :مادر

 ».دیهست یبهم زوج خوب یلیلمان خ
 

 ».دیهست یراض یلیفکر کنم تو و بابا هم خ«:قادر
 

 ».دوست دارد یلیبرد معلوم بود لمان تورا خ فیک یلیآره بابات که خ«:مادر
 

 »واقعاً معلوم است؟«:قادر
 

 ».سالم برسونم یلیاها خآمدم گفت به شم ششیمن االن از پ« :قادر
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 ».را استفاده کرد یچه کلمات قیدق«:مادر

 
 ».سالم برسونم یلیبه ننه جون باباجون خ« :قادر

 
 ».او تورا دوست دارد یکن یخودت فکر م یاز آن شتریپسرجون ب« :با خنده گفت مادر

 
 »احترام به بزرگترهاست؟ ياز رو دیشا«:قادر

 
ننـه جـون    نیـ ا دیـ کلـک بزن  دیـ تون یبـه مـا کـه نمـ     سـت ین ينطـور یا سـت ین یواقعـ  لیـ دل نیـ نـه ا «:مـادر 

 اطیــمــرغ و خــروس ح یرا دوســت دارد حتــ یکــی یوقتــ یکــی ردیــم یتــو مــ يکــه بــرا یعنــیگفتــنش 
وقــت  یلــیاالغــت خ یعنــی دیــگو یبــه مــا ننــه جــون و بابــاجون مــ یکــی یاون رو هــم دوســت دارد وقتــ

 ».خوشحال است یلیقباد هم خ استاست از پل گذشته 
 

 ».انسان باشد نقدریقباد ا نیخبر نداشتم ا چیمامان من ه«:قادر
 

 ».نیشد تیما ترب شیهر دو توتان پ« :مادر
 

 کیــگذاشــت بــرام  ارمیــو کامــل در اخت نشیماشــ. کــنم یافتخــار مــ یلــیمامــان مــن بــه قبــاد خ« :قــادر
 ».حساب باز کرد

 
خواهنــد  یکننــد مــ یبهــت افتخــار مــ هیــهمــه مــردم غرب نیــرا نــدارد ا یخــوب جــز تــو او کســ« :مــادر

ــرادر کیــدوســت تــو باشــند او هــم   ــرادر بــزرگ توســت فکــر نکــن او ا   يب ــازه ب ــو دارد ت ــمثــل ت  نی
 ».رندیگ یاست که اون رو دست کم م هیاشکال بق نیفهمد ا یرا نم زهایچ
 

 ».میدونم در اصل ما گم بود یم«:قادر
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 یچــاق نیــفقــط بخــاطر ا میو هوشــش شــک نکــرد تیــخالق وقــت در مــورد چیمــن و پــدرت هــ«:مــادر
 ».عادت کرد ينجوریاش از جمع دور شد و بد هم ا

 
 »برم بابا کجاست؟ یستیمامان من با«:قادر

 
 ».داند آنجا ماند یخودش را صاحب عزا م يجور کیاو هم بخاطر تو «:مادر

 
 »…نباشم نجایمامان ممکن است من موقع شام ا« :قادر

 
ــادر ــد  ق ــا چن ــتش در  ب ــدوس ــتادیا یمکــان کی ــ   س ــل ماش ــد در آن مح ــه بتوان ــمج نیک ــرا ز دی ــر  ری نظ

ــ  شــد و بــه ســمت شــهر  نیســوار ماشــ دیــشــد مج کیــتار ابــانیخ یداشــته باشــد هــوا غــروب شــد وقت
ــه دا  ــادر ب ــیحرکــت کــرد و ق ــیدا«:زنــگ زد و گفــت  ی ــانیســر خ ی ــه خ  اب ــانیشــعبه کنــف وصــل ب  اب

از  رونیــخلــوت ب يجــا کیــرود موقــع برگشــت  یکجــا مــ نــدیبب دیــب بکنیــاون رو تعق دیســتیبا يســار
 ».دیبنداز ریشهر اونو گ

 
بــدون رمــز  میخلــوت کـه بتــون  ییجــا کیـ قــادر از االن بــرو « :گرفـت و گفــت  یــیرا از دا یگوشــ مـان یپ

 ».میریازت اطالعات بگ
 

 ».دیدهم از االن منتظر او باش یرا بهت م نیباشه پس من نشانه ماش«:قادر
 

ــ  قــادر داد و  مــانیو شــماره پــالك و رنــگ و مــدل را آمــاده کــرده بــود بــه پ   نیکــه از قبــل نشــانه ماش
رفــت و بعـد بــه خانــه شـان بــر گشــت و منتظـر شــد تــا     نیبــه طــرف خانـه نورالــد  نشیخـودش بــا ماشـ  

ــا ــه پ نی ــانیک ــا  م ــگ زد و از شناس ــو تعق ییزن ــمج بی ــر داد دی ــهر مج...... خب ــدر ش ــل  دی ــداخ  کی
شناسـد در حــال   ینفــر کـه ظـاهراً او را مـ    کیـ بـا   سـت یقــادر او تنهـا ن « :گفـت  مـان یپ وشـد   یجیسـاندو 

آن هــا  نیذارم تــو گــوش کــن ببــ یرا روشــن مــ لمیو موبــا شــمیداخــل م ییگــپ زدن اســت مــن تنهــا
 ».یش یمتوجه م يزیحرف زدند چ یاگر مازندران
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 ».برو« :قادر

 
 ».نگفتم حرف نزن يزیاز بعد گوش بده فقط تا من چ« :مانیپ
 
داخــل شــد در  مــانیمنتظــر ماندنـد و از آن نقطــه مــأمور گــرفتن عکـس شــدند پ   رونیــو خســرو ب یـی دا

 .و نوشابه سفارش داد چیساندو کیو  ستادیپشت به آنان ا يمتر کیفاصله 
 

ــ  یبـه مازنــدران  یگــاه دیـ مج ــ  یبــا شـخص دوم توانســت متوجــه  ینمـ  یکســ رونیـ زد کــه از ب یحـرف م
ــنا  رونیــب یجیجداگانــه از ســاندو  جیاو آن دو شــخص باشــد آن هــا بعــد از خــوردن ســاندو      ییآش
 .رفتند

 
ــ  مــانیپ از  يریکــه تصــو نیــبــدون ا ردیــبگ لمیاش فــ یخــودش فقــط توانســت صــدا آن هــا را بــا گوش

ــد خســرو نفــر دوم را تعق   ــآن هــا داشــته باش ــا دا مــانیکــرد پ بی ــیب ــ  ی ــوار ماش ــه س ــت  نیجداگان وان
 د،یـ مج ادیـ راه بخـاطر چـراغ قرمـز و هـم سـرعت ز      نیبـ  یبـه راه افتادنـد ولـ    دیـ شدند و پشـت سـر مج  

 .ختندیر دیبه قادر زنگ زد و آن ها نقشه جد مانیو پ داو را گم کردن
 

اسـت، چکـار    امـده ین رونیـ شـد و هنـوز ب   یآقـا داخـل شـهربان    نیـ ا« :زنـگ زد و گفـت   مـان یبـه پ  خسرو
 »کنم؟

 
 ».یعکسش را واضح گرفت نینگاه کن بب«: مانیپ
 

 ».لحظه کیهنوز نگاه نکردم « :خسرو
 

عکـس   نیـ ا يتونـه از رو  یواضـح اسـت قـادر مـ     یبـه انـدازه کـاف   « :عکـس گفـت   يبعد از تماشـا  خسرو
 ».دییشماها االن کجا. راحت او را بشناسد
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 ».میما فعالً منتظر هست ایتو حرکت کن ب« :مانیپ
 

 »د؟یاون رو گم کرد« :خسرو
 
 ».آره قطع کن«:مانیپ
 

بــه دروازه نگــاه  ســتادیرفــت و زنــگ خانــه را زد و مهنــاز ســر پلــه ا  نــایم يبــه خانــه پــدر عیســر قــادر
 »ست؟یبهرام خونه ن« :کرد و قادر گفت

 
 ».رونِینه ب«:مهناز

 
 ».ایلحظه ب کی«:قادر

 
 ».بله بفرما« :مهناز

 
 »ن؟یخونه دار يزیچ ییغذا»«او رفت و گفت شیتا نصف راه آمد و قادر هم پ مهناز

 
 ».بفرما هست فراوان«:مهناز

 
ــادر ــ«:ق ــ عیســر نیبب ــنج دق  قــهیدر دو دق يجــور کی ــا پ ــاده باشــه  یســتیغــذات با قــهیگــرم کــن ت آم

االن نپــرس  یــیر ینمــ ییجــا یولــ ير یانگــار بــه شــهر مــ یعنــیرو بپــوش  رونیــخــودت هــم لبــاس ب
 ».گم زود باش یچه اگر فرصت شد م يبرا
 

قـادر برپشـت و قـادر دسـت جـام       شیآنچه را کـه قـادر گفتـه بـود آمـاده کـرد و پـ        عیرفت و سر مهناز
 ».ایبا من ب... گرم است خوب است« :غذا زد و گفت

 
 ».شده يزیچ«:مهناز
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داود  يبــرا یتــو در اصــل قصــد داشــت ادیــب واشیــ واشیــ یســتیبا دیــخــوب گــوش کــن االن مج« :قــادر
کــار را  نیــتونــه ا یازش خــواهش کــن کــه او مــ يدیــو د دیــحــاال چــون مج يغــذا ببــر مارســتانیبــه ب

... دارم  لیـ بهـرام دل  یکـس نگـو حتـ    چیمنـو بـه هـ    يحـرف هـا   نیـ وجه بـا او نـرو و ا   چیبرات بکند به ه
 ».ندیبرو جلو بهتر است من رو نب ادیآها داره م

 
رات االن بــ دیــمج« :مهنــاز را قبــول کــرد و دور زد قــادر بــه داود زنــگ زد و بــه او گفــت يتقاضــا دیــمج

 حیرا توضـ  لشیبعـداً دلـ  ... يادعـا کـن کـه خـودت سـفارش داد      يآورد و اگـر غـذا هـم خـورد     یغذا مـ 
 ».دهم یم
 

ــادر ــه پ ق ــد ب ــانیبع ــ  م ــراش توض ــگ زد و نقشــه را ب ــرو    حیزن ــد خس ــاده کردن ــاب آم ــا طن داد و آن ه
ــ  مــانیپ شــعبه  ابــانیهــم اول خ یــیخلــوت منتظــر شــدند و دا يجــا کیــاش در  دهیبــا وانــت ســر پوش

 .کنف منتظر شد
 

اطــالع  مــانیپشــت ســرش حرکــت کــرد و بــه پ یــیداود داد و موقــع برگشــت دا لیــغــذا را تحو دیــمج
کــه داود کتــک خــورده بــود او را از عقــب  يداد و آن هــا آمــاده شــدند و طبــق نقشــه در همــان نقطــه ا 

را بــرده باشــد  زیــهمــه چ يو جلــو ســد راه کردنــد و او را بســتند و او هــم مثــل مــوش مــرده انگــار بــو 
ــ  دشــ میتســل ــیدا نیاو را در صــندوق عقــب ماش ــد و پ ی ــانیانداختن ــد و خســرو هــم    م ــت ش ســوار وان

شـد و دنبـال آن هـا حرکـت کـرد و آن هـا بعـد از اطـالع دادن قـادر بـه بـاغ رفتنـد              دیـ مج نیسوار ماشـ 
 .اتاق بستند کیو او را در 

 
و شـخص نـا شـناس گـوش دادنـد       دیـ مج نیرد و بـدل شـده بـ    يهم آمد و آن هـا بـاهم بـه حرفهـا     قادر

اسـت کـه او    نیـ بگـم ا  یتـونم مطمئنـ   یآنچـه مـن مـ    یمتاسـفانه واضـح نبـود ولـ    «:و قادر در جواب گفت
ــات ــ      یتمــام اتفاق ــه او گــزارش کــرد و گفــت آن هــا عقــب نش ــود ب ــاده ب ــو مراســم افت ــه امــروز ت  ینیک
 ».است دهیاز دهن بهرام نشن يدیتهد چیه زکردند امرو
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 »؟یگرفت يا جهیچه نت تو« :مانیپ
 

 ».دیبه من نشان بده دیرا که از آن ها گرفت ییاول آن عکس ها« :قادر
 

 ».من تماشا کن لیاز موبا ایب« : خسرو
 

ــادر ــ«:ق ــ یم ــ  ياســت چــه درجــه ا  سیشناســمش پل ــدارم ول ــه  یاکثــراً او را هــم مــوقع  یداره خبــر ن ک
 ».هم است حتماً اسم و رسم دارد یاصل ولیمس دمیمسابقات است تو سالن او را د

 
 ».ندارد یپسرِ گناه نیا« :ییدا
 

ــو از نزد مــانیپ« : دیپرســ مــانیاز پ قــادر  یعنــیآن هــا حرکاتشــان مشــکوك بــود   يشــاهد بــود کیــت
 »؟يدینه ترس و وحشت هم در آن ها د ایکالنترها را داشت و  يطرف ادا

 
 سیکـرد و پلـ   ینگـاه نمـ   سـه یاصـالً بـه پل   دیـ مج نیـ بـود کـه ا   نیـ نظـر مـن در آن لحظـه ا    قـاً یدق« :مانیپ

زدنـد   یتوانسـت بفهمـد کـه آن هـا بـاهم حـرف مـ        ینمـ  یکسـ  رونیـ از ب یعنـ یکـرد   یهم او را نگاه نمـ 
 ».زدند یترس باهم حرف م يمشکوك و از رو... 
 

 یبـرد ولـ   یخبـر مـ   سیبفهمـد کـه او بـه پلـ     یخواهـد کسـ   یاحتمال دارد که او گـزارش داد و نمـ  « :قادر
آن هـا   يباشـد حتمـاً رشـوه گرفتـه اسـت و بـرا       سیآقـا هـم پلـ    نیـ من به احتمـال دوم بـاور دارم، اگـر ا   

 یشــهر و حتــ نیــکــه درب و داغــان شــدند در ا ینیســه تــا ماشــ دیــکنــد خودتــون حســاب بکن یکــار مــ
مــن . دمینشــن شــرفتیحرکــت پ کیـ مــن  سیو در کــار پلــ سـت یســخت ن هیهمســا يگشـتن درشــهرها 

 ».و مطمئن هستمکردن ا یبه جاسوس
 
 ».میآزادش بکن دیگ یم« :ییدا
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 ».صبر کن من به داود زنگ بزنم«:قادر
 
 ».یبپرس یخواه یم یچ«:ییدا
 

 ».آن ها است تیشکا یدگیرس ولیمس یخواهم بپرسم ک یم« :قادر
 
 ».احتمال دارد آن ها شماره داود را کنترل بکنند یول. بپرس« :مانیپ
 

 ».است یداره مطمئن ششیپ یدوم لیموبا کیداود «:قادر
 

 ».يکه نبود دهیسالم اقا داود خواب« :زنگ زد و گفت قادر
 

 »شده؟ ينه خبر« :داود
 

 ».دیکرد تیشدند شکا یبابا که تصادف را بان نیسوال داشتم شما از دست ا کیازت «:قادر
 

 ».آره«:داود
 

 »پرونده است؟ ولیمس یک«:قادر
 

 ».ستما با خبر ا لیدونم وک ینم« :داود
 

 »است؟ ولیمس یبابت پرونده خودت ک گهیسوال د کی«:قادر
 

 ».کند یدنبال م یتیمنو سروان هدا تیشکا«:داود
 

ــموبا قـــادر ــه عکـــس از داود      لیـ ــاه بـ ــا نگـ ــرد و بـ ــداً ظـــاهر کـ ــرو را گرفـــت و عکـــس را مجـ خسـ
 ».تو آمد مگر نه شیخودش پ یتیسروان هدا«:دیپرس
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 »با تو حرف نزد؟.... شمیآره چند بار آمد پ« :داود

 
داشـتند حـاال    يچـه درجـه ا   ایـ هـا بودنـد و    یدونـم کـ   یهـا حـرف زدم نمـ    سیبـار مـن بـا پلـ     کی«:قادر

 ».درشت داره لیاست سب یبابا را بگو چه شکل نیا یبار نشان کیتو 
 

 ».دارد یسال 51نه چاق است سرش طاس است « :داود
 

 ».به من بگو یشناس یاون رو م فرستم اگر یعکس را برات االن م کیمن « :قادر
 

 ».بفرست«:داود
 

 ».عکس تو اونِ رمیگ یباهات تماس م گهید لیموبا کیمن با « :قادر
 

 ».دونم از کجا یآشناست فقط نم یلیچهره اش برام خ« :عکس را فرستاد و داود گفت قادر
 

 ».زنگ بزن یبا شماره قبل عیکنم اگر خاطرتون آمد سر ینم ییمن راهنما«:قادر
 

 »؟یکن یرا از من م یسوال ستیب نیچرا ا« :داود
 

 ».میزن یحرف م کیآمدم باهم از نزد یبعداً وقت چیه«:قادر
 

 ».دمید يفکر کنم او را تو کالنتر دمیاون رو د ییجا کیمن « :داود
 

 »آقاست؟ نیپرونده به عهده ا یدگیرس یگ یم«:قادر
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ــ « :داود ــه انقــدر م ــن و م  ییدونــم آن هــا ین ــال پرونــده م ــایکــه دنب ــهســتند ا ن ــا ن نی ــا.... ســتیباب  نی
 یســتیانداختــه آره با نیماشــ ریــخــودش را ز نــایاســت کــه شــهادت داده کــه م یفکــر کــنم کســ.... بابــا
 »است؟ سیآقا پل نیا.... رسانده بود  مارستانیرا به ب نایم یفرد باشه حت نیهم
 

 ».شتیپ...  امیفردا م... احتماالً« :قادر
 

مــن همــه  دینیخــوب بشــ میمــا اشــتباه نکــرد«:را خــاموش کــرد و بــه خســرو داد و گفــت  لیــموبا قــادر
 ».دیبکنم و شما هم سوال و جواب را درست ازش بکن فیدونم براتون تعر یآنچه را که م

 
 ».یستیمگر خودت ن« :مانیپ
 

 نیسـش از بـ  خـواهم حـرف بـزنم چـون بـا بـودن مـن تر        یتـونم و نمـ   ینمـ  یمـن هـم هسـتم ولـ    « :قادر
بهتــر اســت تــو از  مــانیفکــر کــنم آقــا پ ســمینو یکاغــذ مــ يداشــتم رو یو ســوال یاگــر حرفــ... ره  یمــ

توننـد مظنـون بشـند تـو ازش      یهـم مـ   یـی دا يکـار بـاش چـون بعـداً رو     نیـ ا ولیمسـ  یبکنـ  ییاو بازجو
 ».کن ییبازجو

 
پشـت   مـان یکـار گذاشـته شـد و پ    نیکـرد و دوربـ   فیـ خـودش تعر  يتمـام داسـتان را بـا برداشـتها     قادر

ــ « :دیپرســ مــانینشــاندن و پ یصــندل يرا چشــم بســته رو دیــو خســرو مج یــینشســت و دا نیبــه دورب
 »؟يافتاد ریگ یتو االن تو چه جهنم یدون یم
 

 ».دیگرفت ینکردم اشتباه یمن گناه«:دیمج
 
افتادنــد فقــط تــا حــاال  ریــگ ییچنــد تــا ؟يافتــاد ریــکــه گ یهســت یتــو تنهــا کســ یکنــ یفکــر مــ« :مــانیپ

را بــه گــردن تــو انــداخت گفــت تــو   زیــچــون او همــه چ یهســت یحــرف زده و تــو نفــر دومــ نینورالــد
 ».یصاحب آن عکس هست
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دونـم صـاحب آن عکـس بـاقر      یمـن کـه مـ    دیـ کن یمـ  فیـ تعر یمعلـوم اسـت چـ   « :و گفت دیخند دیمج
ــه چنــ ینمــ نیاســت تــازه نورالــد ســاعت  نیو هــم همــ دمیــدزده باشــد چــون مــن او را  یحرفــ نیتون

 ».دینگاه بکن لمیتو موبا. با او حرف زدم دیریکه من رو بگ نیقبل از ا شیپ
 
بــال فاصــله اســم تــورا گفــت، حــاالتو از کجــا  . ان رو تــو دام انــداخت گــریگــروه د کیــ م،یکــرد«:مــانیپ
ـ  یم  عیاسـم بـاقر را فرامـوش کـرد و بـه قـادر نگـاه کـرد و قـادر سـر           مـان یپ»عکـس  نیـ صـاحب ا  یدون

 »عکس باقر است؟ نیآره صاحب ا«:در ادامه گفت مانیاسم باقر را نوشت و پ
 

 ».باقر خودش گفت«:دیمج
 
 »؟یو به داود نگفت یشناس یپس تو صاحب عکس را م« :مانیپ
 

 ».دونند یها م یلیدونم خ یکه م ستمیمن تنها کس ن« :دیمج
 
 ».دونند یم گریها د یمثالً ک« :مانیپ
 

 ».نیقادر و دوست دخترش و نورالد« : دیمج
 
 »؟یتو چرا اسم باقر را به بهرام نگفت«:مانیپ
 

 ».نشدم ریمن از جونم س« :دیمج
 
ــ  رونیــاالن ب ياشــاره کــرد یاتفاقــا بــه حــرف قشــنگ « :مــانیپ کننــد فکــر  یدارنــد بــرات قبــر آمــاده م

کـرد   یبـه تـو شـک مـ     یکـ  یگفتـ  یتـازه اگـر بـه داود و بهـرام مـ     ...  میسـت ینـه ن  میهست سیما پل يکرد
 ». اسم را به داود دادند نیکه کار قادر و دوست دخترش است آن ها ا دندیفهم یحتماً همه م
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ــدیفهم یحتمــاً همــه مــ کــرد ــادر و دوســت دختــرش اســت آن هــا ا   دن ــه داود  نیــکــه کــار ق اســم را ب
 .دادند

 
لحظـه چشــم بنــد   کیــ مـان یت و پرفــ رونیـ بـرود، قــادر از اتــاق ب  رونیــبــه قـادر اشــاره زد کـه ب   مـان یپ

مشـت آرام و کنتـرل شــده    کیـ  نــدیرا بب هیـ کـه او بـا چشـمانش بق    نیــو قبـل از ا  دیکشـ  نییرا پـا  دیـ مج
 کثافت را ببند نیچشم بند ا«:و به خسرو گفت  دیدماغ و دندانش کوب يرو
 
را بــه جــا  ایــدن نیــآدم هــا احتــرام ا نجــوریا نــدیرا نب ایــدن نیــا یکیتــار یخــواهم لحظــه آخــر حتــ یمــ

 ».دفن بشه يخواهم تو سه متر یباشه م ادیبرو بگو قبرش عمقش ز یعل اوردندین
 

و  سـتاد یا دیـ لحظـه بـا قـادر داخـل شـد قـادر پشـت سـر مج         کیـ رفـت و بعـد از    رونیـ از اتـاق ب  خسـرو 
 ».يکار را کرد نیگه تو ا یم نینورالد« :گفت مانیپ
 

نــزده باشــه  یحرفــ نیاو چنــ دیرا گرفتــه باشــ مــن مطمــئن هســتم اگــر هــم او. دیــگ یدروغ مــ« :دیــمج
 ».خورم یقسم م دیاریگناه هستم قرآن ب یچون من صد در صد ب

 
از  یکـ ی يحـق دار «: بـه قـادر نگـاه کـرد و بـا عالمـت گفـت مجبـور هسـتم و بعـد در ادامـه گفـت             مانیپ

ــ ریــتــون را گ یکــی یکــیکــرد مــا هــم االن  فیــرا تعر زیــدوســتانت آمــد و همــه چ و هــر  میانــداز یم
 تونه اعتراف بکنه و ما او را فقط به یکرد م یمونیکدامتان ابراز پش

 
خـوراك کـرم هـا    ... تـن خـاك   کیـ  ریـ ره ز ینشـده مـ   مانیکـه هنـوز پشـ    يو اون فـرد  میده یم سیپل

 ».بشه
 

 ».دیگرفت یاشتباه گرید یکیهستم حتماً منو با  دیمن مج« :دیمج
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 یحتمــاً مــ میدیدونســت را گفــت و مــا او را بخشــ یآمــد و هــر چــه مــ یگــم کــ یمــن بهــت مــ«: مــانیپ
گـم بـاقر آمـد و     یخـودم بهـت مـ    یخواهـد از مـن بخـواه    ینـه تـو نمـ    سـت یآن شخص ک یبدون یخواه

 دوست دختر قادر یدون یاست و م نیو نورالد ستیگفت صاحب عکس او ن
 

 ».چاقو زد یکشور را چه کس نیا قهرمان
 

کــرد و  ياعتــراض اشـاره ا  یـی نگـاه کـرد و از دوســت پسـر خطـاب شــدن در حضـور دا      مــانیبـه پ  قـادر 
ــانیپ ــوان را بنو     م ــم دو نوج ــت اس ــرد و گف ــاره ک ــادر اش ــه ق ــه ب ــیدر ادام ــم دو   دیس ــدن اس ــا خوان و ب

 ».کرد فیرا برامون تعر زیباقر همه چ» :نوجوان در ادامه گفت
 

 نیـ وقـت ا  چیکـار را کـرد بـر فـرض هـم اگـر مـن آن طـرف باشـم هـ           نیـ ا یدونـم کـ   یمـن نمـ  « :دیمج
 یدونـم قـادر مخـالف برخـورد سـخت اسـت و قـول داده بـود کـه اسـم کسـ            یکـنم چـون مـ    یکار را نمـ 

 ».ستین یحرف شما اصالً مستند و منطق نیرا ندهد پس ا
 
. یهسـت  یگـ چـون تـو آدم زرن   یگـ  یرا مـ  قـت یدر مـورد برخـورد بـا دوسـت قـادر تـو حق       دیشـا « :مانیپ

ــ ــ یول ــد گــریمکــان د کیــاالن در  نیهم ــاز نینورال ــه ب ــتــو تعر يهــا ياز فتن ــو در   فی کــرده اســت ت
 ».از تو شروع شده زیگفت همه چ یفتنه هست نیهمه ا قتیحق
 

 ».االن تهران است نینورالد دیگ یچرا دروغ م« :دیمج
 
ــ   مــانیپ ــا انگشــت زم ــه قــادر نگــاه کــرد و قــادر ب ــد  نیب  ییجــا نیرا نشــان داد و عالمــت داد کــه نورال

ــ  یاگــر بخــواه« :در ادامــه گفــت مــانینرفتــه و تــو روستاســت و پ ــا ایــ یمنــو احمــق فــرض بکن کــه  نی
 بهت آن شانس آخر گریگم د یدروغ م ایزنم و  یکه بلوف م یبگ یبخواه
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بکـنم   یمعروفـ خواسـتم خـودم را    یمـ  یکـنم راسـت   یچـاقو تـو چشـمت فـرو مـ      نیدهم و بـا همـ   ینم را
ــ  دیبــار گفــتن شــا کیــ ــه ســر م یــیآن بال میســتین سیتــو گوشــت نرفتــه مــن و مــا پل آمــد و  نــایکــه ب

 کردند يکه با خواهرمون اون گونه بد یآن کسان ستیکرد انصاف ن فیتعر نینورالد
 
خودتــون  یمونیو پشــ دیــبود یمــرد مــ یکمــ کیــ میانتظــار داشــت میبرخــورد بکنــ میــمال نیــاز ا شــتریب

 ».يآن طور که باقر آمد و حرف زد تو خودت حکم مرگت را امضا کرد دیداشت یرا ابراز م
 

دونــم  یو مــن هــم مــ دیــدون یکــنم چــون خودتــون مــ یاعتــراض نمــ یمــن اعتــراض دارم ولــ«: دیــمج
ــ ــو ا  یفقــط م ــن ت ــگــم م ــ تیوضــع نی ــرار نم ــدن او دار   یف ــا آم ــم ت ــونم بکــنم وقــت ه ــت پســچرا  دی

 ».من بزند يحرفها را جلو نیاو  ادین نینورالد
 
 دنیو شـن  نینورالـد  دنیـ فقـط بعـد از د   یباشـه ولـ  « :و خسـرو نگـاه کـرد و گفـت     یـی به قادر و دا مانیپ

 یعنــی. نخواهـد داشــت  يبــه حالـت ســود  گـه یات د یمونیحرفهـاش شــانس تـو تمــام شـده اســت و پشــ   
 چون آن دو برادر. یش یآن هم زنده زنده دفن م... خاك  ریز ير یم
 
.... میبـرو اطـالع بـده کـه اگـر حاضـر هسـتند مـا آن هـا را بـاهم روبـرو بکنـ             یعلـ . از ما خواستند نطوریا

بــا لــب تکــان داد منتظــر  مــانیبعــد پ» .... ســت؟یدور ن یلــیجــا کــه خ نیــاز ا نینورالــد يمحــل نگهــدار
 یمـ  لشیتحـو  میـ ر یپـس مـا خودمـون مـ    ... هسـت  «:را بلنـد گفـت   مـان یشد و خسرو کلمه سـر زبـان پ  

 ».میریگ
 

بترســد حتمــاً . میانــداز یتــو چــاه مــ میبــر یاونــو مــ« :گفــت مــانیرفتنــد و پ رونیــب يهــا چهــارنفر آن
 ».زند یحرف م
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مــن  دیــکن یفکــر مــ نطــوریاگــر ا...  اوردیــدوام ب ادیــتونــه ز یاســت بــا لبــاس نمــ ادیــعمــق آب ز«:قــادر
 نینورالــد میجــداً بــر میشــوم اگــر حــرف زد چــه خــوب وگرنــه مجبــور هســت یمنتظــر مــ نییرم پــا یمــ

 ».میبنداز ریرا اول گ
 
 ».میریرفت او را بگ يهمون آدم که تو کالنتر ستیبهتر ن« : ییدا
 

 یهــا حــرف نزدنــد نمــ نیــدونــم تــا ا یشناســم اســمش آدرســش را نمــ یاو را مــن از چهــره مــ« :قــادر
 ».خالفکار هستند هیقض نیکه چه اندازه تو ا میمطمئن بش گرانیاز د میتون
 
 یجیبگـو آن هـا را تـو سـاندو    . يدیآقـا کـه مـدرك تـو دسـتمون اسـت نپرسـ        نیـ از ا مـان یچـرا پ « :ییدا
 ».میدیو حرفهاشون را شن میدید
 
 ».هنوز دستمون باشد یستیآس با نیکار را نکردم ا نیعمداً ا یآره ول«:مانیپ
 

ــ ينقــش ات را خــوب بــاز یجــداً حســاب مــانیپ«:قــادر  يمــن بــاور شــدم کــه تــو تجربــه کــار   یکنــ یم
 ».يدار

 
 ».افتاده ریخوب معلوم است چون خودش از بس گ« :و گفت دیخند خسرو

 
اگــر بــه حــرف آمــد کــه چــه  میزنــ یحــرف مــ سِیپلــ نیــاالن از ا میمطلعــش نــذار ادیــز میبــر« :مــانیپ

 ».یکیسراغ آن  میبر میخوب وگرنه مجبور
 
 »م؟یبر«:مانیپ
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 238 

االن بـه مـا اطـالع دادنـد     « :گفـت  دیـ بـه مج  مـان یمجـدداً داخـل اتـاق شـدند و پ     یکرد و همگـ  دییتا جمع
ــ یتمــاس داشــت یســیپل کیــبــا  شیســاعت پــ نیتــو همــ و خفــه خــون  دهیبهــرام ترســ یگــن گفتــ یم

 سروانِ ایهم تو و او ان آقا ستوانِ . کار خودش را کرده نایم یگرفته و عکس لخت
 

 »آقا درجه اش چه بود؟ یعل
 

 ».دقت نکردم من هم« :خسرو
 

 ».شاهد است کیاو فقط « :دیمج
 
 ».یکه با آن ها هست یکن یپس اعتراف م« :او را گرفت و گفت قهیلحظه  کی مانیپ
 

 ».آروم شده زیو من هم گفتم همه چ دیو از من پرس دمیرا د یزدانیستوان  یمن اتفاق« :دیمج
 
 گـر ینفـر د  کیـ  يو بـه جـا   ادیـ سـر قـرار ب   یسـت یشـاهد اسـت آن وقـت چـرا او با     یبابا گفتـ  نیا« :مانیپ

 ».یو اطالعات روز را بهش بده يتو آنجا ظاهر بشو
 

 ».بود یگفتم اتفاق«:دیمج
 
ــا معلــوم اســت مــن خــودم بغــل   لمیکثافــت فــ« :تــو صــورتش زد و گفــت یلیســ کیــ مــانیپ اســت کاملً

اطالعــات رد و  انــهیهمــه حرفهـات را ضــبط کـردم شــما دونفـر مخف    ادیـ نم ادتیــبـودم   ســتادهیدسـتون ا 
 دختر کوچولو نیستوان عکس از ا نیدونم هم یمن که م دیبدل کرد

 
 ».گرفت
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« :گفــت ادیــدر ادامــه بــا فر مــانینشــان داد و پ مــانینوشــت و بــه پ يکاغــذ دو جملــه ا کیــ يرو قــادر
ــا خــواهر و مــادرت بکننــد کــه   یســتیبا يکــرد نــایرا کــه تــو بــا م يشــه هــر کــار ینمــ ينجــورینــه ا ب
 دنیتونه با شن یاو م دهیخواهرت پر يتک زنگ بزنم بهرام رو کیاگر . یبفهم

 
 ».بشه و اصالً به خواهرت رحم نکند یوحش اسمت

 
در ادامـه   مـان یرا ننوشـته اسـت و پ   زهـا یچ نیـ به قـادر نگـاه کـرد و قـادر بـا عالمـت گفـت کـه او ا         ییدا

ــیخ«:حــرفش گفــت ــبگــو بب یمســخره هســت یل ــه شــاهد   نیــداود ا نمی ــا ک شناســد  یاســت او را نمــباب
 بابا نیا یباش انیکه در جر یباش یشناسند تو سگ ک یبهرام و قادر هم نم

 
ــهادت ــت ش ــا. داده اس ــرا با   نی ــت چ ــارِ اس ــا چک ــتیباب ــه    یس ــو چ ــت ت ــد آن وق ــرام بترس از داود و به

 ».میحرفها را که ضبط کرد نیا یبا بهرام داشته باش یتون یم یدشمن
 

ــ  دیــریاونــو بگ قــهی دیــبر دیــریگ یمنــو مــ قــهیچــرا «:دیــمج  یمــن چکارِهســتم شــما زورتــون بــه مــن م
 ».رسد

 
عقـب افتـاد و قـادر بـا دو دسـت       یبـا صـندل   دیـ و مج دیـ کوب دیـ مج نهیشـد و بـا لگـد تـو سـ      یعصبان ییدا

 ».بلندش کن« :گفت مانیبر خورد نکند و پ نیرا گرفت که به زم دیسر مج عیاز پشت سر
 

ــرو ــ« :خس ــه ث   یه ــاه و ن ــه، پنج ــانجوج ــت دار هی ــان  يوق ــم و نش ــآدرس ا یاس ــادر  نی ــده.... م  یرا ب
« :بزنـد و بـا نگـاه بـه قـادر و بـا مکـث ادامـه داد         گـر ید کیـ خواسـت حـرف رک   یم» ....وگرنه من خودم 

 شماها میدون یم زیما که از همه چ. کنم یچاقو را در حلقت فرو م نیا
 
 ».دیدختر بچه رحم نکرد کیبه  یکه حت دیهست فیکث نقدریا
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کــار را  نیــکردنــد ا یبــودم بــه خــواهر دوســت دختــر قــادر حتمــاً تجــاوز هــم مــ یاگــر مــن نمــ« :دیــمج
اصـالً   م،یکـس موافـق نبـود    چیمحـل اصـالً هـ    يمـا بچـه هـا   . ندارنـد  یکردنـد آن هـا اصـالً ترسـ     یجداً م

 ».میما خبر نداشت
 
 »ستوان عکس ها را گرفت؟ نیا یکن یپس اعتراف م« :مانیپ
 

ــ   یدونـم کـ   یمـن نمـ  « :دیـ مج آن دختــر را آزاد  عیمـن بـه او زنـگ زدم و گفـتم اگـر سـر       یهـا بودنـد ول
 ».دیدون یبشوند خودتون م میحاضر هستند تسل یمحل همگ ينکند بچه ها

 
 »کنند؟ یکارها را م نیآدم ها ا نیچرا ا« :مانیپ
 

ــ  یخــانوادگ تیــموقع کیــبــه خــاطر  سیدو تــا پلــ« :دیــمج کننــد  یاز مقــام و لباسشــون ســو اســتفاده م
آن هــا  يهــا يافتنــد خــراب کــار یمــ ریــگ يهــا فــرق دارنــد بــه زود سیپلــ هیــهــا دو بــرادر بــا بق نیــا
 ».آن ها باهم دوست هستند دیبپرس نیها را از نورالد نیا...  ستیو دو تا ن کی
 
و سـالم آزاد   حیتـورا صـح   یبکنـ  فیـ را تعر قـت یخـورم اگـر تمـام حق    یقسـم مـ   زمیـ بـه همـه چ  « :مانیپ

ــو داد  چیبکــنم و هــ را بــدون کــم و کاســت  قــتیفقــط تمــام حق يکــس هــم نفهمــد کــه تــو آن هــا را ل
 یآن وقت مرگت حتم.  میحرف نگفته بشنو گرانیکن اگر بعداً از زبان د فیتعر

 
 ».هم قبرها آماده هستند رونیب است

 
 نـا یبکـنم مـن کـه حاضـر نبـودم م      يمـن مجبـورم کـه بـا آن هـا همکـار      . آن ها منـو وادار کردنـد  « :دیمج
 ».آن ها او را کشتند.  ردیبم
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او را بغـل کـرد و    یـی زد و دا یلگـد مـ   واریـ و بـه د  دیکشـ  یخـود را بـا دو دسـت بـه هـوا مـ       يموها قادر
شــد و بــه  ید و احساســاتبــه تصــادف فکــر کــر شــانینشســت و پر نیزمــ يکــرد و بعــد رو یقــادر قــاط

 و قادر نگاه کرد و ییبه دا مانیاو را آرام کرد و پ ییافتاد و دا هیگر
 
 مــانیپ "کــه او ادامــه بدهــد ":بــا دســت اشــاره داد یــیو دا "ادامــه بــدهم؟ ":دیبــا عالمــت پرســ یــیدا از

 ».کرد یگفتند خودکش یول« :دیپرس دیاز مج
 

خواسـتند اونـو    یگفتنـد مـ   میدیشـتند مـا از ـن هـا پرسـ     را ک نـا یمـن مطمـئن هسـتم کـه آن هـا م     «: دیمج
 ».کنم یمن باور نم یافتاد ول نشونیماش ریز کباریاو به  یبترسوند ول

 
 »کار را کردند؟ نیچرا ا«:مانیپ
 

 یکـه حاملـه شـد فکـر کـنم کـم تـر مـواد مصـرف مـ           یکـالً عـوض شـد از مـوقع     نـا یآخرها م نیا«: دیمج
 ».زد یدونم با من که حرف نم یهم بخاطر بچه نم دیکرد شا

 
 »معتاد بود؟ یعنی ،یمواد گفت« :مانیپ
 

 دیپرسـ  ینمـ  نیهـا را از نورالـد   نیـ چـرا ا . کشـد  یاسـت کـه مـواد مـ     یسـال  کیـ آره فکـر کـنم   « :دیـ مج
 ».ستمین انیمن در جر

 
ــ نینورالــد« :مــانیپ آن هــا االن از  دیاســت شــا ریــهــاش گ لیــتــو دســت بهــرام و فام گــهید يجــا کی

بهـرام   ردیـ بگ فیـ کنـد کـه تخف   یمـ  يوسـط همکـار   نیـ ا یاسـت کـه کـ    نیـ خبر دارنـد مهـم ا   زیهمه چ
 یمـا مـ   یچـه بهتـر ولـ    شـتر یاو فـرق نـدارد هـر چـه ب     يده تـا بـرا   ایـ  یکـ یکشد و حـاال   یرا حتماً م یکی

 میتــورا آزاد بــذارد اگــر بگــ میبگــو میتــون یمــ یلــیمــا بــا چــه دل. کشــته بشــند يکمتــر عــدادت میخــواه
تـو   میبگـ  یسـت یشـود پـس با   یمـ  شـتر یآن وقـت لجـش بـا تـو ب     دیو باهم بـزرگ شـد   یهست او هیهمسا

اســت کــه  نیــبــاور کــن تــالش مــا ا  يکــرد فیــرا تعر زیــو همــه چ يبــا مــا حــرف زد يخــودت آمــد
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 کیـ خونـت حـق، بـاز     خـتن یو ر یباشـ  فیـ تـو خـودت هـر چقـدر کث    . مینکنـ تو کارمون مبالغـه   يخودیب
 »؟یفهم یم ،يپدر و مادر کشاورز بدبخت دار

 
کـردم از   هیـ گر یمـرد مـن خـودم کلـ     نـا یکـه م  یکـنم از همـون مـوقع    یمـ  فیـ من کـه دارم تعر « :دیمج

مــن اشــتباه . بشــود ينجــوریاش ا جــهیکــردم نت یشــدم فکــرش را نمــ مونیپشــ یکــه کــردم کلــ يکــار
 ».کنم یخواهش م دیکردم منو ببخش

 
 »داشتند؟ نایبا م یها چه ارتباط سیپل نیا« :مانیپ
 

 نــایاز م سِیافتــد و پلــ یهــا مــ سیپلــ نیــاز ا یکــی ریــگ نییبــا هــرو نیبــا نورالــد نــایروز م کیــ«:دیــمج
ــد   ریبخــاطر مــواد اســ نــایکنــد و از آن موقــع م یآن هــا مــ میرا تســل نــایم نیخوشــش آمــده بــود نورال

 ».آن ها شده بود
 
 ».دوست شدند نایها با م یروستا ک نیتو ا نیجز نورالد« :مانیپ
 

 ».دیبپرس نیاز نورالد یستیرو با نیشناسم ا یمن شش نفر را م« :دیمج
 

 ».وسط چکاره است نیباقر ا« :دیپرس مانیاسم باقر را نوشت و پ قادر
 

 ».دیبار خواب کیکنار فکر کنم فقط  دیاو خودش را زود کش« :دیمج
 
 »نگفت؟ یرا به کس زهایچ نیا نایچرا م« :مانیپ
 

را کـه آن هـا خواسـتند     يگرفتنـد و هـر کـار    لمیفـ  دنـد یخواب یکـه باهـاش مـ    یچون همـه کسـان  « :دیمج
 ».مجبور بود 
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 واریـ بـار بـه د   نیبـا کـف دسـت چنـد     هیـ داد و بعـد بـا گر   یسرش را گرفت و با دو دست فشـار مـ   قادر
 »دیـ ولـم کن « :او را گرفتنـد و او بـا بغـض و بلنـد گفـت      مـان یپ یـی زد که کل خانـه بـه تکـان آمـد و دا     یم

 رفت چشمبند او را گرفت و او را بلند کرد در هوا گرفت دید طرف مجو بع
 
کثافــت مــن اگــر تــو دهنتــون از  « :او گذاشــت و گفــت يگلــو يو بعــد او دســت رو دیــکوب واریــبــه د و

 ».شرفم یغذا گوه فرو نکنم ب يبعد بجا
 

 ».نفس بکشد ینتونه به راحت دیببند دهنشو
 

 »؟ير یکجا م« :دیپشت سرش راه افتاد و خسرو پرس ییرفت و دا رونیاز در ب قادر
 

 ».ارمیرا ب یکیرم اون  یم«:قادر
 

 ».میر یتنها نرو باهم م« :خسرو
 

 تیــاذ یلــیرا خ نــایآدم هــا م نیــگفــت ا هیــبــا حالــت گر دمیــحــاال فهم ســتین یاجیــاحت گــهید« :قــادر
 ».کردند

 
 ».به فکر لمان باش«:ییدا
 

 ».لمان را هم نخواهم داشت اقتیوقت ل چیه کار را نکنم نیاگر من ا« :قادر
 
 یمـ  شیطبـق برنامـه خـوب پـ     میـ کننـد مـا دار   یمـ  تیـ فهمنـد و آن وقـت لمـان را اذ    یآن هـا مـ  « :ییدا
 ». میر
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ــادر ــد«: ق ــن دوام ن يدی ــم ــیدا اوردمی ــن  ی ــودت ش ــون ز يدیخ ــتعداش ــ   ادی ــا م ــن ت ــت م ــتم  یاس تونس
ــا دا » ......دســت رو دســت بــذارم و گذاشــتم  ــ یــیبعــد قــادر ب ــه او  رونیــلحظــه از اتــاق ب کی رفــت و ب

 و خسرو مانیبهانه خودم را کنار بکشم اگر پ نیندارد به ا تیاصالً خوب... ییدا« :گفت
 

کــه خــودت  ینــدارد در صــورت يرادیـ ا ادیــســر آن هــا ب یــیهـر بال  یعنــیو بچـه هــم نداشــته باشــند   زن
 ».من است يدعوا نیا یدون یم
 
ـ  یکارهـا تمـام شـد مـ     یوقتـ  میافتـاد  ینمـ  ریـ حتمـاً گ  میانجـام بـده  اگر کارها را ما خـوب  « :ییدا و  میزن
عـده بـا    کیـ حتمـاً هسـتند کـه     يتـو مجبـور   یولـ . میکنـ  یپشت سـرمون را هـم نگـاه نمـ     گرید میر یم

 ».بکنند یوجود حق دادن به تو با تو دشمن
 

 ».کار من است نیتونم از دور تماشا بکنم ا یشه نم ینم ییدا«:قادر
 
 ».امیمن با تو م اطیاحت يباشه برا«:ییدا
 

ــه دا« :قــادر  یلــیخــودم را ســبک بکــنم حــالم خ  یکلــ یســتیمــن تــا روســتا با. کــنم یخــواهش مــ یــین
 ».گرفته ، اجازه بده

 
 ».مواظب خودت باش«:ییدا
 

 »؟یخوب... الو« :به لمان زنگ زد و گفت قادر
 

 »؟ییتو االن کجا یخوبم مرس«:لمان
 

 »؟یتون یم نییپا ایعد دم دروازه هستم بب قهیمن پنج دق«:قادر
 

 ».که شک نکنه نییپا امیم نیبابام متوجه نشه با نسر یستیفکر کنم با« :لمان



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 245 

 
 ».نییپا ایب يدیمنو د یدم پنجره تماشا کن وقت« :قادر

 
 ».تونم باشم ینم ادیز« : لمان

 
ــادر ــنج دق ق ــد از پ ــایبع ــر  ق ــان و نس ــد و لم ــو نیآم ــالم و    يجل ــادر بعــد از س ــاده شــدند و ق دروازه آم

داخـل خونـه اش    میـ ر یامشـب مـ   میکـرد  دایـ شـرف هـا را پ   یمـا ان بـ  « :گفـت  نیکردن بـا نسـر   کیعل
ــ ــ ترشــونیو کامپ نیدورب ــابود م ــ یرا ن ــ میکن ــ یوقت ــامپ نیدورب تماشــا  یذارم کســ یگــرفتم نمــ تریو ک

 ».دهم یخودت م لیارم تحویبکند م
 

 ».یبفهم یا تونستچطور شد از کج« :لمان
 

ــادر ــراف کــرد آن هــا م  دیــمج«:ق ــایاعت ــه ا  ن ــا شــون از   نیــرا کشــتند و آن عــده ک ــد دو ت کــار را کردن
 ایــکردنــد اگــر بشــه فــردا  تشیــاذ یلــیرا معتــاد هــم کــرده بودنــد خ نــایهســتند م یقالبــ يهــا سیپلــ
 خودت تماشا کن فقط بدان تو از امشب به بعد ارمیرا برات م يد یامشب س نیهم
 
 ییبــا پــدرت حــرف بــزن اگــر افــراد آشــنا  دییــایدم پنجــره ن یحتــ یاز گذشــته تــو خطــر هســت شــتریب

 ».که بهش بشه اعتماد کرد یکیبموند  شتونیپ نیرا دار یکس
 

 »هستند؟ نجایو دوست هاش هم ا ییدا« :لمان
 

 ».میآره ما باهم هست«:قادر
 

چــون آن هــا فکــر  دیــبکن ادیــاعت ترشــیســاعت بــه بعــد صــد برابــر ب نیــبــرم پــس از ا یســتیاالن با مــن
 دیترسـند شـا   یبرنـد و مـ   یبـو مـ   هیـ بزنـد بق  بشـون یشـون غ  یکـ یاگـر   یکنند تـو تنهـا شـاهد هسـت     یم
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اول بـا مامانـت حـرف بـزن، مـن هـم        دیمواظـب باشـ   یلـ یخ نیسـراغ تـو پـس هـم تـو و هـم نسـر        اندیب
 ».بمونم شتونیپ يجور کی یستیبا پدرت حرف بزند در اصل من خودم با داودکنم  یم یسع

 
 ».نرو رونیاز خونه اصالً ب یعنینه؟  يمتوجه حرف هام شد«:گفت نیبه نسر قادر

 
 ».نیرا خودتون نگاه نکن نیو دورب تریکامپ... چشم «: نینسر

 
آن آدم هـا کـه بـا تـو      یدونـ  یمـ  میالبتـه اگـر بشـه وارد خونـه بشـ     . نـه ، مطمـئن بـاش    شهیمگه م« :قادر

کــس را  چیهـ  یتـو امـروز حتمــا تـو روسـتا نتوســت    . میبکنــ اطیـ احت یســتیباهسـتند مـا    سیبـد کردنـد پلــ  
 »نه ؟ یبکن ییشناسا

 
 ».نه«: نینسر

 
 ».منتظر باش من االن آمدم اطیتو برو تو ح« :گفت نیبه نسر لمان

 
 »؟يگفتن دار يبرا يزیمن هم چ يبرا« :شد و لمان به قادر گفت  اطیداخل ح نینسر

 
 ».خاطرم جمع شد دمتینه امدم د«:قادر

 
 ».نیهم« :لمان

 
. اســت ادیـ چـون دردم ز . دوسـت دارم تـورا بغـل کــنم    میوجـداناً اگـر دروغ نگــو  « :بـا خنـده گفــت   قـادر 

 ».تو بود شیزده که من عقلم و هوشم پ ییحرفها کی دیچون مج
 

بلنـد کـرد    نیبه عقـب نگـاه کـرد و تـا صـورتش را بـر گردانـد قـادر او را در بغـل گرفـت و از زمـ            لمان
منظــور لمــان در . شــد یطــوالن یبوســه کمــ نیــکــرد و بــر لــب لمــان بوســه زد و ا یــیبــار پــر رو نیــو ا

 ».ندیب یم یکی نیمنو بذار زم« :اصل گزارشات بود و لمان لبشو به ناچار برداشت و گفت
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ــادر ــ ق ــ نیاو را زم ــخواســت بگو یگذاشــت و م ــ دی ــراش عز   یخــودش ب ــه چقــدر او ب ــود ک ــر ب ــخب  زی

لمـان   دییـ پا یکـه آن هـا را مـ    دیـ است، لمـان بـه پنجـره بـاز نگـاه کـرد و پـدرش را در اتـاق خـاموش د         
 یگناه یبه پدرش از ب نکهیا يتوجه به احساسات قادر برا یمجبورا و ب

 
قــادر گذاشــت و او را بــه عقــب هــل داد و بــا اعتــراض    نهیســ ياثبــات کــرده باشــد دســت رو  خــودش

 نمیــبب نجـا یخـواهم تـورا ا   ینمـ  گـه ید« :گفـت  زیـ آم ریـ بعـد بـا دسـت تحق    »...کـن  ایـ گـاو ح «: بلنـد گفـت  
 ».يفرض کرد یاست خودت ک نیا یدون یحد خودتو نم

 
شــد و هــر چــه در دلــش  یپــاش خــال ریــکــه ز دیــنــوك کــوه د يمرتبــه خــودش را دربلنــد کیــ قــادر

قـادر شـوکه شـد لـب هـاش را بهـم فشـرد و        ... جمع کـرده بـود حالـت زهـر بـه خـودش گرفـت        داًیجد
فقـط توانســت   يزد و در نابـاور  یمـ  رونیـ کـه از دمـاغش ب   يکـرد طـور   یدر درون دهـان بـاد پـرس مـ    

 »گاو؟ یبه من گفت« :دیشکسته بگو یبا زبان
 

فرصــت ســو اســتفاده از  دیاز خودتــون خجالــت بکشــ یکمــ کیــمــن بــود  یمیدوســت صــم نــایم«:لمــان
 ».يکرد

 
محکـم پشـت سـرش بسـت تـا       یلـ یگفـت و در را خ  اطیـ رفـتن بـه داخـل ح    نیجملـه را در حـ   نیـ ا لمان

ــ   وارد آپارتمــان شــد و از چشــمان پــدر دور   یپــدرش بفهمــد کــه او از خــودش دفــاع کــرده اســت وقت
. تـو آشـنا شـد   قـادر بـا    میـ شـانس آورد « :پلـه منتظـر بـود و گفـت     نیسـر اولـ   نیشد به خود آمد و نسـر 
فحــش  یلمــان چــه شــد؟ بــه کــ« :دیمتوجــه شــد و پرســ ریــد نینســر» ......بــود یوگرنــه کــارمون زار مــ

 »؟یرو به قادر گفت زهایچ نیا يداد
 

 ».افتضاح شد... دیبابا دم پنجره ما را د ایب« :لمان
 

 ».يگه تو هم که او را دوست دار ینم يزیبابا چ« :نینسر
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 ».کردم یرا فکر نم نقدرشیکارها زشت است ا نیدونه ا یمرد خودش هم م نایم« :لمان

 
 
 

ــر ــورا خ «:نینس ــادر ت ــیق ــودش ن  یل ــت خ ــت دارد دس ــتیدوس ــیآدم خ س ــوب یل ــودش را   یخ ــت خ اس
کننـد   یصـبر مـ   نـا یمـردم بخـاطر م   هیـ نـدارد مگـر بق   ینسـبت  نـا یانـدازد او کـه بـا م    یبخاطر ما تو خطر مـ 

 ».که او بکند
 

 » بد نکرده باشد؟ نایبرادرش قباد آمد و از کجا قباد به م ياو برا یدون یتو نم« :لمان
 

 ».یکن یبابا را تکرار م شیساعت پ میتو حرف ن«:نینسر
 

ــ  « :لمــان ــن دورغ م ــه م ــا حــق داشــت او ب ــ دیــگو یباب ــ نیچن ــر   یآدم مگــر ممکــن اســت دوســت دخت
 ».قول دادم گرینفر د کیدونه من به  یکه م ينداشته باشد با وجود

 
 »افتاد؟ ینبودم چه اتفاق شتونیمن پ يا قهیدق کی« :نینسر

 
 ».لمان«:آورد و گفت رونیسر از پنجره ب پدرش

 
 ».نهیکرد خدا کنه که بابا منو مقصر نب یم ستیبا یکرد که نم يباال، کار میبر« :لمان

 
 »گفت؟ یقادر آمده بود چه م« : دیداخل اتاق شد و مادر پرس لمان

 
قــادر را در ذهــن بــه خــاطر آورد و بــا بــر زبــان آوردن آن حــرف  ينقــل و قــول، حــرف هــا يبــرا لمــان

را عمـداً کشـتند    نـا یمامـان م « :بـودن خبرهـا بـرد و بـا لـرزش صـدا گفـت         يبـه جـد   یها تازه خودش پـ 
 ».هم هستند سیشناختند توشون پل یرا م نایبودند که م یگرفتند کسان ریرا ز نایکه م ییآن ها
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 دیــبر یســتیفـردا با  نیکــرد شـماها همــ  یشـه زنــدگ  ینمــ نجـا یا« :گفــت شــهیدســت بـر لــب بـا اند   درپـ 
 ».کرج

 
 ». رضا اعتماد ندارم يشه من اصالً به بچه ها ینم میدو تا دختر را بفرست« :مادر

 
 ».ير یتو هم م«:پدر

 
 ».میر یم« :مادر

 
*** 

 
ــه فکــر فــرو رفــت و تــا   نشیدر ماشــ يا قــهیزد پــنج دق يزیــتاســف آم يلبخنــد هــا قــادر نشســت و ب

کـرد،   یو نـاتوان حـس نمـ    فیحـد خـودش را ضـع    نیـ و چهارسـاله اش هرگـز تـا ا    سـت یحاال تو عمـر ب 
پــارك کــرد و  نیخانـه نورالــد  يرا جلــو نشیشکسـته از آنجــا بــه روســتا رفـت و ماشــ   یسـرانجام بــا دلــ 

ــه پ ــانیب ــگ  م ــت  زدزن ــانیپ«:و گف ــه مج م ــب ــبگــو از موبا دی ــه نو  لی ــودش ب ــدخ ــد و   نیرال ــگ بزن زن
دروازه خانــه آن پســره اســت  رونیــوانمــود کنــه کــه او االن ب ينطــوریا رون،یــب ادیــلحظــه ب کیــ دیــبگو
 ».ندیخواهد او را بب یو م
 
 »؟یتو آماده هست دمیاست فهم يخوب فکر« :مانیپ
 

محــل قــرار، محــل قرارمــون آنجــا باشــد، نــذار   ابــانیاول خ انــدیو خســرو آمــاده بشــوند ب یــیدا« :قــادر
ــد، در ضــمن مــن و ا  شــتریب ــحــرف بزنن ــا اتفــاق نی ــب رتــونیگ یســتیبا یباب آن هــا مــن رو اصــالً   میافتی

ــاده باشــند خودتــون    ینمــ ــشناســند از هــر نظــر آم ــ   دیــزینقشــه بر کی ــه آنجــا م  یکــه او را چطــور ب
 ».دیبر
 
 ».به ما دوباره زنگ بزن دیپاکت بدست رس« :مانیپ
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کـه زنـگ    نیـ را بعـد از ا  دیـ تلفـن مج  یذارم بهتـر اسـت گـوش بـده     ینه مـن تلفـن را روشـن مـ    « :قادر

 ». ایب ییفکرم عوض شد بهتر است خسرو آنجا بماند تو با دا. زد حتماً خاموش کن، تا بعد
 
 ».کار را داشتم نیخودم هم قصد ا« :مانیپ
 
ــانیپ ــاز مج م ــخواســت و مج دی ــ  دی ــا خشــونت پ یاعتــراض کــرد ول ــد  مــانیب ــه نورال ــور شــد ب  نیمجب

ــد  ــور ال بــا ســفت کــردن کمربنــد شــلوارش   یکیتــو تــار دیشــلوارش را کامــل نپوشــ نیتلفــن بزنــد و ن
شـد و   ادهیـ پ نیرا صـدا زد و قـادر از ماشـ    دیـ گشـت و بـه طـرف قـادر رفـت و اسـم مج       یمـ  دیدنبال مج

 ».سوار شو ایمنم قادر، ب... جلو حرکت کرد رفت دیمج« :گفت
 

 »کجا رفت؟«: نینورالد
 

 ».سوار شو ایخواهد با من و تو حرف بزند ب یم ییبابا کیگفت  دیدونم مج ینم«:قادر
 

 ».به من دارد یچه ربط«: نینورالد
 

ــ «:قــادر فقــط بــه مــن گفــت مــن رو او   دیــبــاهم دار يهــا يکــار یمــن از کجــا بــدونم شــماها چــه مخف
بــه تــو دارد بهــرام و بــاقر  یچــه ربطــ هیقضــ نیـ دونــم ا یفقــط نمــ میاختالفــات را حــل بکنــ نیــا یسـت یبا
 ».رفتند یم ستیبا یم
 
 
 

 »نگفت؟ یرفت اسم یک شیپ«:نینورالد
 

 ».مینیب یرا م گریندارد گفت شعبه کنف همد یمن فرق يبرا«:قادر
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ــا نینورالــد ــه مج رونیــرا ب لشیموب ــد  دیــمج لیــزنــگ زد موبا دیــآورد و ب  نیبــوق مشــغول زد و نورال
 ».دهد یاب نمجو« :گفت

 
کنـد هـر    یشـده تـو همـه کارهـا دخالـت مـ       يطـور  کیـ روزهـا   نیـ ا دیـ مج نیـ به نظـرت ا  یراست«:قادر

 یخواهـد نمـ   یاز مـن مـ   ادیـ اسـت االن هـم م   ینصـف وجبـ   نیـ کنـه صـاحب عـزا ا    یکس ندونـه فکـر مـ   
کنـه   ینشـده فکـر مـ    چیواقعـاً خنـده دار اسـت هـ     میحـرف بـزن   مینیبشـ  یدونـم بـا کـ    یدونم کجـا و نمـ  

 کیــ یســتیاز مــن بــزرگ تــر اســت با یســال ســتیآمــد انگــار ب يجــور کیــ تمحــل اســ دیســف شیــر
ــ  یموضــوع اصــال چــه ربطــ نیــدونــم ا ینمــ. میحــل و فصــل بکنــ يجــور  ریبــه مــن دارد مــن خــودم اس

 ».هستم
 

 ير یبــا موبالــت ور مــ هیــچ« :دیکــرد و قــادر پرســ یمــ يو شــماره هــا بــاز لیــمرتــب بــا موبا نینورالــد
 ».زنم یبا تو حرف م یمرد حساب ؟يدار جانیه يجور کی
 

ــد ــا نینورال ــرد و در ج  لشیموب ــاموش ک ــرا خ ــوار ماشــ   بشی ــت و س ــت  نیگذش ــد و گف ــ«:ش  دیببخش
 ».حق با توست

 
 نیــا دیــجــور کــه معلــوم اســت مــن و مج  نیــا«:دور زد و بــه طــرف شــهر حرکــت کــرد و گفــت  قــادر

 یطـرف تـو ولـ    نیـ ا یدونـم ولـ   یهـا هسـتند نمـ    یآن طـرف آن آدم هـا کـ    میواسـطه بشـ   یستیوسط با
ـ  یدونم باقر دوست توست و تـو حتمـاً مـ    یمن م صـاحب عکـس اوسـت چـرا      میکـه مـا بـه او گفتـ     یدون

 ».شود یاگر بگم دوست دخترم اشتباه کرد که نم. ییایتو با من ب یستیباقر با ياالن به جا
 

و  یداود حــرف بزنــبــا بهــرام و  یســتیمــن دوســت بــاقر هســتم حتمــاً تــو با  یخــودت گفتــ«: نینورالــد
 ».من هم با باقر
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را آروم کــرده بــودم و جلوشــون  زیــزد مــن همــه چ یداود را مــ ســتیبا یاو نمــ یگــ یراســت مــ«:قــادر
ــ  ــم ا یرا گرفتــه بــودم نم ــدون ــرا گــهیتــرس و وحشــت د نی ــه قصــد کشــت    يب ــود بــدبخت را ب چــه ب

 ».زدند
 

 ».دونم به من که گفت او نبود ینم« :نینورالد
 

ــادر ــ«:ق ــ   یم ــا ماش ــود ب ــه ب ــون داود گفت ــم چ ــان کــرد بگــذر  نیماشــ نشیدون ــه  میآن آدم هــا را داغ ب
 ».طول بکشد یساعت کی دیشا یزن یخانمت زنگ نم

 
 ».ستین یاجیاحت« :چرخاند و گفت يبه عالمت حال و حوصله دار یدست کی نینورالد

 
 ».ودبهت نگفته ب دیبودم مج دهیشه تا آنجا که من شن یحتماً نگران م«:قادر

 
ـ  يتـو تـازه بـا دوسـت دختـرت آشـنا شـد       « :نینورالد نـدارد   تیـ اهم زهـا یچ نیـ ا یاگـر ازدواج بکنـ   یول

خونـه بهتـر اسـت بـه زنـان عـادت بـد         ادیـ و هـر وقـت خواسـت م    رونیـ ره ب یمرد هر وقت خواسـت مـ  
 ».شنیوگرنه سوارت م مینده

 
 »؟یبکن انتیخ یتون یبه زنت م« :دیپرس ينگاه کرد و بعد از لحظه ا نیبه نورالد قادر

 
 »است؟ یچه حرف نیا«: نینورالد

 
کـه در   یآدمـ  کیـ همـه دختـر هسـتند     نیـ ا رونیـ ب یعنـ ی یعـادت بـد نـده    یدونـم گفتـ   یچـه مـ  «:قادر

 ».ستین هیزند حتماً مخالف رابطه با زنان غرب یطور حرف م نیا یمورد زن و زندگ
 

 عتشــونیگذاشـت مردهـا طب   انـت یشـه اسـمش را خ   ینمـ  یاسـت ولـ   یعـ یطب ادیـ ب شیاگـر پـ  « :نینورالـد 
 نیــکردنــد پــس ا یکــار را مــ نیــبودنــد ا یاگــر زنــان هــم مــرد مــ ازش،یــاســت هــر کــس بــه انــدازه ن
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مثــل تــو بخواهــد ضــد  دیشــا یکــیاســت حــاال  عــتیحکــم طب نیــنــدارد ا گــرانیبــه مــن و تــو د یربطــ
کـه خــاطر زن بــراش   اســت گـر ید یکــیاش صــرف نظــر بکنـد و   یبـاطن  لیــبخــاطر زنـش از م  عـتش یطب

 ».کند یم یخودش زندگ يندارد چون هر کس در درجه اول برا تیاهم
 

 ».نو اعتقاد است کیهم  نیبه هرحال ا«:قادر
 

ــد ــ  «: نینورال ــس ش ــا آن نف ــا مرده ــه م ــ  یطانیهم ــه م ــد دار یک ــگن ــال  می ــیح ــارش  یک آن رو در افس
 ».دارد

 
 ».لگدش له کرد ریرا ز نایکه م دیتاز نقدریهم ا یکی« :نگاه کرد و گفت نیبه نورالد قادر

 
 ».تصادف کرده است نایم یو گفت يکرد قیتحق یتو خودت بارها گفت دمیمن شن«: نینورالد

 
کننــد،  یمــ یهســتند کــه خودکشــ يادیــز يدخترهــا یتصــادف کــرده ولــ نــایآره بــه نظــر مــن م«:قــادر

ــدگ یکــیچــون  ــو زن ــ یلــیخ شیت ــه ا یم ــازد ب ــت ــ نی ــون یحــداقل م ــ یت ــراف بکن ــ یاعت  یبخــواه یوقت
 یبرانـ  کیـ نـود و   يبـاال  یپـام داخـل شـهر اگـر بخـواه      ریـ ز نیماشـ  نیشـه مـثالً همـ    ینمـ  يبتاز الیخیب

 شـتر یهـر چقدرسـرعتت ب   یکنـ  یزودتـر تصـادف مـ    یلـ یخ یاگـر صـد برانـ    یکنـ  یحتماً زود تصادف مـ 
 »؟یستینظر من که ن نیشود مخالف ا یم شتریباشد احتمال تصادفت هم ب

 
کـه آخـر زنـده مانـدن تـه       نمیـ ب یمـ  مینگـاه بکنـ   یبـه کلمـه زنـدگ    میاگر بخـواه  یبه مازندران«:نینورالد
هـزار تـا ضـرر دارد، پـس چـرا همـه        دنیکشـ  گاریدوننـد سـ   یهمـه مـ   رهیـ گ یبه گو ه خاتمه مـ  یاش گ

 ».بکند یهر کس که هر جور خواست زندگ میکشند بذار یم گاریس
 

 يبـا اسـبت بـدون افسـار اگـر بتـاز       یوقتـ  یدونـ  یمـ  یخوشـم آمـد، راسـت    یلـ یجملـه ات خ  نیـ از ا«:قادر
ــا ماشــ ایــو  یافتیــامکــانش هــم اســت خــودت ب  ــ ریــبــا صــورت غ نیاگــر ب ــا جــان  یمجــاز برون ــا ب حتم

آن بچــه  فیــح ســتیخــانواده ات ن فیــح ،يریــبم ینشــده در جــوان ریــپ یعنــی یکنــ یمــ يخــودت بــاز
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ــ  سـت یهـات ن  بکــن چنـد روز اسـت همـه هــالك     نـا یاه بـه خـانواده م  بکننـد، االن نگــ  یپـدر زنـدگ   یکـه ب
کارهـا را کـردن، فـرض     نیـ ا دیصـادقانه بـه آن رسـ    يشـه از رو  یکـه مـ   يعشـق بـاز   يشدند واقعاً بـرا 

 يکــه زن و بچــه دار يبــا وجــود یعنــی یخــودت بــدون افســار تــاخت يکــه تــو زد يبــا مثــال هــا میریــگ
تــو خــوش  يعــاقبتش بــرا یکنــ یو ووو فکــر مــ يو او را حاملــه کــرد يکــردرابطــه بــر قــرار  نــایبــا م

 »است؟
 

 ».دونم رك بگو یم يمن شک دار يتو رو« :نینورالد
 

ــادر ــانیســر خ ق ــا رســ« :را نشــان داد و گفــت اب ــ میدیم ــاز مج یول ــر دی ــر خب ــه . ســتین يآن دونف نکن
 ».اوردیرفت آن ها را ب

 
 ».کجاست نمیبزنم بب یزنگ کی«:نینورالد

 
 .شد ادهیهم پ نیشد و نورالد ادهیپ نیو از ماش را کنار زد نشیماش قادر

 
قــادر پــارك کردنــد و نــه قــادر بــه آن  نیماشــ يرا جلــو نشیآن هــا ماشــ دندیرســ یــیو دا مــانیپ یوقتــ

 يآقــا« :دیشــد و بــه طــرف قــادر رفــت و پرســ کیــنزد ییبــه تنهــا مــانیداد و نــه آن هــا ، پ ییهــا آشــنا
 »ن؟ینورالد

 
 ».هستند شونیا« :را نشان داد و گفت نینورالد قادر

 
 ».دیما بشو نیسوار ماش« :مانیپ
 

 ».میمنتظر او بش یستیبا امدندیهنوز ن دیمج«:قادر
 
 ».داشتند یصحبت خصوص کیستوان ماندند آن ها باهم  شیپ دیآقا مج«:مانیپ
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 »د؟یبر یما را کجا م«:قادر
 
 »؟یترس یم«: مانیپ
 

 ».شناسم یمن شماها را نم«:قادر
 
ــانیپ ــ «:م ــا پل ــرس م ــت سینت ــو  میهس ــت ــ  کی ــن م ــان ام ــار  میخــواه یمک ــورد گرفت ــتاتون  يدر م روس

ــ ينجــوریا میحــرف زده باشــ ــه داد» ...شــه ینم ــ « :ادام ــه   یســتوان خــودش م ــه کارهــا را ب خواهــد هم
 ».شماها دو نفر دارد يبه همکار اجیاحت ردیعهده بگ

 
 دیدوســتم بپرســ نیــاز ا ســتیمــن ن نیبــرادرم بــدهم ماشــ لیــرا حتمــاً تحو نمیماشــ یســتیمــن با«:قــادر

 ».امیخودم م دیرا بگ یمکان کی
 
شــهر منتظــرت بماننــد  دانیــم میگــ یو ســتوان مــ دیــپــس مــا بــه مج يهــر جــور دوســت دار« :مــانیپ
 ».شه یضبط م دیزن یهم که م يخوب است حرف ها ينجوریا

 
ــدارم   يبــرا میآمــد دیــکمــک بکن دیــگفت میســتین يمــا کــاره ا« :قــادر حــل و فصــل مــن اصــالً دوســت ن

 ».حرف هام ضبط بشه ایاسمم 
 
شــد و قــادر هــم پشــت ســر آن هــا  نیســوار ماشــ نیتعــارف کــرد و نورالــد نیبــه طــرف نورالــد مــانیپ

ــا نزد ــراه افتــاد و ت ــو کوچــه پ   يهــا کی ــد و بعــد ت ــاد ران ــه قب ــچیخان و ترمــز کــرد و منتظــر شــد و   دی
را  زیــپســرِبهرام همــه چ نیــنفــر تــون حــرف زد ا کیــ« :فــتداد و گ نیبــه نورالــد یماســک کیــ مــانیپ
 یبکنـد گفتـه باشـم آنـ     ییخواهـد از تـک و تـک تـون بـازجو      یاسـت مـ   یعصـبان  یلـ یخ وانداند سـت  یم

 ».یکه تو آن بابا نباش ياریشه فقط شانس ب یکه ستوان را لو داده حتماً مجازات م
 

 ».او با آن هاست ادیپسرِ قادر با ما م نیا« :نینورالد



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 256 

 
 هیـ و بق دیـ دوننـد از تـو و بـاقر و مج    یخواهـد اول مطمـئن بشـه کـه آن هـا چقـدر مـ        یسـتوان مـ  «:مانیپ

 هیقضـ  میخـواه  یوانمـود بکـن کـه مـ     يطـور  کیـ کـن   یتـو زرنگـ   یکنـد ولـ   یمـ  یبعداً جداگانه بازپرس
 ».بکشماسک را بر گردون بذار تو سرت دراز  نیحاال هم لطفا ا. میرا حل و فصل بکن

 
ــد ــ   نینورال ــو ســرش گذاشــت و دراز کش ــد را از  « :گفــت مــانیپ دیماســک را ت ــا نگفــتم آن چشــم بن ت

 »؟یراحت نفس بکش یتون یم. سرت بر ندار
 

 ».بهتر است یلیاگر تا قسمت دهانم باال بکشم خ« :نینورالد
 
 ».کنم یمن خودم درست م نیبش« :مانیپ
 

ــ مــانینشســت و پ نینورالــد چشــمش گذاشــت  يو ماســک را دو ال رو دیاال کشــماســک را از حلقــش ب
 »بهتر است؟  ينجوریا... «:و گفت 

 
 ».آره خوبه«:نینورالد

 
 ».خوب پس دوباره به همون شکل اول دراز بکش« :مانیپ
 

بسـته   يبـا دسـت و پاهـا    یصـندل  يشـد رو  ییبـاز جـو   دیـ کـه مج  یبه باغ بـرده شـد و در محلـ    نینورالد
فــرش کهنــه تــا  کیــبســته در  يبـا چشــم هــا  نیزمــ يگوشــه همــان اتــاق رو کیــدر  دیــنشـاندند و مج 

 يسـتوان بـرا  «:گفـت   نیبـه نورالـد   مـان یقـادر هـم داخـل اتـاق شـد پ      یشـده بـود وقتـ    يبسته بنـد  نهیس
 دیـ را اعتـراف بکن  زیـ خواهـد همـه چ   یرا مجـازات بکنـد از تـک تکتـون مـ      نینیآن خـا  واهـد کـه بخ  نیا

کــودن  يهــا يکشـد چــون شــما روسـتا   یرد فقـط آن شــخص را مــ کــ انــتیبـه او خ  یکــ دیــفهم یو وقتـ 
قتــل هــم  نیــمجبــور اســت خــودش کــم پرونــده نــدارد کــه حــاال ا دینذاشــت يگــریبــراش راه و چــاره د

 که ستوان یآن دیکن یم رافپس همه تون اعت اد،یروش ب
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 گـه یشـه کـه د   یداده مـ  لیـ تحو يبـه کالنتـر   لمیشـه و آن اعتـراف و فـ    یبرادرش را لـو داد کشـته مـ    و

شــه و همــه کــس  یمعلــوم مــ نــایدوســت پســر م يجــور نیــبکننــد ا ییبــازجو ینتواننــد از مســبب اصــل
ــ  نیــچــه ا ــ یطــرف و چــه آن طــرف راض ــرا  یم ــ  شــهیهم يشــوند و مشــکل روســتا ب  یحــل و فصــل م
 ».شود

 
 دادگـاه  لیـ رو تحو لمیو فـ  دیهـم نکـرده باشـم و منـو بکشـ      انـت یرا بگـم و خ  زیـ اگـر همـه چ  « :نینورالد

 یدونـم ولـ   یمـ  زهـا یچ یلـ یتونـه راحـت بشـود چـون مـن در مـوردش خ       یبـاز جنـاب سـروان مـ     دیبده
کـرد حتمـاً کـار اوسـت      انـت یخ یکـ یدونـه اگـر    یهـم مـ   دیـ دانـم مج  یدونه هر چـه رو کـه مـن مـ     ینم

 »است  یکار اصل انتیهم در اصل باقر خ دیکرد شا دیتهد هشچون باقر ب
 
 »چرا باقر؟« :مانیپ
 

  »دیبپرس دینکرد از مج دیتلفن نکرد و او را تهد دیواضح است مگر او به مج« :نینورالد
 
کلمــه  کیــنــه  رمیـ درجـه دار هســتم ســتوان امــر فرمودنـد از همهتــون اعترافنامــه بگ   کیــمــن « :مـان یپ

ــه  ــکــم تــر و ن ــو خــا  یمجــازات مــ نیآن وقــت آن خــا قــتیتمــام حق شــتریکلمــه ب کی  نیشــه اگــر ت
ــود    یتــو اســتفاده نمــ هیــکــن و عل فیــتعر یســتین شــود هــر چنــد ســتوان از تــو مطمــئن اســت گفتــه ب

را  زیـ کـه تـو همـه چ    نـد یبب یوقتـ  قـت یهـم اعتـراف بکننـد در حق    هیـ تـا بق  میریـ بگ افاز تو اعتـر  یستیبا
 »کنند یم فیکنند و تعر یم دایآن ها هم جرات پ يکرد فیتعر

 
 ».شود یب استفاده مخوب اسم ما هم مرت دیاعتراف گرفت هیاگر از بق« :نینورالد

 
 میبـر  یدسـت خودمـون اسـت آن تکـه هـا را مـ       لمیفـ « :گفـت  نیبه قـادر نگـاه کـرد و بـه نورالـد      مانیپ

 يگـر یبشـود اگـر اسـم د    یفقـط قربـان   یکـ ی میخـواه  یتـو اعترافـات بمانـد مـا مـ      یاسم کسـ  میذار ینم
 يا رهیــبــه صــورت زنج ينجــوریدهــد و ا یرا هــم مــ یکــیحتمــاً حکــم جلــب آن  یباشــد قاضــ لمیتــو فــ
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وگرنـه اسـم سـتوان هـم مرتـب       میدهـ  یدادگـاه مـ   لیـ تحو دهیـ و آنجـا بر  نجـا یافتنـد از ا  یمـ  ریـ همه گ
 ».تو اعترافاتون است

 
 »از ماها لو داده؟ یکیکه  دیدون یشما از کجا م«:نینورالد

 
کـرده   يوادرا مـ  نـا یم نیدونـه کـه نورالـد    یآمـد و بـه سـتوان گفـت کـه بهـرام مـ        دیـ مج یغروب« :مانیپ

گــرفتن  ریــاز ز نیآورده اســت ســتوان شــانس آورد کــه خــا  یخــواهرش پــول در مــ یو از تــن فروشــ
 ».اسم ستوان را نداده است نایم يعمد

 
خبــر نـدارد وگرنـه همــه    انیـ جر نیـ پـس معلـوم اســت کـه بـاقر لـو داده اســت چـون او از ا      « :نینورالـد 

 ».جز باقر میدون یما م
 
 ».گرفته است ریستوان او را ز ؟يدیتو از کجا فهم ؟یدونست یم یستیبا یتو هم نم« :مانیپ
 

ــ « :نینورالــد ــودم ول ــه مــن گفــت ســتوان هــم تــو ب   دیــمج یاول مــن مطمــئن نب بــود و مــن  مارســتانیب
ــودم فهم ــخ ــتوان   دمی ــون س ــچ ــور کی ــ يج ــت م یم ــایخواس ــرید ن ــد م  گ ــده نمان ــایزن ــرا ن ــه  يب هم

 ».خطرناك شده بود
 
ــه دا مــانیپ ــیب ــ« :گفــت ی ــ آ یعل ــا از جر  نیقــا اجــازه بــده االن دورب ــذار م کامــل  انیــرا روشــن نکــن ب

 ».که کجاها را اعتراف بکند میگ یم نیو بعد به نورالد میباخبر بشو
 
ــیدا ــرجاش رو ی ــ  يس ــته و دورب ــل نشس ــغول ف نیمب ــرداریمش ــود و پ يلمب ــانیب ــت رو م ــانه  يدس ش

را کشــت  نـا یرا کــرد و م سـک یر نیــبـودم چــرا اصـالً ا   دهیمـن ازت پرســ « :دراز کـرد و گفــت  نینورالـد 
 »همه ما کار درست کرد؟ يداشت حاال برا یچه لزوم
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کـرد   ریاو را شـ  یکـ ی دیدونـم شـا   یکـه حاملـه شـد رفتـارش عـوض شـد نمـ        نیـ بعد از ا نایم« :نینورالد
ســقط  يبــرا ونیــلیم ونیــلیده م هیــســوء اســتفاده بکنــد و او هــم از ســتوان بق یحســاب تیــکــه او از موقع
 نیــا يبهـش داد او هــم طمـع کـرد و بــه جـا     یپـول را بــه راحتـ   نیــسـتوان ا  کبـار یو چــون بچـه گرفـت   

تقاضــا کــرد  ونیــلیســتوان پنصــد و نــود و نــه م شیکــه بــرود ســقط بکنــد بچــه را ســقط نکــرد و آمــد پــ
ــ  ــه م ــ  یوگرن ــت پ ــه چ  شیرف ــش هم ــزن ــرا تعر زی ــ فی ــت و    یم ــت خواس ــم ازش وق ــتوان ه ــرد س ک

کـه االن تـو زنـدان     یهمـون  يگـر یرا بـه شـخص د   لـه یح نیهمـ  نـا یم دیـ کـه فهم  نیـ کرد تا ا یم بشیتعق
 که بچه دیاست زده بود و از آن هم پول خواست و ستوان فهم

 
 ».دیدون یاش را خودتون م هیو بق ختندیکه آن ها باهم نقشه ر نیاست از او نباشد و تا ا ممکن

 
 ».یبه آن ها نگفت يزیو چ یدونست یتو م« :مانیپ
 

 یکشـتند ولـ   یآن هـا خودشـون او را مـ    میبـرادرش بـد   لیـ هـا را تحو  لمیمـن گفتـه بـودم فـ    « :نینورالد
چــون حاملــه بــود مــن قبــول  يجــور کیــو  میبکنـ  قیــتزر شــتریآن هـا معتقــد بودنــد کــه بهــش مــواد ب 

 ».نکردم
 
 »است؟ شتونیها هنوز پ لمیآن عکس ها و ف« :مانیپ
 

 ».میکرد میجا مطمئن قا کی«:نینورالد
 
 ».يها را به ستوان داد لمیف نیفکر کردم ا« :مانیپ
 

 ».داره یاو خودش از همه کپ« :نینورالد
 
 ».شماها هم است شیکه ستوان از دختر جوان گرفته پ یآن دهیجد لمیف نیا« :مانیپ
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بـه نظــر   یاخالقــ ریـ مــن غ يجــوان بـود بـرا   یلـ یمـن نخواســتم خ  ینـه بــه مـن نشــان داد ولـ   « :نینورالـد 
 ».دیرس
 
 ».امدیکار ستوان اصالً خوشم ن نیمن هم از ا«:مانیپ
 

 ».دیبنداز ریستوان را گ دیخواه یانگار م دیزن یحرف م يجور کیشماها « :نینورالد
 
 »جداً چطور؟« :مانیپ
 

 دیـ سـاختمان اسـت و گفت   نیـ تـو ا  دیـ حرفهـاتون معلـوم اسـت قـادر بـا مـا آمـد و گفت        نیـ از ا« :نینورالـد 
 »؟یپدر زن ک« :مانیپ »یاز طرف پدر زنش باش یستیبهرام از ما خبر دارد، پس شماها با

 
 »د؟یشناس یشما اونو نم يکالنتر سیگم رئ یجناب سرهنگ و م« :نینورالد

 
 زیـ آمـد همـه چ   دیـ اسـت مج  سیدهـن سـتوانِ سـرو    سـت یهوشـت بـد ن   نیآفـر «:و گفـت  دیـ خند مانیپ

ــ یرا مــ زیــرا اعتــراف کــرد در مــورد تــو هــم همــه چ  فکــر کــنم حکمــت اعــدام اســت، خــودت   میدون
 »نه؟ يقبول دار

 
 ».خواهم یم لیمن وک« :با وحشت گفت نینورالد

 
داود اســت کــه بــه علــت مجــروع  یکــیازت دفــاع بکننــد  انــدیآمــاده هســتند کــه ب لیــدو تــا وک« :مــانیپ

کــه آقــا بهــرام اســت او هــم منتظــر  گــرید یکــیمونــه  یبــودن تاســف خــودش را اعــالم کردنــد پــس مــ
 »زنگ تلفن است
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ماســک را از ســر  مــانیرفــت پ رونیــقــادر ب یبــرود و وقتــ رونیــبــه قــادر گفــت کــه ب يلحظــه ا مــانیپ
حرامــزاده  نیــکــار ا« :و خســرو گفــت یــیرا بــه او نشــان داد و بعــد بــه دا دیــبــر داشــت و مج نینورالــد

 ».دیتو قبر بنداز دیببر دیتون یتمام است م
 
 ». میبد دفنش بکن میبهتر است اول شاهرگش را بزن« :سروخ
 
 ».دشیببر رمیبگ لمیف یستینه داود گفت زنده زنده من با« :مانیپ
 
را بلنـد کردنـد و بـا قـادر بـه پشـت خانـه رفتنـد و دو تـا قبـر کنـده بودنـد قـادر بـا                دیو خسرو مج ییدا
ــاال دیــمج یــیقبــر تعجــب کــرد و دا  دنیــد  يزیــخــاك تپــه شــده گذاشــت و در گــوش قــادر چ   يرا ب

ــر دومــ    ــل قب ــادر داخ ــت و ق ــد و در آن دراز کشــ  یگف ــیدا دیش ــد مج  ی ــم بن ــچش ــرد و   دی ــاز ک را ب
ــه او د  ــت ک ــد مج   وگذاش ــا بکن ــوب تماش ــر را خ ــقب ــرف    دی ــت ح ــت داش ــان داد و دوس ــودش را تک خ

« :گفـت  مـان یبـه پ  بکنـد خسـرو داخـل اتـاق شـد و      یتوانسـت حـرف بزنـد و نـه حرکتـ      ینه مـ  یبزند ول
 ».میما اماده هست

 
را بسـت و او را بــه سـر قبــر بردنــد    نینورالــد يرا بـاز کــرد و فقــط پاهـا   یهــم طنـاب دور صــندل  مـان یپ

ــک را از رو ــتند پ  يماس ــمش برداش ــانیچش ــرداریف م ــ يلمب ــرو و دا  یم ــرد و خس ــیک ــمج ی ــه  دی را ب
قـالب   نیو از پشـت بـه نورالـد    داد نیدسـت نورالـد   لیـ ب کیـ  یـی قبـر انداختنـد و دا   يصورت پهلـو تـو  

و آن هـا هـم بـا فاصـله منتظـر       اوردیـ فـرود ب  مـان یرا بـه سـر خسـرو و پ    لیـ نخواهـد ب  یک وقتـ یـ زد که 
تمـام بشـود    يجـور  نیـ ا یسـت یپسـت فطـرت با   يکثافـت هـا عاقبـت همـه آدم هـا     « :گفـت  مـان یشدند پ

 ».کند یتورا دفن م یکیباال و آن  ییایوگرنه تو م زیخاك بر
 

ــا التمــاس گفــت  نینورالــد ــ  میغلــط کــرد میگــوه خــورد« :ب ــن اعتــراف م ــنم بذار یم ــک ــدان  دی ــو زن ت
 ».بپوسم
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 »ه؟یمال ک یدون یم یکیآن « :را نشان داد و گفت یقبر دوم مانیپ
 

 »کنم من زن و بچه دارم اشتباه کردم یگوه خوردم خواهش م« :نینورالد
 
 یکــی. داود و بهـرام  میدارد بـه تصــم  یسـتوان آن بســتگ  ایــقبــر توسـت   سـت یمعلــوم ن یکـ یآن «:مـان یپ

ــ میبــه دادگــاه جــواب بدهــد حــاال تصــم  ســتیتــون با االن صــد در صــد  نیهمــ یخــواه یبــا توســت م
 ».یدر صد شانس زنده بودن را داشته باش کینه نود و  ای یکشته بش

 
 ».بشم یخواهم زندان یمن م« :نینورالد

 
 یحرامــزاده اول مــ يتــو یگــ ینــه، مــ ایــدفــن بشــود  یســتیحرامــزاده با نیــپــس شــروع کــن ا«:مــانیپ

 ».رو دفن بکند نیجرات داشت ا دیباال آن شا دیاریبچه ها اونو ب یدفن بش یخواه
 

 .زد یم لیب واشی واشیخاك فرو کرد و  يرا تو لشیب واشی نینورالد
 
 ».میتا فردا وقت ندار ينجوریا دیبزن لیبچه ها شما ب« :گفت مانیپ
 
ــیدا ــور   ی ــر ط ــار قب ــا ماســک کن ــد يب ــد ب نیکــه نورال ــاز شــترینتوان ــدازد    نی ــم بن ــر چش ــل قب ــه داخ ب

 ».آورد یتو سرش فرود م لیتکان نخورد وگرنه با ب« :خواباند و بهش گفت
 

ــادر ــر مج  ق ــرف قب ــاز آن ط ــا ز   دی ــاند آن ه ــرفش کش ــه ط ــرا ب ــد در    ری ــته بودن ــاز گذاش ــر را ب دو قب
 يرو يعمــداً دو نفــر دیخــاك بــه کــف رســ یدفــن کردنــد وقتــرا  دیــمج نیحضــور چشــمان بــاز نورالــد

 یکــنم کــه حــاال خــاک یمــ شـنهاد یمــن پ« :گفــت  مــانیبــه پ یـی و دا دنــدیقبـر رفتنــد و آن را بــا لگــد کوب 
و مـا   نـد یب یقبـر را مـ   نیـ ا ادیـ م یکـ یوگرنـه   میرو هـم دفـن بکنـ    یکـ ی نیـ ا مینش یکیآن  ظرمنت میشد

 ».میرو یهم لو م
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 ».شه که ده نفر را کشت یوگرنه نم ندیرا بب یکیندامت  یستیآقا داود با« :مانیپ
 
 ».دییهر جور شما بفرما« :ییدا
 
 ».است که ستوان دفن بشود نیمن ا يپسره خوشم آمد رأ نیمن از ا« :مانیپ
 

 ».از آن کثافت تر باشد نیا دیشود چرا آن زنده نماند شا ینم لیبدون دل« :خسرو
 
مـن   امـده یدختـر بچـه اصـالً خوشـش ن     کیـ بابـا گفـت از عکـس گـرفتن از      نیـ ا يدیشـن  خودت« :مانیپ

 میبـده  لیـ تحو سیبـا اعتـرافتش بـه پلـ     یسـت یبا نـو یگـم ا  یصـد در صـد مـ    نیـ هم فقط و فقـط بخـاطر ا  
 کار را نیچرا ا دیبشود و داود نگو یسال زندان ستیکه حداقل ب یاعتراف کی
 

 ».میکرد
 
 »تر است؟ فیستوان صد در صد کث یاست ول فیکث نیمن هم موافق هستم ا« :ییدا
 
سـتوانه ادعـا کـرد     دیشـا  میآن سـتوانِ را هـم گـوش بـده     يحـرف هـا   میگـم فعـالً صـبر کنـ     یم« :مانیپ

 ».کارها تجربه دارد نیبوده است هر چه باشد تو ا نیکه عکس ها از طرف ا
 

ــد آن ــد و رو  نیهــا نورال ــاق بردن ــه ات ــمش  یصــندل يرا ب ــ نشــاندند و چش ــا پارچــه بســتند و وقت  یرا ب
ــادر مج ــق ــاق آورد در  دی ــرا داخــل ات ــد    کی ــت نورال ــادر پش ــتند و ق ــل گذش ــه پشــت مب  يرو نیگوش

 باز کردند و نیلب ها نورالد يبا اشاره چسب را از رو مانینشست و پ یصندل
 

 ».کس عکس نگرفتم چیوقت از ه چیمن اصالً ه« :و گفت دینفس تازه کش نینورالد
 
 »؟ينکرد میقا لمیف يد یمگر عکس و س« :مانیپ
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 ».ها را من نگرفتم لمیان عکس ها و ف یول« :نینورالد
 
 ».هیبگو کار ک«: مانیپ
 

 ».گرفت دیرا مج یاول يعکس ها« :نینورالد
 
 ».يها را به گردن او بنداز يتمام بد یخواه یمرد و رفت تو االن م دیمج. ثابت کن« :مانیپ
 

 یبـرادرش تــو شــهر مــ  شیپــ شــهیبــود بهـرام هــم هم  نــایم واریــبـه د  واریــد هیهمســا دیــمج« :نینورالـد 
دنبـال   يهـم بـد جـور    دیـ شـد و سـه تـا زن خونـه بودنـد و مج      یحسـاب مـ   چیآن هـا هـ   ریپ يماند و بابا

 دییپا یرا مرتب م نایم هیانیشانس را ندارد و مخف نیدونست کمتر یبود م نایم
 

لبـاس   نـا یکـه م  یرفـت و موفـق شـد مـوقع     یمـ  نـا یم یعنـ یتـا دم پنجـره خـواب آن هـا      یها حت تابستان
 »ردیبگ لمیکرد ف یعوض م

 
 »؟يماجرا شد نیتو چطور داخل ا میدیاست فهم یکاف«:مانیپ
 

ــ دیــمج« :نینورالــد ــ  یم ــ یتونــه نقشــه اش را عملــ یدونســت اگــر او بــرود نم مــن اومــد و  شیبکنــد پ
 ».میباهم ارتباط بر قرار بکن میعکس ها را به من نشان داد و ما تونست

 
 »بکند؟ تینرفت از دستون شکا نایچرا م« :مانیپ
 

ــد ــدرک« :نینورال ــود و مج   یم ــرف ب ــط ح ــرفش فق ــت ح ــنداش ــ  دی ــوب م ــا در اول   یاو را خ ــناخت م ش
از قبــل نقشــه  دیــن بدهــد و مجتــا ســاق پــاش را نشــا میبــه زور موفــق شــده بــود مینخواســت ادیــازش ز

خـودش   نـا یکـه م  نیـ بـدون ا  میگـرفت  یمـ  دیـ جد لمیفـ  میکـرد  یکـه پـاك مـ    یاش آمده بود بابت عکس
 دیـ جد لمیبلکـه فـ   میداشـت  یکپـ  یقبلـ  يمتوجـه شـد مـا نـه فقـط از عکـس هـا        نایم داًخبر داشته باشد بع
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االن  میبـد کـرد   یلـ یبـه او خ  میریپـذ  یشـد مـن مـ    یمـ  دهیـ خـودش بـود د   لیـ هم کـه بـا در ظـاهر بـا م    
بــودم کــه او چــه  دهیــخــورم آن موقــع اصــالً نفهم یهســتم بــه مــرگ بچــه هــام قســم مــ مانیپشــ یلــیخ

 ».دارد یاحساس
 
 ».يدیاو ند يخودت را جا یعنی« :مانیپ
 

 ».است نطوریهم« :نینورالد
 
 یولـ  دیـ ون بکنخودتـ  ریو دختـر را اسـ   دیـ زیکـه نقشـه بر   دیانقـدر زرنـگ هسـت    دیـ تـو مج  یعنـ ی« :مانیپ

 دیــده یچــاره چگونــه عمــل تجــاوز را انجــام مــ یکــه بــه آن دختــر بــ دیــکــه بدون دیــانقــدر شــعور ندار
و شــماها را تجـاوز بکننــد آن وقــت شـماها چــه حــال    انــدیب یکــه کسـان  دیــاز خودتــون فکـر نکرد  یعنـ ی

 » .دیداشته باش دیتونست یم یوالو اح
 

و آن موقــع اصــالً  میاو را خــورد کــرد تیدونــم کــه چطــور شخصــ یخــورم االن مــ یقســم مــ« :نینورالــد
 ».دمینفهم

 
 کند بعد ینفر بد م کیتو جنست خراب است ادم با  دیگو یشرف دروغ م یب نیا... ییدا
 
و گذشـته اش   ادیـ افتـد کـه ب   یمـ  نیـ کـرد و در صـدد ا   یکـه چـه اشـتباه    نـد یتونه چشم باز کنـه و بب  یم

و  دیــخــانواده درد وارد نکرد نیــکــه کــم بــه ا دیجبــران بکنــد شــماها انقــدر پســت هســت  یکمــ کیــرا 
 ».دیداود را به قصد کشت زد دیو آمد دیراحتشون نذاشت

 
 ».خورم کار ما نبود یقسم م« : نینورالد

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 266 

زنــم،  یمــن حــرف مــ یتــو دهنــت را ببنــد وقتــ« :زد و گفــت نیمحکــم تــو صــورت نورالــد یلیســ یــیدا
 دیــگرفت لمیاز دختــر بچــه فــ دیــرفت دیدیخونــه آن هــا را آتــش کشــ  دیــهــم براتــون کــم بــود رفت نیــا

 قبرستون دخل بهرام را در دیهم که رفت شبید دیدیپشت دختر مردم چاقو کش دیرفت
 
 ریـ تـون االن گ  یمونیکـار اسـت و صـد تـا دسـت دارد کـو پشـ        یهمـه کارهـا مگـر سـتوان بـ      نیا دیاوریب

و مجـازات هـر چـه     ادیـ م مانیآدم پشـ  کیـ  یفـرار بکنـ   یخـواه  یپـس دادن مـ   و موقـع حسـاب   دیافتاد
 ».کند یباشد را قبول م

 
قــادر  گریرفتنــد و در اتاقــد رونیــبرونــد و آن هــا چهــار نفــر ب رونیــخواســت کــه بــا او ب مــانیاز پ قــادر
کننـد اسـم    یمـ  يکـه بـا آن هـا همکـار     يهـا بـا سـتوان تمـاس دارنـد و افـراد       یک دیازش بخواه« :گفت

 ».مون است يروستا يآن ها منظورم بچه ها يهاشون را بدهد با اسم پدر
 
 ».میرس یبه آنجا م« :مانیپ
 

 یمـ  يجـور  کیـ اونـو انجـام بـدهم     یسـت یتمـام مانـده با   مـه ینقشـه ن  کیـ بـرم روسـتا    یسـت یمن با«:قادر
ــد   ــر شــده اســت و مج  نیخــواهم وانمــود بکــنم کــه بهــرام از نورال ــا خب ــب ــد دی ــرار نینورال داده  يرا ف

 نطوریدعوا به خانه آن ها بفرستم و ا يهاشو برا لیخواهم بهرام و فام یاست م
 

ــ  هیــخــواهم بق یبکــنم مــ عیشــا صــاحب آن  نیکنــد کــه نورالــد یفکــر بکننــد کــه بهــرام فقــط تصــور م
ــوده و مج ــس ب ــعک ــفهم دی ــرار  دهی ــرام او را ف ــل از به ــ ينجــوریداده اســت ا يو قب ــون یم ــبق میت را  هی

 که بچه هاشون نیا الیو خانوادهاشون به خ میریو از آن ها اعتراف بگ میبنداز ریهم گ
 

 ».رندیبهرام و داود را نگ قهینکنند و  یهستند اعتراض يفرار
 
 ».است یخوب اریمن گرفتم نقشه بس«:مانیپ
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ــبق يجــداً قصــد دار«:یــیدا ــداز ریــرا هــم گ هی ــ میبن ــگــم مهــم ا یمــن م ــســتوانِ اســت بق نی را االن  هی
 تیبــه داود و آن هــا شــکا میدهــ یاعترافــات را مــ نیــمهــم عکــس هــا اســت و بعــد ا  میرامــوش بکنــف

 ».خواهم یبکنند من ستوان را م
 

رم و بـر   یو دو سـاعته مـ   کیـ مـن   دیـ ریشـما در نبـود مـن اطالعـات کامـل از هـر دوتـا شـون بگ        « :قادر
 ».گردم یم
 

 دیـ بردنـد و بعـد از او نوبـت مج    گـر یرا بـه اتـاق د   دیـ داد آن هـا مج  یرا مـ  یاسـام  نیکـه نورالـد   یموقع
 .بد کرده بودند را دادند نایکه با م ونیشد و هر دو اسم هشت نفر از روستا

 
و بــه او  دیــاز لمــان د ادادشــتیرا دوبــاره روشــن کــرد و دو تــا   لشیرفــت و موبــا رونیــاز بــاغ ب قــادر

ــ  ــه روســتا رس ــه بهــرام زنــگ زد   دنیقبــل از رســ دیزنــگ نــزد و ب ــانیو از او خواســت تــو خب  یاصــل اب
 .ستدیبا
 

ــرام ــ  به ــلوارش را پوش ــ    دیش ــوار ماش ــادر او را س ــد و ق ــادر مان ــر ق ــد و از   نیو منتظ ــت و بع ــرد و گف ک
 ».است یموضوع مهم کی« :گفت کیسالم و عل

 
لمــان چــه شــدند داود ازت  يو دوســت هــا یــیدا نیــخواســتم باهــات حــرف بــزنم ا  یمــن مــ« :بهــرام

 ».ناراحت است یلیخ
 

شـود حـاال تـو بـه حـرف هـام گـوش بـده تـو فـرض کـن، خـوب              یدونـم درسـت مـ    یحق دارد مـ «:قادر
 فیـ پسـت فطـرت کث   نیاز نقشـه ات بـا خبـر شـده اسـت و نورالـد       دیـ گـم فـرض کـن مج    یچـه مـ   نیبب

 »؟یچکار بکن یستیموضوع تو االن با نیداده است حال با دونستن ا يرا فرار
 

کــار را  نیــکــنم ا یخــواهش مــ یولــ یبــه مــن بگــ يرمــز یخــواه یمــ يزهــایچ کیــدونــم  یمــ«:بهــرام
 ».نکن فقط بگو من چکار بکنم
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در حــق  نیاســت و کامــل بــدان نورالــد نیصــاحب آن عکــس صــد در صــد نورالــد یدانــ یتــو مــ«:قــادر

 ادیـ از کارهـا بـا داشـتن عکـس و اعت     یلـ یرا معتـاد کـرد و او را بـه خ    نـا یم یعنـ یکـرده اسـت    تیجنا نایم
 ».اجبار کرد

 
 ».حرف بزنم نطوریدر مورد خواهرم ا یخواه یچطور از من م یگ یم یقادر چ«: بهرام

 
حـرف   نیـ تـو ا  سـت یحـرف هـا متاسـفانه صـحت دارد، قـرار ن      نیـ خـواهر مـن هـم اسـت و ا     نـا یم« :قادر

 ».هستند يانصاف ها چه جور جانور یب نیفقط خودت بدان و بدان ا یبگ یها را به کس
 

ــه موبا   لیــاموب يصــدا ــا نگــاه ب دگمــه قرمــز فشــار داد و و در  يرو لیــقــادر بــه صــدا در امــد و قــادر ب
 مینــدار دنیمــا تحمــل شــن میهــا حــرف بــزن یزشــت يرو میجــرات بکنــ یســتیمتاســفم با« :ادامــه گفــت 

 ».اش ادامه بدهد یبه زندگ یول ردیمجبور بود هر روز بم نایم یول
 

 »کرده است؟ فیبرات تعر یک. یزن یحرف را م نیا ینیقی يجور کیتو « :بهرام
 

 یبــا خــانواده آن هــا دعــوا بکنــ ياســت کــه بــر نیــات ا فــهیبــه آن نداشــته بــاش فقــط وظ يکــار« :قـادر 
 یتــو وانمــود بکــن کــه نمــ یولــ ســتیخــودش االن خونــه ن دیــمج ،یدر و پنجــره آن هــا را خــراب بکنــ

 را کجا نیبخواه نورالد دیجاز م یبه خانه شان تا از او حساب بخواه یو رفت یدان
 

کـار را نکــن   نیــهـم ا  یینکـن تنهــا  يرو ادهیــو فقـط ز  نیدنبـال نورالــد  ير یکـرده اســت بعـد مــ   میقـا 
آن هــا را  یحــداقل چنــد نفــر را دور اطرافــت جمــع کــن پســرعموها و عمــه هــات حتمــا باشــند حســاب   

 ور دیجبود و م نایباعث کشته شدن م نیبترسون بذار همه محل بفهمند که نورالد
 

 کنند که آن ها باهم فرار کردند  الیخ يجور کیو همه  دستش،
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 ».کنم یرا با دست خودم خفه م دیدونستم مج یم« : بهرام
 

ــ «:قــادر قــانع  لیــهــات دل یــیکــس را نــده اگــر پســرعمو و عمــه و دا  چیمــن اصــالً وقــت نــدارم اســم ه
ــرا کــرده  فیــرا تعر زیــآن هــا آمــده اســت و همــه چ  ياز رفقــا یکــیحملــه خواســتند بگــو  يکننــده ب

 نه اول دیخونه مج دیکردند گفتم اول بر تیاذ یلیرا خ نایاست و گفته است آن ها م
 

کــه  دیــگو یو بــه شــماها مــ ادیــم یکــیکــرد بعــد بــه حســاب  دیــنخواه دایــاو را پ نیخونــه نورالــد دیــبر
 ».ير یم دیاغ مجخبر سر نیا دنیداده است و تو بعد از شن ياو را فرار دیمج
 

 »باقر بهت گفت؟ ؟يدیشن یرا از ک زهایچ نیتو ا«: بهرام
 

ســاعت  کیــمــن خــودم . یهــات بــده لیــاســت کــه قــرار اســت تــو بــه فام  یجــواب مــن همــون« :قــادر
 »کم است یو فحش بده یبزن ادیخانواده آن ها فر يهر چقدر رو. زنم یبهت زنگ م گرید
 

 »؟یکن یکارها را م نیتو چرا ا« :بهرام
 

 ».گم یم میبعداً اگر زنده ماند« :قادر
 

ـ  یمـ « :و گفــت دیهمـانطور کــه نشسـته بـود صــورت قـادر را بوسـ      بهـرام   يو همــدرد یدوسـت  نیــا یدون
 ».کند یتو نصف دردمون را کم م

 
آمـده بـود و متاسـفانه بـا همـه       رمیـ گ یچنـد روزه بـر عکـس همـه شـماها اطالعـات مـوثق        نیمن ا«:قادر

ــا ــداطالعــات پــازل  نی ــ  یلــیخ نــایکــه کــه در مــورد م  نیــســاختم و خالصــه ا يب  یبــد فکــر کــردم، ول
کمـک کــرد او بـا وجــود همــه    یلــیخوشـبختانه خوشــحال هسـتم کــه در اشــتباه بـودم البتــه لمـان هــم خ    

و بـه مـن گفـت     سـتاد یکـرده بـود او سـفت ا    يادیـ اشـتباهات ز  نـا یکـردم م  یکـه ثابـت مـ    من يها لیدل
 ».بود یدختر مهربان و خوب نایممکن است و م ریغ
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 ».کردند درست نبوده است نایکه در مورد م یعاتیشا نیا یعنی« :بهرام

 
 ».انداخته بودند و ذره ذره او را زجر کش کردند ریبره را گ کیگرگ  نیچند« :قادر

 
را ســراخ  بــهیغر کیــحرفــت تــن  نیــقــادر ا« :دو دوش قــادر افکنــد و گفــت يرو یپنجــه ســفت بهــرام

 .کنم اسم به من بده اسم آن گرگ ها را به من بده یمن برادر هستم خواهش مکند  یم
 

 ».که گفتم خوب انجام بده يتو کار« :قادر
 

 ياز فــردا حــرف هــا انــدیب ایــشــه اگــر تــو انترنــت بذارنـد و   یهــا چـه مــ  لمیآن عکــس هــا و فــ«: بهـرام 
 ».مفت تو روستا پخش بکنند

 
بـوده   نیو نورالـد  دیـ اتفاقـات، سـر مج   نیـ دونـم همـه کـاره ا    یانقـدر مـ   یدهـم ولـ   یبهت قول نم« :قادر

 ».تونند ینم گهیو آن ها د
 

 ».کنند یترسند و جدا فرار م یخوب آن ها م میواق واق بکن میاگر ما االن بر« :بهرام
 

 ».که بهت گفتم انجام بده يآقا بهرام تو به ما اعتماد کن و فقط کار«:قادر
 

 »؟یکن یم يکار یبکنم از من هم مخف یستیکار را با نیبدونم چرا ا ستیمن نبا« :بهرام
 

مـا هسـتند    ریاالن اسـ  نیو نورالـد  دیـ تـو فـرض کـن مج   « :سرش را جلو بـرد و پـچ پـچ کنـان گفـت      قادر
 ».هستند يچون خانواده آن ها فکر کنند که آن ها واقعاً فرار یبکن یستیکار را با نیو تو ا

 
 »افتادند حرف زدند؟ ریاالن گ جون مادرت آن ها« :بهرام
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ــادر ــه چ «:ق ــه هم ــا ب ــآره آن ه ــام   زی ــا اس ــد و م ــراف کردن ــه را دار یاعت ــهم ــ  می ــاعت ف ــام س  لمیو تم
 ».میده یبعداً بهتون نشان م میگرفت

 
 »؟يکار را کرد نیچطور ا« :بهرام

 
ــادر ــتم دا «:ق ــش نداش ــب و روز آرام ــیش ــ    ی ــدون ه ــون را ب ــاش کارهاش ــت ه ــان و دوس ــه  چیلم واهم

ــاال ا   ــد ح ــام دادن ــوب انج ــخ ــایچ نی ــرس  زه ــن نپ ــو االن . را از م ــت ــ کی ــوب  يدار تیولیمس آن رو خ
 ».انجام بده

 
 ».به داود زنگ بزنم« :بهرام

 
ـ  یتلفـن نمـ   قیـ کلمـه حـرف از طر   کیـ  گـر ی، از االن بـه بعـد د   یخوب شد گفتـ « :قادر مـن االن کـه    یزن

ــ يســر کیــرم اول  یمــ ــه داود م ــ  یب بکننــد خســارت  رتینکــن کــه دســتگ  يارزنــم مواظــب بــاش ک
 کلمه کیاست به پدر و مادرت  یکاف یوارد نکن دو تا پنجره بشکن ادیز
 
 ».برخورد بکنند من واقعاً وقت ندارم يبذار آن ها جد یگ ینم
 

 ».لمان است« :قادر به صدا در آمد و قادر گفت لیموبا دوباره
 

 »هم لمان بود؟ یقبل« :بهرام
 

 » ...آره «:قادر
 

 »؟یده یچه خبر است چرا جواب نم نیبب« :بهرام
 

 » ...گذاشتم  غامیپ یده یچرا جواب نم« :الو گفت لمان در جواب گفت قادر
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 ریــبگ« :بشــود کــه قــادر دســت بهــرام را گرفــت و بــا اشــاره گفــت ادهیــپ نیخواســت از ماشــ یمــ بهــرام
 ».نیبش
 

 ».بگو« :در جواب لمان گفت  قادر
 

 »؟يتو به خونه مون زنگ زد« :لمان
 

 ».نه«:قادر
 

 ».نفر زنگ زد جواب نداد کیرو بگو  قتیحق« :لمان
 

نشســته  نجــایخبــر هســتم مــرض نــدارم زنــگ بــزنم جــواب نــدهم، صــبر کــن بهــرام ا   یمــن بــ« :قــادر
ــرس از ا  ــرام بپ ــاســت از به ــ      نی ــاً از االن م ــن واقع ــزن چــون م ــگ ب ــه بهــرام زن ــط ب ــد هــم فق رم  یبع

 ».دمیدو روز است که نخواببخوابم از 
 

چــون اعتــراض کــردم  ســتین یرســم دوســت نیــتــازه ا. میــر یخواهــد مــا از فــردا صــبح مــ ینمــ« :لمــان
دنبـال   ادیـ را از دسـت داد نم  يزیـ عز کیـ  یدهـد وقتـ   یمـ  صیانسـان خـوب تشـخ    کیـ  امـد، یخوشت ن

 به من کمک یخواست یمن باهات خوب تا کردم چون م يعشق و عشق باز
 

 ».یکن
 

فــرض کــن  نیگــ یباشــه ، شــرمنده درســت مــ دهیبهــرام نشــن دیخــورده بلنــدتر بگــو شــا کیــ« :قــادر
 ».یگوش یصبر کن گوش یشناس یقادر را نم

 
لمـان اسـت   «:لمـان بفهمـد   يرا بـه طـرف بهـرام دراز کـرد و بـه بهـرام بلنـد گفـت کـه طـور           یگوش قادر

 ».داشتند یندانم مزاحم تلف یبه خونه شون زنگ زده است نم یخواهد بداند ک یم
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 ».الو« :گفت  بهرام
 

 »آقا بهرام چرا مزاحم تو شده از من غر کرده؟«:سالم کرد و گفت لمان
 

 »آمد؟ شیپ یشه بگو مشکل یدرست م« :بهرام
 

ــ  « :لمــان نفــس  يگفــت فقــط صــدا یآره دو بــار بــه شــماره خونــه زنــگ زدنــد جــواب ندادنــد مــادرم م
 ».آمد یم یکس

 
 »د؟یمزاحمت ها داشت نیشما قبالً از ا« : بهرام

 
 ».نه « :لمان

 
 ».خواست تورا بترسوند یحتماً کس« :بهرام

 
 »من چکار بکنم؟« :لمان

 
 ».که قادر است من چه بگم یموقع«:بهرام

 
 ».من گرفتار هستم باباش است« :بلند يبا صدا قادر

 
 »بابات خونه است آزاد شدند؟« :بهرام

 
 »آره«:لمان

 
بــا تجربــه اســت  يگــن بابــات قــو یبــودم مــ دهیخوشــحال شــدم شــن یلــیچشــمتون روشــن خ« :بهــرام
 ».نترس
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 ».را لطفاً بده به قادر یگوش« :لمان
 

خـواد بـا تـو حـرف بزنـد را نگفتـه بـود         یرا بطرف قـادر دراز کـرد و نصـف جملـه لمـان مـ       یگوش بهرام
بــه بهــرام دکمــه قرمــز فشــار داد و ارتبــاط را قطــع کــرد و   يرا در دســت نگرفتــه رو یکــه قــادر گوشــ

 میکوچک دار یخصوص لهیمس کیتو به فکر لمان نباش ما االن « :گفت
 

 ».کارها را خوب انجام بده نیبرو ا تو
 

ــ «: بهــرام ــ میــزنــم و اگــر کارهــا را خــوب انجــام داد  یمــن بهــت زنــگ م کــه قهرمــان  نیــگــم از ا یم
 ».میآن ها را خوب بترسون میخودت بفهم که موفق شد میگو یم کیتبر ياستان شد

 
 یاسـت،تا کسـ   يبموننـد جـداً خطـر جـد     شـتون یرا بـذار پ  يفرامـوش نکـن امشـب چنـد نفـر      یول«:قادر

 ».من برم دهیما را باهم ند
 

کــه  ییبــاالخره آن هــا« :رفــت و در کنــار داود نشســت و گفــت مارســتانیبــه ب یبعــد از خــداحافظ قــادر
 ».شدند ییکه به تو حمله کردند شناسا ییبد کردند و آن ها نایبا م

 
 يناراحـت بودم،کجـا بـود    یلـ یممکـن اسـت مـن تمـام روز چقـدر ضـد تـو حـرف زدم ازت خ         ریغ«:داود

 »چه شد؟ ییدا
 

فقـط بـدان آن    امیـ آن ها هسـتند دوسـت هـاش سـنگ تمـام گذاشـتند مـن خالصـه بکـنم فـردا م          « :قادر
 ».ناستیکه شاهد تصادف بود او در اصل قاتل م یستوان

 
ــاد ب  داود ــاز دهــنش ب ــ رونی ــادر اول      یداد و م ــد و ق ــاره بکن ــه پ ــچ پاهشــو تک ــتش گ ــا دس ــت ب خواس

مــا امشــب قــرار «:نکنــد و و بعــد در گــوش داود گفــت دادیــدهــن داود گذاشــت کــه داد و ب يدســت رو
 ».میبکن ریاست اونو اس
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 »چکارِ است؟ نیا...  دیبعد پرس... دستو بردار ... آرومم«:گفت یبا اشاره فهماند که م داود

 
و  میریـ گ یمـ  لمیرا بـدان، مـا از اعترافـات او اول فـ     نقـدر یبـد کـرد هم   یلـ یخ نـا یسـتوان بـه م   نیا« :قادر

تــا بگــم اگــر توکــارمون نــا موفــق  شــتیمــن االن آمــدم پ میــد یفــردا اگــر فرصــت شــد بهــت نشــان مــ
 ».ریتو دنبال کارها را بگ میبود

 
او هــم کــه شــاهد  دنــدیهمــه د یگرفتــه اســت؟ ولــ ریــرا عمــداً ز نــایســتوانه م نیــا یگــ یتــو مــ« :داود

 ».بوده است
 

کـار را   نیـ دانـم آن هـا عمـداً ا    یرد شـدند و مـن مـ    نـا یم ياز رو نیمـن بهتـون گفـتم دو تـا ماشـ     « :قادر
 ».میبکش رونیرا ب قتیتا از زبونش تمام حق میبنداز ریگ نویاول ا یستیکردند و فقط با

 
 »د؟یگرفت یاطالعات را از ک نیشماها ا« : داود

 
 ».میگرفت لمیتو دست ما هستند ما از همه اعتراف ها ف دیو مج نیاالن نورالد«:قادر

 
 »؟یگ یما را م هیهمسا دیمج« :دیپرس يدر ناباور داود

 
ــ نیــآره ا«:قــادر ــان نــایم یشــرف هاســت همــه بــدبخت  یاز ان ب ــوده  یرا او باعــث و ب شــد شــروع از او ب
خـالص کـالم چـه     ین الزم اسـت تـا تـو بـدان    تکـرار بکـنم چـو    یسـت یجملـه را مجبـورا با   کیـ مـن  . اسـت 

بـره حملـه    کیـ کـه چگونـه بـه     نیتسـت کـه تـو چنـد تـا گـرگ را ببـ        نیافتاده است و آن جمله ا یاتفاق
 ».نندک یم
 

 ».تونم تکان بخورم  یعجب بدبختم من، چرا نم« :در تختش تکان خورد داود
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 میفهمــم مجبــور هســت یمــن مــ کــار را نکــن آرام بــاش نیــداود ا« :شــانه او گذشــت يدســت رو قــادر
حـرف هـا را مـن مجبـور هسـتم       نیـ کننـد ا  یهـات نگـاه مـ    یبفهمـد نگـاه بکـن هـم اتـاق      یکسـ  ستینبا

 دشمن را دست کم ستیبر خالف تصور ماست و نبا تیبهت بگم چون که وضع
 

کننـد در   یهـاش بهـش کمـک مـ     لیـ نفـر اسـت و چنـد تـا از فام     کیـ  میکـرد  یتـا حـاال فکـر مـ     میریبگ
همـه آن هـا شخصـاً     گـر ید يکـه تـورا زدنـد و خانـه را آتـش زدنـد و کارهـا        ییکـه همـه آن هـا    یصورت

 ».هستند خالف کردند ریتا حلق تو باطالق گ
 

داود اشـاره   یقـادر بـه چهـار هـم اتـاق     » ... ادیـ حتمـاً سـراغت م   سیفـردا پلـ  « :خم شـد و گفـت   یکم قادر
 هیمتوجـه بشـود کـه تـو از قضـ      سـت ینبا یکسـ پرسـند،   یحتمـاً از آن هـا هـم مـ    « :کرد و در ادامـه گفـت  

 ».یهست انیدر جر
 

 »چه خبرت است؟ هیالو چ« :در زنگ اول گفت عیقادر در آمد و قادر سر یگوش يصدا
 

 ».باال اندیخواهند ب یاست م ادیها داخل خانه ما شدند تعداشان ز سیقادر پل« :لمان
 

 ».ستمین یکینزد نیمن ا« :قادر
 

 یکلمـه بفهمـد خـواهش مـ     کیـ  سـت یکـس نبا  چیفقـط هـ  «:را قطـع کـرد و بـه داود گفـت      یگوشـ  قادر
شـه   یوگرنـه نقشـه مـا کـامالً خـراب مـ       دیـ را بـدون اطـالع مـن انجـام نده     يکـار  چیهـ  نجایکنم شما از ا

 طبق نقشه همه کارها را میما دار. تونه به جونمون گران بشه یم یحت
 

 ».میده یانجام م خوب
 

 ».شد دهیات شن یحرف زده بود صدا از گوش سیپللمان از « :داود
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 یمـدرک  نـا یکننـد لمـان از م   یخانـه حتمـاً فکـر مـ     شیهـا آمدنـد تفتـ    نیـ آره مـن بـرم فکـر کـنم ا    «:قادر
 ».امانت دارد

 
 ».پدر سوخته ها برو بعداً به من زنگ بزن مواظب خودت باش« :داود

 
و  دیـ آن هـا روشـن بـود را د    يچـراغ هـا  کـه   سیپلـ  نیشـد چهـار ماشـ    کیـ به آپارتمـان نزد  یوقت قادر
 کیــجمــع بودنــد و قــادر نزد یکــیاز مــردم هــم در ان نزد يرا کنــار زد و جلــو رفــت و چنــد نشیماشــ

 »چه خبر است؟ نجایا« :دیپرس سیبودند از پل ستادهیدم دروازه ا سیشد و سه پل
 
 ».عقب دیبر دییبفرما چیه« :سیپل
 

 ».داخل بشوم یستیمن با«:قادر
 
 ».شه ینم« :سیپل
 

 ».نجاستیخانه نامزدم ا«:قادر
 

دنــدون رو جگــر  قــهیخــارج چنــد دق یبشــود و نــه کســ اطیــاجــازه دارد وارد ح یفعــال نــه کســ« :سیپلــ
 ».دیبذار

 
پشــت ســر  نیآمــد و لمــان و مــادر و نســر رونیــاز ربــع ســاعت پــدر لمــان بــا دســتبند از دروازه ب  بعــد

 نیــکــرد، تــا ا یداده بــود و تماشــا مــ هیــخــت کنــار جــوب تکبــه در یکیآن هــا راه افتادنــد قــادر در تــار
از آنجــا دور شــدند قــادر  سیهــا پلــ نیماشــ یو بــه شــک افتــاد و منتظــر شــد و وقتــ دیــکــه ســتوان را د

و بــه  دیقــادر را شــن لیــموبا يلمــان نرفــت و لمـان زنــگ زد و صــدا  کیــو نزد ســتادیســر جــاش ا نـوز ه
 ».قادر بابامو بردند« :شد و گفت  کینگاه کرد و نزد یطرف زنگ گوش
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 »چرا باباتو گرفتند؟ دمید«:قادر
 

 »م؟یآقا قادر ما چکار بکن«:هم آمدند و مادر گفت نیلمان و نسر مادر
 

 »آمدند؟ یچ يبرا«:قادر
 

 ».میستینیوا نجایباال ا میبر« :لمان  مادر
 

 ».برم یستیخاله خوب است من با« :عمداً گفت  قادر
 

 »؟يذار یتو االن ما را تنها م« : لمان
 

» ....بابــات بهانــه بــود دینگــران نباشــ دینترســ ادیــزنــم او م یســاعت بعــد بــه بهــرام زنــگ مــ مینــ«: قــادر
 »کردند؟ شیخونه رو تفت... «:قادر بعد به مادر لمان نگاه کرد و گفت 

 
 ».بله همه جا را گشتند«:جواب داد لمان

 
 نـد یآن هـا عمـو را بهانـه کردنـد کـه بب     . کننـد  یعمـو را فـردا آزاد مـ   « :با نگاه بـه مـادر لمـان گفـت     قادر

 ».نه ایدارد  نایاز م یلمان مدرک
 

نـه آن هـا بخـاطر پـدر لمـان امدنـد دسـتور از تهـران         « :لمـان بـه دور و اطـراف نگـاه کـرد و گفـت       مادر
کردنــد، چــون  دایــتــو خونــه پ ریــت هفــت کیــشــه االن هــم  یمحســوب مــ یبــود چــون بابــاش قاچــاقچ

 ».جواز نداشت او را با خودشون بردند
 

 »مال عمو بود جداً ؟ ریهفت ت«:قادر
 

 ».آره« :لمان باز دور و اطراف را خوب نگاه کرد و آهسته گفت مادر
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 »داشت؟ ریهفت ت«:قادر

 
 میقــا اطیـ احت يبـرا  میاسـت مـا هـم سـه تـا زن تــو خونـه تنهـا هسـت         ابــانیاو هفتـه هـا تـو ب   « :لمـان  مـادر 

 ».ترسوندن است يکند فقط برا یدر اصل کار نم م،یکرده بود
 

 ».یبد شانس«:قادر
 

 ».ير یباال بعد م ایب ادیتا بهرام ب« : لمان
 

 ینمــ یهــا، مــن اگــر کــار مهمــ هیخونــه همســا دیـــمد شــما بر  یاگــر کســ ادیــبهــرام م دینترســ«: قــادر
 ».ماندم یم رونیب نجایداشتم ا

 
 ».یبخواب يبر یخواه یم یخسته هست یگفت شیپ یدروغ نگو ساعت« :لمان

 
 ».انو انجام بدم یستیآمد با شیبرام پ يکار کیاالن  یآره ول« :قادر

 
 ایـ ب نینسـر « :گفـت  نیشـد و مـادر لمـان هـم بـه نسـر       اطیـ داخـل ح  دیـ بگو يکـه کلمـه ا   نیبدون ا لمان

 ».میبر
 

 ».حرف بزنم نیاستم با نسرخو یمن دو تا کلمه م دیعمه شما بر« :قادر
 

 ».يدیند یرا که بشناس یها تو کس سیپل نیا نیب« :دیپرس نیلمان رفت و قادر از نسر مادر
 

 ».نه دقت نکردم چطور« :نینسر
 

 ».بود نجایکه ازت عکس گرفت فکر کنم ا ینترس آن« :قادر
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کــرد و قـادر روبــروش بـر گشــت    کیـ خـودش را از پشــت بـه دامــن قـادر نزد    عیو ســر دیـ لرز نینسـر 
امشــب کــارش تمــام اســت تــو اصــالً  نیاصــالً نتــرس همــ« :صــورتش گذاشــت و گفــت يو دو دســت رو

 ».نگران نباش
 

 ».گهید ایب نینسر« :اورد و گفت رونیلمان مجدداً از دروازه سرش را ب مادر
 

 ».با اجازه ات«:نینسر
 

 ».برو شجاع باش«:قادر
 

ــرا یاً فــرض محــالشــد و عمــد نیســوار ماشــ قــادر کننــدگان از  بیــرد گــم کــردن تعق يکــه داشــت ب
تمـام بـه سـمت     اطیـ و بـاز بـا احت   دیرسـ  یگذشـت و بعـد بـه جـاده اصـل      چیدر پـ  چیچند کوچه خلوت و پ

 بود و دروازه را ستادهیمنتظر او ا ییدم دروازه دا دیبه آنجا رس یباغ راند وقت
 

 یــیرا خــاموش کــرد و دا نشیبشــود بــه داخــل بــاغ رانــد و ماشــ ادهیــکــه پ نیــکــرد و قــادر بــدون ا بــاز
 یبــرادر داود را هــم بــا خــودت مــ یکاشــک يکجــا بــود يطــول داد یلــیخ«:دیشــد و از او پرســ کیــنزد

 ».يآورد
 

 »شده؟ يزیچ« :قادر
 
 سـت یمـن مشـکل ن   يباشـم بـرا   نجـا یو چهـار سـاعت ا   سـت یــ اگـر ب  »آهسـته تـر گفـت    يبـا صـدا   یـی دا

ــ و چهــار ســاعت  ســتیکــه ب میــدار اجیــنفــر احت کیــبــه  نجــایاســت ا يزیــچانصــاف هــم خــوب  یول
 برند حال یکه شمال آمدند و از گردش لذت م نیا يبموند و خسته نشود آن ها به هوا

 
 ».داشتند یهواب و
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از  رونیـ تـونم خـودم را ب   ینمـ  دمیـ فکـر نکـرده بـودم هرچنـد د     نجـاش یمـن بـه ا   یگـ  یدرست م«:قادر
احسـاس را کـردم کـه آن هـا بــه      نیـ بـود چـون ا   يدخالـت مـن هـم جـداً جبـر      يدیـ گـود نگـه دارم و د  

 ».ها را تحمل کنند یتمام سخت ستینبا یمنطق لیبهانه هر دل
 
ــیدا ــمــن نظــرم ا« :ی ــرادر داود ب  نی ــه ب ــاســت ک ــوان شــخص اصــل  ادی ــه عن ــک   یب ــوان کم ــه عن ــا ب و م

 ».کننده
 

 »=«.آن ها را بکشد کند یم دایکه پ یو از فرصت ادیترسم او ب یفقط م« :قادر
 
ــ کیــمرتــب « :یــیدا ــد، ا یاو مــ شینفرمــون پ ــمان ــ  مــانیپ يجــور نی ــد  یو خســرو هــم م توننــد برون
 ».هوا تازه بکنند رونیب

 
بمونـد، از آن هـا اطالعـات     نجـا یو ا ادیـ خـواهم کـه ب   یمـن االن منتظـر تلفـن بهـرام هسـتم از او مـ      «:قادر
 د؟یگرفت دیجد

 
ــه د«: یــیدا ــد مــا هــم حق   گــهین را  اتیــکــه تمــام جز امــدیدلمــون ن قــتشیهمــه حــرف هــا را زده بودن

باشـد،   ابـان یچشـمم تـو خ   نجـا یبـودم گفـتم ا   رونیـ ب شـتر یدونـه چـون مـن ب    یمـ  شـتر یب مـان یپ م،یبشنو
 »شد؟ ینقشه ات عمل يتو بگو چکار کرد

 
 ».است ادیخبرها ز میبر« :قادر

 
تلفـن هسـتم بعـد از تلفـن بـاهم حـرف        کیـ ن منتظـر  مـ «:گذاشـتند و قـادر گفـت    یصـندل  رونیـ ها ب آن

 ».میزن یم
 
 »؟يغذا که نخورد« :مانیپ
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 ».گرسنه هستم یلیخ« :قادر
 
 ».میمنتظرت شده بود میما خورد« : مانیپ
 

 ».آن ها هم غذا خوردند« :قادر
 
 ».بخورند ستینه نبا«: مانیپ
 

 »چرا؟«:قادر
 
آن هــا  یســتیاســت با يریــتــو موقــع اعتــراف گ یدهنــد تــازه وقتــ یتــو زنــدان بــه آدم غــذا نمــ« :مــانیپ

 ».میهست يبفهمند که ما تا چه اندازه جد
 

ــادر ــد تعجــب آم ق ــلبخن ــد و گفــت   يزی ــد ش ــه همــه چ «:کــرد و از جــاش بلن ــآن هــا کــه ب ــراف  زی اعت
 ».باشد اجیاحت نیاز ا شتریب گریکردند فکر نکنم د

 
بــرد و  نیو نورالــد دیــو بــه اتــاق مج خــتیبشــقاب رســر وقــت غــذا رفــت و ســهم خــود را در دو  قــادر

 ینشـاند و دســت هاشـون را بــاز کـرد و مــ    یصــندل يکـه قــادر آن دو نفـر را رو   دیــهــم آمـد و د  مـان یپ
 جلو رفت و با دست با عالمت فهماند مانیخواهد چشماهشون را باز بکند و پ

 
 .کند یآن ها را باز م يکند چرا دست و چشما یاو چکار م که
 

 ».میستیو ماهم زندانبان ن ستیزندان ن نجایا« :با عالمت در جواب گفت يباز يبه جا قادر
 
خســرو پاشــو « :رفــت و گفــت رونیــو ب دیــبــه جمــع د یاحترامــ یحرکــت قــادر را بــ نیــدر دل ا مــانیپ

 ».میبر
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 »د؟یر یکجا م«:ییدا
 
ــانیپ ــت    م ــرد و گف ــاق دراز ک ــرف ات ــه ط ــت ب ــا« :دس ــال ن  نی ــا نورم ــت،یآق ــا ا س ــم ــراف   نی ــه اعت هم

 یدســت و چشــم آن هــا را بــاز مــ یخودســر آن هــم بــدون مشــورت خشــک و خــال ادیــحــاال م میگــرفت
 .»کند 

 
 ».به ماست یاحترام یب نیا« :خسرو

 
خــواد  یاوسـت نمـ   يدعــوا نیـ بــار گفـت ا  کیـ . بــا همـه فـرق دارد   نیـ بـا ماهــا فـرق دارد ا   نیـ ا« :یـی دا

 ».متشکر است یلیخ میکم بهش کمک کن کیکه  نیهم میبش یقاط ادیماها ز
 
 ».خسرو پاشو ارهیخوبه که هنوز قهرمان نشده ادا قهرمانان را در م« :مانیپ
 

مـا   يآدم هـا  میسـت یدو نفـر ن  نیـ مـا کـه دنبـال ا    دیشـد  وانـه ید« :گفـت  یـی از جاش بلند شـد و دا  خسرو
اسـت کـه آن هــا نتوننـد بـه آن ســتوان      نیـ هــا را آزاد بکنـد و برونـد مهـم فقــط ا    نیـ االن آزادنـد بـذار ا  

 »توالت به ما چه؟ يتو ایکاخ نگه بدارد  کیخواهد آن ها تو  یخبر ببرند م
 
ــ يحــق دار نــویآره ا«:مــانیپ نفــره  کیــ یکــه در کــار گروهــ ســتیرســمش ن نیــا نیــبــا وجــود ا یول

 ».ردیبگ میتصم
 
 یداود هــم از اول مــ رمیــگ یمــن بــا داود و بهــرام تمــاس مــ« :بــه طــرف اتــاق نگــاه کــرد و گفــت یــیدا

 ».خواست که او اصالً دخالت نکند
 
 ».کند یخواهد او سر خود دخالت م یصاحب نم یچکارِ است وقت نیپس ا« :مانیپ
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بـرود مـن باهـاش حـرف زدم      میـ ذار یمـ  يجـور  کیـ بعـد   میبنـداز  ریـ سـتوانِ را گ  نیـ بـذار مـا ا  «: ییدا
 دیــشــما خبــر ندار ســتیبــا بــودن او ن یاجیــاحت گــریبهــرام آمــد د یو وقتــ ادیــو ازش خواســتم بهــرام ب

 مالحظه است من تو خونه اش گفتم پدر یدارد که ب ياخالق گند کی نیا
 

 یرا بــا خواهرهاشــون مــ يوهمــان کــار ارمیــکــه بــا خــواهرزاده ام آن کــار را کردنــد در م يآدم هــا آن
داخت هرچنــد بعــداً انــ رونیــشــد و منــو از خونــه اش ب یکردنــد او عصــبان نیکــنم کــه آن هــا بــا نســر 

 ».که حق با او بود دمیخودم فهم
 
او هـم بــه   یباشــند و بداننـد کـه وقتــ   یاردالن از مـا راضـ   يکنــد فقـط آقــا  یمــن فـرق نمـ   يبـرا « :مـان یپ

 ».هستم ياقا ناراحت و کفر نیا یاحترام یفقط از ب. میدارند ما هم هست اجیکمکمان احت
 

 ییو بــه آنجــا میکنــ یمــ ریمــا خودمــان مگــر دســتمون چــالق اســت بــدون او ســتوان را دســتگ« :خســرو
 ».که داود گفتند میبر یم
 
 ».میگم اصالً آدرس ستوانه را بهش نده یخسرو حق دارد من م«:مانیپ
 
 ».میشناس یشهر را هر چقدر هم کوچک باشه نم نیما ا یول« :ییدا
 
 ».او به ما کمک کنند يها لیبهتر است او فام میگ یبه ان پسره برادره م«:مانیپ
 
 ».ردیخودش اطالعات از آن ها نگ یوقت کیمن برم «:ییدا
 
 ».کنم چهره ات را به آن ها نشان نده یتو خواهش م« :مانیپ
 
 ».پس تو برو« :ییدا
 
 ».آقا را ندارم خسرو تو برو نیا دنیاالن چشم د« :مانیپ
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ــه آن ســه روســتا  دیــداخــل شــد و د خســرو ــه صــورت مثلــث نشســتند و مج  ییک ــب ــد دی در  نیو نورال

 .زدند یحال غذا خوردن هستند و آن ها باهم اصالً حرف نم
 

 ».گشنه ات است یلیخ یگفت یتو خودت چ« :گفت خسرو
 

 ».خورم یرم خونه م یمن م« :قادر
 

 ».دیمعلوم است شماها باهم قبالً دوست بود« :خسرو
 

ــد ــادر نگــاه کــرد و مج در چشــما نینورال ــن ق ــ  دی ــه آن دو نگــاه کــرد ه ــدون  چیب ــدام ب ــک ــه  کی کلم
مــا توروســتا همــه « :کــرد و گفــت یزرنگــ اســتیس يبــرا دیــرا تماشــا کردنــد مج گریحــرف فقــط همــد

 ».میهست لیباهم فام
 

کـار را   نیـ ا لشیآدم بـا فـام   يرو هـم دار  یلـ یخ« :زد و گفـت  دیـ بـا کـف دسـت آرام تـو سـر مج      خسرو
 ».کند یکار را نم نیبا لباس تنش اکند آدم  یم
 

 دنیــبــا د مــانیرفــت، پ رونیــحــرف خســرو تحمــل نکــرد و از جــاش بلنــد شــد و از اتــاق ب نیــاز ا قـادر 
 » .اگر غذا رو خوردند من برم ظرفها را بشورم«:قادر با طنز و تمسخر گفت

 
 ».تلفن بزنم کیلحظه اجازه بده اول  کیشورم فقط  یکنم من م یخواهش م مانیاقا پ« :قادر

 
 ».راحت باش تو تلفن کن« :مانیپ
 

 »د؟یسالم خوب«:مجبوراً به بهرام زنگ زد و گفت  قادر
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 کیــخواســتم بهــت زنــگ بــزنم و بابــت قهرمــان شــدنت بهــت تبر   یاالن مــ نیهمــ میمــا خــوب« :بهــرام
 ».بگم

 
نکــرد و نداشــت و اعتــراض  يچــاره ا یولــ امــدیبچگانــه خوشــش ن يجملــه رمــز نیــهــر چنــد از ا قــادر

ــ یمرســ« :در جــواب گفــت ــ نیهمــ ياگــر وقــت دار نیبب ــرو پ ــلمــان ا شیاالن ب ــه   نی هــا، بابــاش خون
 ».دارند اجیبهت احت ستین

 
 ».افتم یاالن راه م نیهم« :بهرام

 
 ».بذار تورو برسانند«:قادر

 
 ».زیاز همه چ یمرس... غصه نخور« :بهرام

 
 ».مواظب خودت باش«:قادر

 
 یســتیبــود چــرا بهــرام با یمنظــورت از نبــودن بابــا لمــان چــ« :و گفــت  ســتادیبغــل دســت قــادر ا یــیدا

 »افتاده؟ یخونه لمان برود اتفاق
 

ســتوان آنجــا بــود فکــر کــنم آن هــا  نیگرفتنــد همــ شیســاعت پــ مینــ نیلمــان را همــ يآره بابــا«:قــادر
ارد خونــه و یبکننــد بــا حکــم قبلــ شیخونــه را تفتــ یســتیاســت و با یلمــان کــه قاچــاقچ يبــه بهانــه بابــا

لمـان باشـد و    شیکننـد پـ   یبودنـد کـه فکـر مـ     یکـنم آن هـا در اصـل دنبـال مـدرک      یشدند من فکـر مـ  
 نیــا« :گفــت یکردنــد خواهرتــون مــ دایــتــو خونــه پ ریــهفــت ت کیــدامــادتون ـن هــا    یاز بعــد شانســ

ترســاندن  يگفـت کــه فقــط بــرا  یاسـت فکــر کــنم زنــگ زده بـه هــر حــال مــ   یمیقــد یلــیخ ریــهفـت ت 
 ».است

 
 ».نمیبروم خواهرمون را بب یستیمن با یپس چرا از همون اول نگفت یمرد حساب« :ییدا
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 ».یآن ها بمون شیبود تو امشب پ نیاتفاقاً من هم نظرم ا« :قادر

 
 ریــرا گ زیــهمــه چ یبــ ثیــویان د یســتیبهــرام بــرود بهتــر اســت او آنجــا بمانــد مــن امشــب با « : یــیدا

 ».بندازم
 

ــ  میانــداخت ریــســتوانه را گ یوقتــ« :قــادر آن هــا بمــون آن هــا بــا بهــرام راحــت   شیتــو بــر گــرد بــرو پ
 ».ستندین

 
 کیـ  شیبـدان احتمـاالً لمـان فکـرش پـ      یفهمـم ولـ   یمـ  یکنـ  یفکـر مـ   ادیـ تو بـه لمـان ز   قتشیحق:ییدا

 ».ینش وسیبعداً ما یوقت کیگم  یم نویاست، ا گرینفر د
 

هـزار   دیشـا  ایـ عمـر آن هـا بـاهم بـزرگ شـدند و هـزار تـا قـول و قـرار گذاشـتند و            کیـ  دمیشـن « :قادر
خودمــون  شیوگرنــه پــ میدوســت هســت میمصــلحت گفتــ يتــا بــاهم خــاطرات مشــترك دارنــد مــا بــرا 

 ».حل شده است لهیمس نیا
 
 ».بود گهید زیدونم منظور من چ یمن نم نویا«:ییدا
 

دونــه داســتان مــا از  یحــق اش نداشــتم لمــان خــودش مــدر  یتــین نیمــن از همــان اول کــوچکتر« :قــادر
 يجـور  نیـ و چـون ا  میـ وانمـود بکـنم و بعـد هـم ادامـه داد      نطـور یا دمیـ چه قرار است مـن اول صـالح د  

 ».مصلحت او بود
 
 »؟یکن یتو به او اصالً فکر نم« :ییدا
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و بعــد  میکــه امشــب ســتوانِ را گــرفت نیهمــ« :کلمــات گفــت دنیــچیلمــان بــا وارونــه پ ي ایــدر رو قــادر
هــر چنــد  میشــو یخــالص مــ یدروغ مصــلحت نیــتمــام شــد هــم او و هــم مــن از ا زیــاز اعتــراف همــه چ

 ».روند یماند و لمان هم گفت آن ها فردا به کرج م ینم یاجیاحت
 
 ».یدر فکر لمان هست یتو به راست«:ییدا
 

 کیـ ره  یمـ  شیکارهـا بـه مـراد مـن پـ      یکنـ  یهسـتم فکـر مـ    ریاسـ  نجـا ینـه مـن ا  « :با تفکـر گفـت   قادر
 ».شوم یافتد و قهرمان کشور نم یم یگه باز برام اتفاق یم یحس

 
تونســتم دو تــا  دیگفــتم طرفــدارت هســتم اگــر جــدا از لمــان خوشــت آمــد بگــو مــن بــدونم شــا « :یــیدا

 ».پدرش ازت برداشتم را گفتم که به سود تو باشه شیکلمه پ
 

 نیـ بـا ا  سـتم یاسـت انقـدر خـود خـواه ن     ایـ رو کیـ شـدم لمـان فقـط بـرام     من تـا قهرمـان کشـور ن   « :قادر
ــ  ــ  یحــال و وضــع از او انتظــار داشــته باشــم حت  یزنــدگ یذارم چــون ســخت یاو هــم بــرام جــان بدهــد نم

 »نخواهد رفت شیعاشقانه روزگار پ ياست با حرف ها قتیحق کی
 
کنــد دکتــر و مهنــدس و پولــدارها خواســتگار مــن بودنــد و  یســر زنــش مــ نــدهیبلــه حتمــاً در آ« : یــیدا

 ».يام را بر باد داد یزندگ يتو آمد
 

 »که عاشق شده باشد ممکن است؟ یآدم کیحرف ها از  نیجداً ا« :قادر
 
 میعاشـق هــم بــود  نیریو مجنـون و فرهــاد و شــ  یلــیمــن و خـانمم مثــل ل . یکنــ یاو چــه فکــر مـ « :یـی دا

ــد روز ــه از او  ياالن چن ــت ک ــازه ا   اس ــس ت ــم او دارد نف ــتم ه ــ يدور هس ــر    یم ــن، ه ــم م ــد و ه کش
 رسد آدم عاقل دراز یم انیروز به پا کیدوره دارد و آن دوره  کی يزیچ
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را مـالك   یفرزنـدان خـود عشـق و عاشـق     ياسـت پـدر و مادرهـا بـرا     نیکنـد بخـاطر همـ    یفکر مـ  مدت
دکتـر باشـد صـد در صـد      بـر فـرض اگـر دامادشـون     نـد یگو یدهنـد اگـر فرزنـدش دختـر باشـد مـ       ینم

 اش روشن ندهیو دخترشان صد در صد آ دیآ یم شیکم تر پ يریدعوا و درگ
 

 ».پر است شهینخواهند داشت و سفره آن ها هم یمشکل مال است
 

کــنم و جــدا درکــش بــرام راحــت اســت و   یمــ دییــشــما را صــد در صــد تا يحــرف هــا نیــمــن ا«:قــادر
کـه   رنـد یگ یبـه مـن خـرده مـ     یلـ یخـودم هسـتم و خ   یشـغل  نـده یهم است که جداً دنبـال آ  نیهم يبرا

 بمیدو تومان پول تو ج ادیاز آن ها نم یکیخبر ندارند  گریخود خواه هستم د
 

 ».برم ظرفها را بشورم. میبگذر. اش را حل بکند یمال لهیخودش مس یستیبا یهر ک بذارد،
 
 ».پارك است نمیشکه ما یینه منو به خونه خواهرم برسون، اول ببر منو جا« :ییدا
 

 یـی دا. پـارك بـود رفتنـد    یـی دا نیکـه ماشـ   ییو بعـد بـه سـمت شـهر جـا      ختنـد ینقشـه ر  کیها باهم  آن
را پـارك   نشـان یخانـه لمـان ماش   يقـادر رانـد و تـا بـه جلـو      نیخـود شـد و پشـت سـر ماشـ      نیسوار ماشـ 

 ».شم یمنتظر بهرام م نجایمن ا«:شد و قادر گفت  ادهیپ نیکردند و قادر از ماش
 
 ».باال ایب نجایچرا ا«:ییدا
 

 ».کنم یتعارف نم« :قادر
 
 ».یهر جور خودت راحت هست« :ییدا
 
رو اصــالً اصــرار نکــرد و زنــگ خانــه را زد و  نیــدوســت داشــت بــا بهــرام تنهــا حــرف بزنــد و از ا یــیدا

دامـادش افتـاده    ياز زبـان خـواهرش آنچـه اتفـاق بـرا      یداخل واحـد شـد و بعـد از سـالم و احـوال پرسـ      
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ــار د  ــود را ب ــریب ــن  گ ــان او ش ــ      دیاز زب ــرام م ــا به ــه ب ــت ک ــازه خواس ــواهرش اج ــد از خ ــد  یو بع خواه
نگــاه کــرد و  رونیــرفتنــد و لمــان از پنجــره بــه ب  گــریاتــاق د کیــحــرف بزنــد و آن دو بــه  یخصوصــ

ودنــد در زد و بهــرام در آن ب یــیکــه دا یو بــه در اتــاق دیــداده بــود را د هیــتک نشیقــادر را کــه بــه ماشــ
 »قادر است؟ ستادهیا نییکه پا یآن ییدا«:دیو بعد در را باز کرد و پرس

 
 ».دونم فکر کنم خسته هست ینم لشویمن دل امدیباال ن ادیآره هر چه گفتم ب«:ییدا
 

 ».دیببخش« : لمان
 

قـادر منتظـر اسـت زشـت      نییرم پـا  یلحظـه مـ   کیـ مامـان مـن   « :در را بسـت و بـه مـادرش گفـت     لمان
 ».تعارف بکنم کیاست 

 
 ........................................قسمت چهارم ...................................... 

 
 ».باال میبر ایب يستادیا نجایچرا ا« :قادر رفت و سالم کرد و گفت  شیپ لمان

 
 »ست؟ین نجایمن عجله دارم منتظر بهرام هستم مگر ا«:قادر

 
 »؟يغذا خورد. داشتند یخصوص ياتاق ظاهراً حرفها کیفتند تو ر ییهست با دا« :لمان

 
 » آره«:قادر

 
 ».بخور یاستکان چاه کیحداقل  ایگذاشت ب ییام چا ییدا يمادرم برا« : لمان

 
 ».هم خوردم یچاه«:قادر

 
 »؟يبا من غر کرد« : لمان
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 یاز تـو گلـه منـد هسـتم ولـ      یعنـ یاگـر بگـم غـر کـردم     « :گفـت  زیـ شکسـته و سـرزنش آم   یبا قلبـ  قادر

 ».ستمیمن اصالً از تو گله مند ن
 

 »  یچرا هست«:لمان
 

 سـت یخـودم را کوچـک کـردم خـودم را پ     شـت یکـه مـن چطـور در پ    يفقط تـو شـاهد بـود    ستمین«:قادر
 »بکنم؟ یتونم خودم را آفتاب یحال چطور م نیبا ا گریجنبه نشان دادم د یو ب لیو ذل

 
 ».داشتم ریفکر کنم من تقص« :لمان

 
داده بـود بـا تماشـا     هیـ تک نیماشـ  يکه به چهـره لمـان نگـاه بکنـد همـانطور کـه بـه پهلـو         نیبدون ا قادر

مقصــر بــودم چــون فکــر کــردم جــانم را  ییمــن خــودم تنهــا« :گفــت شــهیبــه آپارتمــان و بــا تفکــر و اند
واضـح   یلـ یشـدن بـه تـو را هـم دارم مـن حـد خـودم را ندونسـتم تـو خ          کیـ برات سپر کردم اجـازه نزد 

مــن هــم  یبکنــ ينقــش را بــاز نیــا یحاضــر هســت تیــمجبور يو از رو يکــه نــامزد دار یبــه مــن گفتــ
و  رنــدیگ یمــ لیــشــهر منــو تحو نیــا يمغــرور و لــوس بــودم فکــر کــردم چــون همــه انســان هــا  ادیــز

 ارزش نیکنند تو هم ا یبخاطر قهرمان بودنم افتخار م
 
مثـل   هیقضـ  نیـ چـون تـو بـه ا    یحـق هـم داشـت    يدیـ زشـت د  یلـ یعمـل را خ  نیـ تو ا ،یهست لیبرام قا را

ـ  يکـرد  یمن نگاه نمـ   دمیـ بـار د  کیـ مـن بـه    یبـود ولـ   یعـ یتـو هـر چنـد طب    يعکـس العملـت بـرا    یول
 برام ارزش داشت چگونه با نفرت پوزه منو به ایدن یآن هم که به تمام یکی
 

ــاك ــمال خ ــ دی ــ یاالن م ــرا ا یپرس ــایچ ــتادهیا نج ــاال نم س ــام و ب ــی امی ــن ا یعن ــدریم ــ نق ــم و رو  یب چش
جـور پـوزه ام    کیـ  قـتش یزنـده هسـتم آن لحظـه را فرامـوش نکـنم، حق      یفکـر کـنم تـا ابـد وقتـ     . هستم

 یرا شفا نم یدل شکستگ نیا یمرهم چیه گریشد که صد سال د دهیبه خاك مال
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 ».دهد
 

 ».یکن یبزرگ م یلیرا خ لهیمس نیتو ا« :لمان
 

 یلـ یبچـه باشـم درکـم خ    کیـ هـم   دیشـدم شـا   یم و احساسـت لحظـه بچـه شـده بـود     کیـ من فقط « :قادر
ـ  نییپـا  هســتم فقـط خاکســتر   شـت یان عکــس العملـت منــو آتـش زد و ســوختم مـن االن کــه پ    یبــود ول

 کنم خوب بخاطر یچکار م نجایگفته ا نیپس با وجود ا یپرس یهستم اگر م
 

بـه صـد    گـر یکـنم وگرنـه صـد سـال د     یرا مـ  نجـا یدادم جـرات آمـدن بـه ا    نیکه به نسـر  یاست قول آن
ــکل ــو نزد يومتری ــت ــ کی ــدم ینم ــد. ش ــا يآم ــن ب نییپ ــتریو م ــک  ش ــدم کاش ــت اب ش ــ یاز خجال  ینم

 یدهم ول یبدان هر چقدر هم حق با تو باشد که خودم صد در صد به تو حق م يآمد
 

 ییایــاگــر قلبــت را ب دیاز تمــام وجــودم هــر گــز تــورا نخــواهم بخشــ یدروغ بگــم ولــ ســتمین یآدمــ مــن
 ».هر گز يدوستم دار ییو بگو یمن تکه تکه بکن شیپ
 

 ».حال چه درست و چه غلط انجام دادم يحرکت عاد کیمن  یحساس هست یلیتو خ«: لمان
 

دشــمنانم  یچنــد روزه همــه حتــ نیــا دنــدیاز حــد بــاد دم شیمعلــوم اســت در مــن مثــل تــوپ بــ« :قــادر
 ».باد کرده بودم یدروژنیشدند که من مثل بادکنک ه لیانقدر برام ارزش و اعتبار قا

 
 ».خودم را داشتم لیدل دیمن شا«: لمان

 
هسـتم هـر چنـد     ریـ گ یکشـت  کیـ بـود کـه شـد مـن      يکـار  میدونم واضح بـود فرامـوش بکنـ    یم« :قادر
ــ  یآن لحظـه شکســت را فرامـوش نمـ    یخــورم چنـد سـال   یمـ  نیزمـ  یوقتـ  دوبـاره ازجـام بلنــد    یکـنم ول

 ».شم یم
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ــیمــن خ« :لمــان ــاهم د    مونیپشــ یل ــام دم پنجــره مــا را ب ــهســتم مــن فکــر کــردم باب ــه آن  شــتریب دی ب
 ».خاطر بود

 
ــادر ــت  ق ــد زد و گف ــاحت« :لبخن ــتین یاجی ــردم    س ــول ک ــتم را قب ــن شکس ــادرت از   . م ــاال م ــرو ب االن ب

 گـر ید دیرا کـه قبـول کـردم بـه اتمـام برسـونم شـا        یتیولیمسـ  نیـ کنـد بـذار مـن ا    یپنچره ما را نگـاه مـ  
 يبرات آرزو شیخواهد بود پس از پ نطوریکه حتماً هم هم میدیرا ند گریهمد

 
 ».کنم یم یخوشبخت

 
 یخواسـت  یمـ  یخسـته هسـت   يگفتـه بـود  «:و گفـت  دیـ را در آنجـا ند  یبـه پنجـره نگـاه کـرد و کسـ      لمان

ــواب ــور      یبخ ــابقه کش ــد مس ــه بع ــتراحت بکــن هفت ــرو اس ــودت و آ  يدار يب ــر خ ــدهیفک ــاش  ن ات ب
 من. کارها زرنگ هستند نیاست آن ها تو ا ییازت اصالً انتظار ندارد دا نینسر

 
ــ  بــه ــ  یعنــوان خــواهر بــزرگ تــر بهــت اجــازه نم بــرو دنبــال  یدادم کــه تــو کــار خــواهرم دخالــت بکن

 ».مهم تر است گرید زیجداً حق با توست از هر چ یقهرمان
 

 یانهـا منتظـر ماهسـتند، خـواهش مـ      ادیـ نم نییبهـرام خـودش پـا    نیـ ا يفکر کنم اگـر تـو بـاال نـر    « :قادر
 ».میحاضر باش قیسر ساعت دق یستیبا میدار يکار ضرور یلیکنم برو خ

 
 ».میر یما فردا صبح م«:لمان

 
 ».به سالمت«:قادر

 
 ».یگ یبه مادر و پدرت چه م« :لمان
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ــادر ــا ق ــیدا يحرفه ــت   ی ــاطر آورد و گف ــ «:را بخ ــه اول ــو تجرب ــود یت ــا از ا يب ــآن ه ــایچ نی ــز زه  ادی
بهــار از ســر خواهــد  يروز کیــبــاز  یبــه درازا بکشــد ولــ ادیــهــر چقــدر هــم زمســتان امســال ز دنــدید

 ».خواهم کرد دایکه منو دوست بدارد در فرصت مناسب پ يدختر کی دیرس
 

 »....نجایچه ا يمن برا یدون یم« :لمان
 

 کیـ  میـ کـار دار  یبعـد بـرو مـا کلـ     یات باشـد آن را تمـام کـن ولـ     يجملـه ات آخـر   نیا دیببخش« :قادر
 ».عده منتظر ماهستند، حاال جمله آخرت را تمام کن

 
 ».نییچه آمدم پا يمن برا یدون یتو نم« :رفت و گفت یقدم اول را عقب لمان

 
او بـر گشـت بـه او     یکـرد و وقتـ   یرفـت تماشـا نمـ    یمـ  یکـه عقبـ   یموقـع رفـتن لمـان را تـا مـوقع      قادر

ــ     ــادرش پرس ــد و م ــل واحــد ش ــان داخ ــرد لم ــا ک ــار «:دیتماش ــو ت ــماند یکیت ــاال ن دی ــامدیو ب ــدریا د،ی  نق
 ».از قادر انتظار نداشتم دیحرف مهم چه داشت

 
 »؟يزد دیمامان تو از پنجره ما را د« :لمان

 
 »امد؟یمن نگران شدم آمدم، چرا قادر باهات ن امدیمامان ن« :نینسر

 
 ».و بهرام هنوز تو آن اتاق هستند ییدا«:دیبه مادرش نگاه کرد و پرس لمان

 
 ».حاضر است ییچا اندیآره بگو ب« :مادر

 
خودتــون  ایــ ارمیــب ییچــا یــیدا« :در را بــاز کــرد و گفــت یــیدا يصــدا دنیدر اتــاق را زد و بــا شــن لمــان

 ».دییآ یم
 
 »امد؟ین نییپا یبه اتاق زدم مامان گفت رفت يسر کی« :ییدا
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 ».تونم با شما حرف بزنم یم ییدا« :لمان

 
 »االن؟«:ییدا
 

 ».آره«:لمان
 

 .زنم یبه قادر م يسر کی نییرم پا یخورم و م یم یاستکان چاه کیمن « :بهرام
 

 ».زحمت براش ببر یب ییچا وانیل کی یکن یکار برام م کیآقا بهرام «:لمان
 

 ».چشم«: بهرام
 

 »دا؟یببخش« : لمان
 

« :لحظـه منتظـر شـد و بعـد گفـت      کیـ ز پشـت بسـت و رفـت و لمـان     کـنم در را ا  یبا خـواهش مـ   بهرام
 ».دیکن یشماها چکار م هیها چ يکار یمخف نیا ییدا
 
و بـدون کتـک شــکنجه از آن هـا اعتــراف     میانــداز یمـ  ریـ از آن هــا را گ یکـ ی یکـ ی میــدار چیهـ « :یـی دا
 ».میریگ یم
 

 ».کلمه حرف بزنند کی دیکه بدون شکنجه بخواه ستندین یها کس نیا ییدا« :لمان
 
کـه آقـا قـادرتون هسـتند آن هـا از هـر نظـر         یچـرا مطمـئن بـاش خـاطرت جمـع باشـد تـا مـوقع        « :ییدا

 ».کامل هستند تیدر امن
 

 ».کنم یباور نم« :لمان
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 ».شوند یم ییرایاست آن ها شاهانه پذ وفتیدوست ر نیا یباور کن وقت« :ییدا
 

 ».منو دست ننداز« :لمان
 
ـ  نقـدر یآدم ا يکـرد  دایـ از کجـا پ  نـو یابـاور کـن   «:ییدا نفـرت   یسـت یشـود آدم تـو دلـش با    یبخـار مـ   یب

 یوقتـ  کیـ سـرد اسـت از مـن گفـتن      یلـ یخ یکنـد و نـه نـاراحت    یمـ  یآقـا نـه خوشـحال    نیـ داشته باشد ا
ــدهینقشــه آ ــا او نچــ ن ــ  نیات را ب ــودم االن ه ــا او ب ــداره  شــشیآدم در پ ادیــخوشــم نم چیاول ب اجــازه ن

 ».ستین شیهم حال یو کوچک یاشتباه کوچک بکنه بزرگ کی
 

 ».یپس تو او را خوب نشناخت ییدا« :لمان
 
بــود و  رونیــاوب میغــذا نــده میگفتــ میریــانصــاف هــا اعتــراف بگ یکــه از ان بــ نیــا يبابــا مــا بــرا«:یــیدا

ــ   میدیازش پرســ میمــا غــذا خــورد دیپرســ ســهم او  میغــذا نخــورده اســت گفــت نخــورده اســت و گفت
ــ   يرو ــد پرس ــت و بع ــاق اس ــا نبا    دیاج ــت آن ه ــتم گف ــد دوس ــذا خوردن ــم غ ــر ه ــتیآن دو نف ــذا  س غ

اتــاق نشســت و دســت و چشــم  کیــرفــت غــذا را گــرم کــرد و بــا آن هــا تــو   خــودبخوردنــد آقــا ســر 
ــدون ا  يهــا ــاز کــرد و ب ــآن هــا را ب ــکــه خــودش  نی ــه آن هــا داد خســرو    کی لقمــه بخــورد غــذا را ب

کـارش باعـث شـد کـه دوسـت هـام ازش دلخـور باشـند اگـر           نیـ ا کبـاب کـرده بـود    يدوستم چـه غـذا  
 ».کردند یباهم هم دعوا م یبودند حت یمن آنجا نم

 
 ».کند یاو با شماها فرق م« :لمان

 
کــه  یحــرف را بــه تــو نگفــتم آن شــب کیــآمــد از مــن گلــه نکــن مــن هــم  شیپــ ییاگــر دعــوا« :یــیدا
ــ امــدمین ــدل کی ــ  لی ــه   مســابقه او را تماشــا  یداشــتم مــن وقت ــا کلم ــه اش بــرد دو ت ــه خان کــردم منــو ب

 ».انداخت رونیگرفت و منو از خانه اش ب رادیاز من ا میحرف زد
 

 ».ممکن است ریغ ییدا« :لمان
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 ».بود نیهم لشیآن شب نه من آمدم و نه او، خوب دل«: ییدا
 

بکنــد  تیــبــه حــق هــم اذ یرا حتــ یتونــه کســ یســاختند او نمــ يکــار يرا بــرا یهــر کســ یــیدا« :لمــان
 ».دینکن کیشر يباز نیکنم اونو تو ا یازتون خواهش م

 
 »؟يدوست دار یلیتو او رو خ« :ییدا
 

باعــث  خــواهمیدارد مــن نم یبســتگ یقهرمــان نیــاو بــه ا نــدهیآ.... داره یچــه ربطــ یــیدا... مــن « :لمــان
 ».شده باشم

 
 یکـ یشـه   یکـار نمـ   نیـ تـو ا  میکارهـا را خودمـون انجـام بـده     هیـ بق میگـرفت  میما هم اتفاقـاً تصـم  « : ییدا

 ».فقط ساز خودش را بزند
 

از  دیــتــا حــاال بدونــه کتــک و شــکنجه اعتــراف گرفت  دیــنکن يادرویــشــماها تــو کــارتون ز یــیدا«: لمــان
ــاً مجبــور هســتند   دیــآن هــا را نشــان بده يحــرف هــا یوقتــ ســتین یاجیــبعــد هــم حتمــاً احت انهــا ذات

 ».گفته را اعتراف بکنند يحرف ها
 
 ».میچکار بکن میما خودمون بلد هست میبر« :يدا
 
گشـت و لمـان بـا اعتـراض      یکوچـک مـ   يچـاقو  کیـ دنبـال   یـی با لمـان بـه آشـپزخونه رفتنـد و دا     ییدا

 »؟یدنبال چه هست ییدا«:گفت 
 
تونــه  یهــم مــ یکشــت چیپــ کیــبــا مخالفــت لمــان روبــرو شــد فکــر کــرد و بــه خــود گفــت  یوقتــ یــیدا

 کیـ تـو بـرو    زمیـ ر یرا خـودم مـ   ییلمـان مـن چـا   ... «:بعـد گفـت    و»داشـته باشـد    ییهمان انـدازه کـارا  
 ».ندیمواظب باش مامان نب اریو چکش برام ب یکشت چیپ
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 »چکار؟ یخواه یم« :لمان
 
 ».میبدزد نیماش کیباشد اول  اجیاحت دیفرق دارد شا هیستوانِ با بق نیا« :ییدا
 

 »د؟یانداخت ریگ يآن دو تا را چطور« :لمان
 
 ».آن دو تا راحت بودند«:ییدا
 

 یاجیـ و نـه احت  دیداشـت  یقـادر باهـاتون بـود نـه ترسـ      یمعلـوم اسـت وقتـ   « :با خنده و افتخـار گفـت   لمان
 ».به چاقو و چکش

 
اســت،  فیــاســت حر یمــا شکســته اســت و دوســت تــو چــون قهرمــان کشــت  يدســت هــا یعنــی«.:یــیدا
اسـت ده   مـان یدارم اسـمش پ  یوسـت د کیـ  سـت ین یبـه مقـام قهرمـان    یربطـ  ییآدم ربـا  نیـ جـون ا  ییدا

 ».یساختند خودت گفت يکار يرا برا یاست هر کس يبرابر قادرت زرنگ و کار
 

غفــور آورد و بهــرام زنــگ خونــه  یــیدا يبــرا یکشــت چیچکــش و پــ کیــکوچــک و  يرفــت انبــار لمــان
 »را خورد؟ ییقادر چا« : دیرا زد و استکان ها را آورد و لمان از او پرس

 
 ».اش را هم من خوردم هیو خورد بق وانینصف ل« :بهرام

 
 ».زمیبر ییچا کیبراتون  نیستیوا« :لمان

 
آقـا بهـرام هنـوز    « :که بـا خـواهرش پـچ پـچ کنـان حـرف زد جلـو امـد و بـه لمـان گفـت            نیبعد از ا ییدا

 ».مونند یشما م شیپ نجایا
 
 يکالنتــر يهــا کیــقــادر بــه نزد نیبــا ماشــ یــیتــا بعــد مــن رفــتم دا« :و گفــت دیکفشــش را پوشــ یــیدا

 یــیچشــم دا یوقتــ ادیــب مــانیشــدند تــا پ مــانیرا پــارك کردنــد و منتظــر پ نشــانیرفتنــد و در آنجــا ماش
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آورد  رونیــچکــش را ب راهنشیــپ ریــاز ز یواشــکیمنتظــر شــد و  یخــورد منــ سیپلــ نیاز دور بــه ماشــ
ــه شکســتن ش کــردو شــروع  ــه او    نیماشــ يهــا شــهیب پــارك شــده مــردم؛ قــادر پشــت ســر او فقــط ب

 لیتمرکز داشت و از او دل
 
 یـی بلنـد شـده بـود قـادر بـه عقـب نگـاه کـرد و دا         سیپلـ  نیماشـ  ریـ آژ يخواسـت صـدا   یکار را مـ  نیا

 ».سیقادر فرار کن پل« :در حال فرار به قادر گفت
 

هـا ترمـز    سیدر ذاتـش نبـود، پلـ   هـا نگـاه کـرد     سیبـه پلـ   یـی هاج و واج ماند و بـا دسـتور فـرار دا    قادر
ــ  او را هــم  نیبردنــد و ماشــ ياو، او را بــه کالنتــر نیماشــ شیکردنــد و او را دســتبند زدنــد و بعــد از تفت

 همدست او را خواستند یاز او آدرس و نشان يضبط کردند و در کالنتر
 
 یهـم نمـ   کـار آن آقـا را   لیـ شناسـد و دل  یداد کـه شـخص مـورد نظـر را نمـ      یمـ  حیاو هم مرتب توضـ  و

چشــمان مــا بــود مــن هــم آن آقــا را اصــالً  يشــما جلــو نیآقــا ماشــ«:گفــت یدانــد و در دفــاع از خــود مــ
 ».از من آدرس خواست دمید یبار م نیاول يشناختم برا ینم
 

ــ ــاز او دل سیپل ــتادنشیا لی ــ  س ــان پرس ــت  دیرا در آن مک ــواب گف ــود و  «:و او در ج ــافرم ب ــا مس آن آق
 یوقتــ هــوی میاو را تــا انجــا رســونده بــودم او گفتــه بــود کــه منتظــر دوســتش اســت مــا هــم منتظــر شــد 

 ».بندازد ریکار را کرد که منو گ نیا دیشما را د
 
 »کار را با تو بکند؟ نیا یستیچرا با« :سیپل
 

 »د؟یشناس یشما منو نم«:قادر
 
 »؟يبشناسم سابقه دار یستیز کجا بانه ا«:بازجو سیپل
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ــادر ــمــن نا« :ق ــان کشــت بی ــان   یقهرم ــه بعــد هــم مســابقه قهرم ــکشــور دار یهســتم هفت ــو  می اگــر من
 یخواهنـد کـرد آن وقـت نمـ     یعـده دشـمن فرصـت طلبـ     کیـ خـاطر احتمالًـا    نیـ و بـه ا  دیـ بازداشت بکن

 ».افتم یدور م نمیتونم تو مسابقه شرکت بکنم و هم من از تمر
 

عــده بــرات  کیـ باشــد پـس واضــح اسـت کــه    نطــوریبکــنم اگـر ا  قیـ تحق یســتیمتوجــه شـدم با «: سیپلـ 
ــ  ــد ول  نجــایحــداقل تــا صــبح ا میآزادت بکنــ عیدهــم کــه ســر یبهــت قــول نمــ یپــاپوش درســت کردن

 ».بزن يدار یتلفن ییاگر جا یمهمان ما هست
 

 ».کس نفهمد بهتر است چیه«:قادر
 

 یبازداشــت هیــبق شیبرنــد پــ یآن بابــا بعــد مــ يچهــره نگــار يبــرا ادیــنفــر االن م کیــ«:بــازجو  سیپلــ
 ».ها
 
 ریــســتوانِ را گ« :گفــت  یــیو تعارفــات دا ییرا بــا هــم آشــنا کــرد و بعــد از آشــنا مــانیبهــرام و پ ،یــیدا

 ».اش راحت است هیبق میبنداز
 
ــانیپ ــ م ــذ کی ــد  يکاغ ــه آدرس آن را از نورال ــت    نیک ــرام داد و گف ــت به ــود در دس ــه ب ــا«:گرفت  نی

 ».است ياوضاع چطور مینیبب میآدرس اوست بر
 

 ».شناسم یآدرس را نم نیمن ا میبپرس یستیبا«:نگاه به آدرس کرد و گفت بهرام
 
 ».یستیمگر چقدر آدرس دارد که تو بلد ن یکوچک نیشهر به ا« :مانیپ
 

 یپسـتچ  هسـتم و نـه   ینداشـتم مـن نـه راننـده تاکسـ      يهـا کـار   ابـان یتـا حـاال بـا اسـم خ     قشیحق« :بهرام
 ».ستمیها را اصالً بلد ن ابانیکنم متاسفانه اسم خ یم یمن تو روستا زندگ سیمأمور پل ای
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 ».ستیخوب ن چیه یتیاز نظر امن میموقع شب از مردم آدرس بپرس نیاگر االن ا« :ییدا
 

ــ  ینــدارم همـه آن هــا را مــ  یکــس ترسـ  چیمــن کـه از هــ  دیســتیشــماها کنـار با « :بهـرام  گــم  یکشـم و م
 ».کار من بوده

 
ــ نطــوریاگــر مــا ا«:یــیدا ــ میکــرد یرفتــار م ــا حــاال م ــا کشــته مــ یســتیبا یت نــه کارهــا را  میــداد یده ت
 ».صاف و ساده نباش م،یانجام بده يحرفه ا یستیبا
 
کـار   نیـ پـاتو تـو ا   یوقتـ  رنـد یم یسـاده اسـت و بـزدل هـا مـ      یلـ یمـردن خ «:گفـت  نایتوجه به م یب مانیپ

 يو جــدا یو مقاومــت کنــ یرا نشــان بــده اقتــتیو ل یبشــ لیــخــودت ارزش قا يبــرا یســتیبا يذار یمــ
ــاز ا ــ یرا دســته جمعــ یحکمــ کیــهــم قواعــد و قــانون خــودش را دارد مــا   يزیــهــر چ نی  یصــادر م
مثـل قـادر دوسـت نـدارد از دمـاغ       یکـ یمجبـور اسـت تـابع جمـع باشـد       ادیـ خوشـش ن  کههم  یکی میکن

 ».مثل تو که بخواهد سر همه را بزند و ببرد یکیو  زدیخون بر یکس
 
ــ  مــانیپ ــه از بهــرام پرس ــدر ا«:دیدر ادام ــادر چق ــارت نجــایق ــ یپ ــیگــم اگــر خ یداره م ــو آزاد  یل زود اون

 ».شود یما هم خوب م ينکنند برا
 

 ».شه یداره مگر م يکنم فردا آزاد بشه افتخار شهر ماست و هفته بعد باز یفکر م« :بهرام
 
 یکــیفاصــله مــا همــه شــون را  نیــکــه دو روز او را حــبس بکننــد تــو ا میبکنــ دایــپ یاهــر کیــ« :مــانیپ
 ».میانداز یم ریگ یکی
 

 ».کند من هم از نقشه تون خبر داشتم یندارم فکر م یاحساس خوب چیمن ه«:بهرام
 
ره بــا پــدر  یاالن مــ دیــســر مــن اســت، غصــه نخور ریــکارهــا ز نیــدونــه ا ینگــران نبــاش او مــ«: مــانیپ

 ».به نفع اوست زیشه همه چ یآشنا م کیزنش از نزد
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 ».میبه کمکش ندار یاجیگفتم احت یمن بهش م«: بهرام

 
ــه اونوعمــداً فرســتاد« :یــیدا ــا یســتیداخــل با مین دوســت و  ســتیلمــان مواظبــت کنــد معلــوم ن  ياز باب

بهتــر . فشــار بذارنــد ســتوانِ کــه همکــارش هســتند تــا چــه انــدازه بعــدا دامــادم را تحــت   نیــا يآشــنا 
 ».پدر لمان را بکند يدلسوز نیو نورالد دیبا مج ياست عوض دلسوز

 
 ».زنگ به برادر قادر بزنم کیبهتر است من « : بهرام

 
 ».حرف نزن یمازندران ؟يبا او چکار دار« :مانیپ
 

 ».زنم یحرف م یبا او فارس« :بهرام
 

خواسـتم بگـم اگـر امشـب      یمـ  دیببخشـ .... يبـود  دهیـ الـو سـالم خواب  « :تامـل زنـگ زد و گفـت    یب بهرام
 ».میما باهم هست دیقادر وقت نکرد و زنگ نزد بدون

 
 ».نبود یاجیدارد احت دیخودش کل« :قباد

 
 »کجاست؟ یدون یعدالت را تو م ابانیخ ایکوچه «: بهرام

 
 »؟یکوچه عدالت، آره تو االن کجا هست«:کردن گفت شهیبا اند قباد

 
  »دانیم يها کینزد«: بهرام

 
ــ کیــخــوب همــون نزد« :قبــاد ــ دانیــبــه ســمت م يســار ابــانیاز خ یهاســت وقت ــانیخ کیــ ير یم  اب

 دانیـ کـه تـا م   نیـ ا ایـ  یرسـ  یعـدالت مـ   ابـان یتـا بـه خ   ير یمـ  میمسـتق  يمختـار  ایـ است به نـام دانـش   
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کوچــه هــم بــه  نیــاســت ا يبعــد دانیــم يهــا کیــنزد ير یمــ نییبابــل تــا پــا ابــانیو بعــد خ ير یمــ
 ».بابل ابانیو هم به خ ستدانش وصل ا ابانیخ
 

دانــش آن را پــارك کردنــد و بــا  ابــانیعــدالت راندنــد و در خ ابــانیتــا ســر خ يهــا بــا وانــت بــاربر آن
ــا ــپ يپ ــ    ادهی ــتند و وقت ــتوان گش ــه س ــال خان ــدالت دنب ــه ع ــالك نزد  یدر کوچ ــه پ ــب ــرا  کی ــدند ب  يش

ــ   ــه خصوص ــه خان ــرل از دور ب ــد نزد  یکنت ــد و بع ــا کردن ــتماش ــدند کی ــرا ش ــانیاطم يو ب دم دروازه  ن
 ســتادندیا يلحظــه دو بــاره بــه عقــب بــر گشــتند و در چنــد متــر کیــخواندنــد و بعــد از  ااســم ســتوان ر

« :نبـود بهـرام گفـت    یجنـب و جوشـ   چینظـر گرفتنـد در ان اتـاق هـ     ریـ و به طبقه دوم کـه روشـن بـود ز   
 »بکنم؟ کسرهیکارشو  نییپا ادیب میزنگ بزن میچکار کن

 
ــانیپ ــه ا» :م ــن ــکیر نی ــتیرا نبا س ــ س ــ   دیشــا میبکن ــگ م ــه نباشــد زن ــالً خون ــ یاص ــتیو او ن میزن و  س

زنـگ زد و سـراغش را    یکـ یموقـع شـب    نیـ پرسـد ا  یزنـد و از شـوهرش حتمـاً مـ     یخانومش زنـگ مـ  
 نیتازه االن هم وحشت دارد چون ا ستیکه ن يگرفت خوب او آدم عاد

 
ــ احتمــال ــه جــا حــرف  ونییاز روســتا یکــیدهــد کــه  یرا م ــا يزده باشــد پــس ب ــا او را گ نی ــکــه م  ری

 ».اندازد یم ریاو ما را گ میبنداز
 
 ».میمنتظر بش ابانیسر خ رونیب میکوچه بر نیپس از ا« :ییدا
 
ــانیپ ــوریاره ا« :م ــی نج ــ یک ــهیب یم ــ ن ــ  یو م ــر م ــد و فک ــه دزد  یترس ــا نقش ــد م ــا را   يکن ــه آن ه خان

 ».میدار
 

خانــه  يهــا بـرق جلـو   هیاز همسـا  یکـ یرفتنـد و چشـم از کوچــه بـر نداشـتند کــه      ابــانیهـا تـا سـر خ    آن
و بــه حســاب  ســتادیرو ا ادهیــآمــد و بــه طــرف آن هــا نگــاه کــرد و تــو پ  رونیــاش را روشــن کــرد و ب

 خودش دزدها از آنجا دور بشوند بعد به طرف خانه ستوانِ رفت و زنگ زد و
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ــرا انیــجر ــا   دیســوار بشــو عیســر« :گفــت مــانیکــرد و پ فیــزن ســتوان تعر يرا ب ــامرد ب ــه آن ن وگرن
 یمــ ریــاونــو گ گــرید يدر جــا گــریوقــت د کیــ میدر بــر یســتیبا دنــدیتــا نفهم ادیــم نیچنــد تــا ماشــ

 ».میانداز
 

ــر  زن ــتوان س ــگ زد و او را از جر  عیس ــوهر زن ــه ش ــب ــر   انی ــم س ــرد و او ه ــاخبر ک ــه مج عیب ــاول ب  دی
ــ ــد  دیــمج یزنــگ زد و وقت ــود بــه نورال ــا   نیجــواب نــداده ب ــداد و ســتوان ب زنــگ زد و او هــم جــواب ن

 دانش به ابانیاز خ گرید نیبابل و دو ماش ابانیاز خ نیکه دو ماش نیچهار ماش
 

ــ   ســمت ــد ول ــه اش حرکــت کردنــد آن اطــراف را محاصــره کردن ــر یخان ــدیکــس ند چیاز هــ ياث و  دن
تلفــن  يبــه طــرف بــاغ حرکــت کردنــد و صــداو بهــرام بــر عکــس خــالف جهــت آن هــا  یــیو دا مــانیپ
گــن  یزنــگ زد، مــ نیو هــم بــه نوراالــد دیــنفــر بــه مج کیــ« :بــه صــدا در آمــد و خســرو گفــت مــانیپ

 .»ستوانِ است  نیشماره هم
 
 ».میآمد میدون یقطع کن م« :مانیپ
 
 یســتیآقــا بهــرام اول اجــازه بــده آن هــا تلفــن بکننــد مــا با  «:و بهــرام گفــت  یــیدر ادامــه بــه دا مــانیپ

ــذار ــمج میب ــد دی ــ نیو نورال ــور کی ــد و او را از ا   يج ــرف بزن ــتوان ح ــا س ــب ــد   نی ــالص بکنن ــک خ ش
ــ  ــه کــارمون مشــکل م ــ  یوگرن ــز یشــود آن هــا را بترســون ول ــو   یســتینکــن با يادروی طبــق نقشــه جل

 ».میبر
 

 ».باشه« :بهرام
 
 زیــچ چیکــه هنــوز هــ یوانمــود بکنــ يطــور یســتیتــو با یعنــی یزنــ یمشــت هــم نمــ کیــ یحتــ« :مــانیپ

هنــوز  زیــچ چینــره تــو از هــ ادتیــانــدازد  یمــ ریــاو مــا را گ مینــداز ریــمــا اگــر ســتوانِ را گ یدونــ ینمــ
 ».یدان ینم
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 ».بود یم نجایقادر هم ا یکاشک« :بهرام
 
همـون بهتـر    میمـا االن کمبـود نفـرات نـدار     میمشـکل را داشـت   نیبـود همـ   یمـ  نجـا یاو هم اگـر ا » :مانیپ

ــا    ــه تنه ــه او ب ــدان باش ــو زن ــه او ت ــ ییک ــا  یم ــه ش ــیخ دیتون ــا را    یل ــد و آن ه ــدان بکن ــا را در زن کاره
 نداشته باشند و فقط تورا تحت نظر یترس رونیمشغول بکند و آن ها همه از ب

 
کـه آن هـا بـه تهـران فـرار کردنـد و        میکنـ  یمـ  عیشـا  میانـداحت  ریـ روسـتاها را گ  هیـ که بق نیهم رندیبگ

از آن هــا  میباشـ  نجــایا میو شـب و روز حــاال هـر چقــدر بتـون    دیـ تـو هـم بــه دنبـال آن هــا بـه تهــران رفت    
 ».یکن یم يپاسدار

 
 ».را اجازه گرفت نجایقادر فقط دو روز ا یخواهد به درازا بکشد ول یظاهراً کارها م«:ییدا
 
 دیـ هـر جـور شـده قـانع اش بکن     دیـ حـرف بزن  یبـا آن بنگـاه   دیـ بروبـا بهـرام    یسـت یفردا شـما با « :مانیپ

 ».میندار يچاره ا دیاگر با تهد یحت
 

 ».شناسم یآدم را نم نیمن ا« : بهرام
 
ــ  افتنـد یب ریــبابـا موافــق اسـت کــه همـه آن هـا گ     نیـ ا دمیــمـن تــا آنجـا کـه فهم   «:یـی دا  نیــگـم ا  یمـن م

 یکــرد مــا هــم کارهــاش را مفــت انجــام مــ يهمکــار دیشــا میبــه او هــم نشــان بــده میاعترافــات را ببــر
 ».میده
 

و  دیکـرد کـه بهـرام تـو روسـتا هـوار کشـ        فیـ بـا سـتوان حـرف زد و تعر    دیـ و مج دندیها به باغ رسـ  آن
چـون  « :کـار را کـرد بـا جـواب آمـاده گفـت       نیـ کرد و در جـواب سـوال سـتوان کـه چـرا ا      دیهمه را تهد

ــ  يریگفــت دســتگ یاو مــ توانســت  یعلــت او نمــ نیپــدر آن دختــرِ لمــان کــار مــا بــوده اســت و بــه هم
 ».بود ستادهیچون بغل دست بهرام ا ردیتماس بگ
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 ».نمیتونم بب یم یمن فردا شما را چه ساعت« :گفت دیمج
 

 ».يقناد يجلو ایب ازدهیساعت « :ستوان
 

ــ ــه صــورت مج    نیهم ــکــه تلفــن تمــام شــد بهــرام رفــت کــه مشــت ب ــد و پ دی ــوســط پر مــانیبزن و  دی
 ».سالم بماند یستیبهرام صورتشون با«:گفت

 
رفـت و فحـش زن بـه او     نیزد و بعـد سـراغ نورالـد    دیـ بـه مج  یدر پـ  یپـ  يبا چنـد فحـش لگـدها    بهرام

کــه او  یشــوهر کــرده اش خواهــد کــرد مــوقع  يداد و گفــت کــه همــان کــار را بــا زنــش بــا خواهرهــا  
 ».دهد یذره ذره جون م نجایا

 
 ».است یآقا کاف«:مانیپ
 

 ».خواهم با آقا قادر حرف بزنم یمن م« : نینورالد
 

هــر وقــت  دیــکــرم بخور یســتیزنــده مانــدن با يکبــاب داد از بعــد بــرا.... قــادر بــه شــما مــادر« :بهــرام
و شــکمتون را  دیــخور یکــرم مــ دیو هــر چقــدر خواســت دیــکن یرو مــ نیزمــ دیــر یمــ دیدوســت داشــت

ــ ریســ ــکن یم ــا مــن از تــک و   دی ــاتون عکــس نگــرفتم و   ت ــک خــواهر مادره ــا را  یکــی یکــیت از آن ه
 دیکشــ دیــنفــس خواه دیتــا آن لحظــه مطمــئن باشــ دیــهــا را تماشــا نکرد لمیفــ شــماهاتجــاوز نکــردم و 

کـنم و   یشـون مـ   چـاره یکـنم، مـن ب   یمـ  يمـن چطـور بـا آن هـا عشـق بـاز       دیـ نیکـه بب  نیهمـ  يفقط برا
 کنم که آن ها خودشون یم يکار دیمقصر شما خودتون بود دیبدون

 
 ».زنندیجنازه تون تف بر يرو
 

 ».يبه من کلک زد. نامرد یقادر کجاب... قادر« :داد زد و گفت ادیبا فر نینورالد
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قــادر االن مثــل شــما تــو زنــدان اســت مــا  « :زد و گفــت  نینورالــد ضــهیب يرو يجلــو آمــد و لگــد بهــرام
ــاز ا ــار خا نی ــهیرفت ــرد نان ــو ب ــدون ا میخســته شــد تشیاز او و مــدن میاش ب ــو   نــکیب ــاد ت ــد افت ه بفهم

 من دیتون را صدا بزن لیعزرائ دیکه داشت ياز بعد من هستم هر کار یهلوفدون
 
 ».ادیام ب هیبکنم که خودم گر سیاز شماها سرو یدهن کی
 

ـ  یچرا همـه اش منـو مـ   « :نینورالد هـا کـار    لمیسـبب شـد عکـس هـا و فـ      دیـ کارهـا را مج  نیـ همـه ا  یزن
 ».نگرفتم لمیف چیگرفت و پخش کرد من ه لمیف نایاو از م ریبگ لمیاو بود از خواهرش ف

 
کــار  نیــا يرا تــو نــایاو م« :در ادامــه گفــت نیزد ونورالــد دیــبــه مج یدر پــ یلگــد پــ نیبــا چنــد بهــرام

 ینـا نمـ  بـه او اعت  نـا یچـون م  میشـد  ینمـ  ییبـود مـا هـوا    یوادار کرد و عقـل مـا را هـم خـورد اگـر او نمـ      
 کند که مجبور بشود خودش با یم يکار کیشده بود گفته بود  يکرد عقده ا

 
 ».ازدواج بکند رمردیپ کی
 

را بــاز کــرد و  دیــچسـب دور دهــان مج  مــانیتوانســت حــرف بزنــد و پ یدهــنش بســته بــود و نمـ  دیـ مج
 يفکرهــا نیــاشــتباه کــردم فقــط عکــس نشــان دادم او ا کیــبهــرام بــه جــان مــادرم مــن « :گفــت دیــمج

 ».تجاوز کرد نایبود که به م یکس نیفساد تو سرش بود او اول
 

 ».است یکاف نقدریهم« :او را گرفت و گفت  مانیزد و پ یبه هر دوشان به نوبت لگد م بهرام
 
 .برد و به خسرو اشاره کرد که دهن ان دو را ببندند گریبهرام را به طرف اتاق د مانیپ
 

 ».دیبه من نشان بده دیگ یمکه  یآن اعتراف« :گفت بهرام
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اگـر مـا    مینفـر مطمـئن بـده    کیـ دسـت   میببـر  یسـت یبا میزنـ  یمـ  یرا کپـ  يد یسـ  نیـ بعدا مـا ا « :مانیپ
 ».بکنند تیاعترافات شکا نیخانواده ات با ا میافتاد ریگ
 

 ».مقدارش را االن تماشا بکنم کیبذار « :بهرام
 
 ».میرا هم به دام بنداز گریامشب شش نفر د نیهم یستیبا مینه اصالً وقت ندار« :مانیپ
 

 ».یکیتار نیاالن تو ا« :بهرام
 
 ».او طمعه تله ماست ادیبا ما م دیمج میدیزمان است ما به راهش نقشه کش نیاالن بهتر« : مانیپ
 
ــیدا ــاق شــدند و ســه زن دور آن هــا نشســتند و      ی ــد و داخــل ات ــه خــواهرش آمدن ــه خان و بهــرام اول ب
ــ   دیمواظــب باشــ یلــیخ یســتیها امشــب باشــما«:گفــت یــیدا ــه نوبــت کش  دیــبده کیاگــر هــم شــده ب

 ».دیبه ما زنگ بزن افتدیقرار است ب يکه خبر نیهم
 

 ادیــاو ب میبهتــر اســت بــه قبــاد بــرادر قــادر زنــگ بــزن  میکجــا باشــ ســتیعمــو مــا کــه معلــوم ن« :بهــرام
ــت او   ــوب اس ــخ ــه حر کی ــتن ــت حق  فی ــر اس ــتشیده نف ــالف نباشــ   ق ــر مخ ــت دارم   دیاگ ــن دوس م

 گریتکان نخورد روستا براش د نجایاز ا ادیشما باشد او ب شیپ نجایا ارمیخواهرم را ب
 

 ».بشود یمخف نجایا ستین تیامن
 

 »که انگار جنگ شده چه خبر است؟ دیزن یحرف م يجور کی« :لمان
 
ــیدا ــراف گــرفت   يخبــر« :ی ــا حــاال از دو نفــر اعت ــا ت ــو اگــر هــم از بق مینشــده م ــفبگاعترا هی ــه  میری هم

 ».دیندار یمشکل گریرند زندان و شماها د یشون م
 

 »ست؟یمزاحم که ن نجایا ادیخواهرم اگر ب« :بهرام
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 یلــیاصــالً گفــتن نــدارد مهنــاز رو ســرمون جــا دارد مــا بــر عکــس خ هیــحــرف چ نیــآقــا بهــرام ا«: لمــان

 ».میش یهم خوشحال م
 

 ».دیهست زیهمهتون برامون عز اورندیب فیبابا و مامانت اگر خواستند تشر« :لمان مادر
 

ــا وجــود ا   یمرســ« :بهــرام ــه شــون ب ــانم از خون ــا و مام ــباب ــه ســوخته اســت  نی ــ ... ک  یاز انجــا تکــان نم
 ».خورند

 
 »... به برادر قادر زنگ بزن  ،یاست که گفت یکار همون نیبهتر« به بهرام گفت ییدا
 
 »د؟یشما راحت هست ادیاگر او ب یابج« :بعد به خواهرش نگاه کرد و گفت  ییدا
 

 ».میخواب یما هم راحت م ادیاگر ب ستین هیاست غرب یقباد پسر خوب« :لمان
 

قبـاد بـا همـه فـرق دارد جـداً مـرد اسـت ده برابـر از قـادر شـجاعت           « :نگـاه کـرد و گفـت    ییبه دا بهرام
 ».دارد

 
 »منتظر است؟ نییقادر پا« :لمان

 
 ».ارهیرا برام ب تریقادر قرار بود کامپ« :نینسر

 
 ».میاریشه برات م یجون امشب نم ییدا«: ییدا
 

 ».قادر قول داده بود« :نینسر
 

 ».ستیقادر ن« :بهرام
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 ».دونستم غر کرد یم« :لمان
 
 ».شده ریغر نکرد او االن تو زندان است دستگ« :به بهرام نگاه کرد و گفت ییدا
 

 »شد؟ مگر چکار کرد ؟ ینه؛ چرا؟ چ« :لمان
 
مــا نباشــد، تــو هــم   شیاو پــ میدیــنداشــت بهتــر د ينکــرد فقــط بــا نقشــمون ســازگار  ياو کــار«:یــیدا

 ».میچند نشانه زد ریت کیتنها چاره بود با  نیکند ا یفکر م ادیاش ز ندهیبه آ یگفت
 

 ».یزن یحرف م يدر مورد قادر دار یگ یم یچ ییدا« :لمان
 
ره چلوکبـاب   یآقـا مـ   میریـ گ یدلسـوز اسـت مـا اعتـراف مـ      یلـ یاو خ« :با نگاه بـه خـواهرش گفـت    ییدا

ــ  ــه آن حرامــزاده هــا م  نیــاو تــو ا میناراحــت شــدند، مــا فکــر کــرد  یلــیدهــد دوســتانم خ یخــودش ب
 ماند یاش دور م يکشور يها ينقش نداشته باشد بهتر است وگرنه از باز يباز
 
 ».میاو را خراب بکن ندهیا ستیدارد نبا ندهیآ او
 

 .ردیبگ یتونه کشت یهفته مسابقه دارد اگر تو زندان بماند چطور م نیاو هم ییدا« : لمان
 
کننــد مــا فکــر  یشــوند و او را آزاد مــ یاو مــ لیــرنــد کف یهــا مــ یلــیخ ســتین يزیــجــرمش چ« :یــیدا

 ».شوند یباهم آشنا م يجور کیبابات است  شیتازه االن هم حتماً پ میهمه جاش را کرد
 

 ».افتاد ریکه او گ نیچکار کرد« :لمان
 

 ».منتظر ما هستند میآقا غفور ما وقت ندار« :بهرام
 
 ».کنم یم فیبعداً برات تعر« : ییدا
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 ».االن بگو نیهم رهیگ یدو تا جمله وقت نم ییدا«:لمان

 
ــه منتظــر   نیــو بــه حســاب ا  يکالنتــر يهــا کیــکلــک ســاده زدم او را بــردم نزد   کیــ« :یــیدا ک

ــت  ــتانمون هس ــ میدوس ــ  نیهم ــه ماش ــ نیک ــرا د سیپل ــ  دمی ــا آن چکش ــتم زدم ش  یب ــر داش ــه ب ــهیک  ش
خبـر بـود    یهـا صـدمه وارد کـردم مـن فـرار کـردم و او هـم کـه بـ          نیمردم را شـکوندم بـه ماشـ    نیماش

کـه   نیـ مانـد تـا ا   یتونـه منـو لـو بدهـد و مجبـوراً تـو زنـدان مـ         یهمدسـت نمـ   وانافتاد حاال او به عن ریگ
 ».بکند دایپ یراه کیکه او خودش  نیا ایبشم و  میمن خودم برم تسل ای
 

 »شامشوخورد؟ رونیب یغذا چ«:لمان
 
ــ   « :بــا خنــده یــیدا  یاه لمــان چــه خبــرت اســت نــوزادت را بــه زنــدان نداختنــد زبــان دارد تــو زنــدان م

 .:غصه شکم او را نخور نقدریخورد قهرمان کشور است تو ا
 

ــیدا« : لمــان ــ نقــدریا ی ــد نم ــدار  یآدم ب ــر ن ــا چــارهیب ییچــه بالهــا يشــود خب ــ نی ــد روزه دارد م  یچن
 ».ستین يهمه بد نیکشد او سزوار ا

 
ــلمــان خــانم غصــه نخور « :بهــرام ــ  يخــودیب دی ــان نم ــرا یســتیشــود آدم با یو مفــت کــه آدم قهرم  يب

 ».بشه دهیقهرمان شدن اول آب د
 
ــبلــه بهــرام کــامالً حــق دارنــد مطمــئن بــاش او االن موقع  « :یــیدا ــات نــدارد االن شخصــاً بــا  يبــد تی باب

 ».از کجا االن کبکش خروس نخوند یتو ناراحت هست نیبهتر از ا یشود چ یآشنا م
 

 ».با بابا دوست بشود میکه در حق اش کرد ياز کجا معلوم با همه بد رفتار« :لمان
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ــ  مینیبشــ نجــایا میاگــر مــا بخــواه«:یــیدا ــه اگــر و امــا فکــر کن شــود، آقــا بهــرام  یحتمــاً صــبح مــ میو ب
 ».پاشو

 
 »...به قباد بزنم  یزنگ کیاجازه بده « :بهرام

 
 ».دیکردم ببخش دارتیالو باز ب« :زنگ زد و قباد گفت بهرام

 
 ».تو فکر بودم نتوستم دوباره بخوابم ينه از آن موقع که تو زنگ زد«:قباد

 
 »خواهش بکنم؟ کیتونم ازت  یآقا قباد م«: بهرام

 
 »...بفرما« :قباد

 
ــرام ــاالن راه ب یتــون یمــ«:به ــو ب یافتی ــان   شیپــ ییای ــان و مــادرش بم ــا هســتند    یلم ــا االن تنه آن ه

 ».آن ها باشه شینفر پ کی یستیبا
 

 ».امیباشه م« :قباد
 

 ».یاالن تو راه هست یعنیپس « :بهرام
 

 ».افتم یلباسم و بپوشم راه م« :قباد
 

 »بپرس آقا قباد راه خونه مون و بلد است؟« :به بهرام گفت لمان
 

بلــه قــادر آدرس را بــه مــن داد و شــماره لمــان « :بــود در جــواب گفــت دهیلمــان را شــن يکــه صــدا قبــاد
 ».را هم دارم
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 ».پس تا بعد« :بهرام
 

ــ « :بهــرام ــاد آدم حساس ــدان   یقب ــالً از زن ــت شــماها اص ــر ندار  یاس ــادر خب ــودن ق ــب ــه او در   دی ــماها ب ش
 .:دینگو يزیمورد قادر چ

 
 ».چشم«: لمان

 
پــنج  داریــد کیــو بهــرام قبــل از آن  یــیقــرار گذاشــتند و دا مــانیبــا پشــعبه کنــف  ابــانیهــا تــو خ آن
 .به روستا رفتند نیبا داود کردند و بعد با دو ماش يا قهیدق
 

چـاقو بـه او صـد ضـربه      نیـ نکنـد بـا ا   يگفـت اگـر صـد در صـد همکـار      دیـ چاقو در دسـت بـه مج   بهرام
ــ  دیــخواهــد زد و مج خواســت کــه لبــاس  ین هــا مــزد و از آ یمجبــوراً زنــگ خانــه دوســت هــاش را م

ــب دهیپوشــ ــدیایب رونی ــا پ ن ــارش ا مــانیو تنه ــ ســتادهیدر کن ــود و وقت ــراد ب یب ــآن اف ــ رونی ــد  یم آمدن
ــ هــااز آن  دیــمج ــرا یم ســکوت  نیــدر ا یتــا کســ ندیبشــ نیحــرف زدن داخــل ماشــ يخواســت کــه ب

شــد و بــا چــاقو تــو  یشــدند بهــرام ظــاهر مــ یمــ کیــبــه وانــت نزد یشــب صداشــون را نشــنوند و وقتــ
ــ  ریذاشــت و افــراد دســتگ یدهــان افــراد مــ بســتند در ظــرف  یو در داخــل وانــت آن هــا را بــا طنــاب م

ــدون ا يســاعت همــه را جمــع اور  کیــ بــه آن هــا مشــکوك بشــود هرچنــد   یکــه کســ نیــکردنــد و ب
صـبح   یکـرد و وقتـ   یشـک نمـ   یآرام بـود کسـ   زیـ چـون همـه چ   یشـد ولـ   یم دهیوانت و توقف وانت د

محــل از روســتا فــرار کردنــد معلــوم شــد   ياز جــوان هــا يتعــداد نیو نورالــد دیــکردنــد کــه مج عیشــا
 دهیــرا د ییشــاهد بودنــد کــه چنــد تــا هــاهــم گفتــه بودنــد آن  دییــو در تا دنــدیوانــت را د يکــه تعــداد

 .فرار کردند یشدند و همه دسته جمع یبودند که سوار وانت م
 

ــاغ از پ بهــرام ــانیدر ب ــ م ــاقر رو دســتگ « :دیپرس ــت و با  مینکــرد ریچــرا ب ــزو آن هاس ــم ج ــتیاو ه  یس
 ».مجازات بشود
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 دیــو مج نیاتفاقــاً مــن بــه قــادر گفــتم چــرا اســم دو تــا کــه نورالــد « :ســوال گفــت نیــدر جــواب ا یدائــ
ــد  نــایدو نفــر شخصــاً بــه م نیــ، در جــواب گفــت ا دیاســم آن هــا خــط کشــ يداده بودنــد رو بــد نکردن

 را نیو نورالد دیبود که سکوت کردند و باقر هم حداقل آمد و مج نیآن ها فقط ا يبد
 
 رنـد یتـورا بگ  قـه ی نـد یایکـه ب  نیـ ا يبعـداً همـه بـه جـا     میدو تـا نشـون بـزن    میتـون  یم ریت کیداد ما با  لو

آدم  نیـ کـه ا  دیـ بفهم دیـ توان یخواهنـد بـود کـه اول سـراغ بـاقر برونـد آن وقـت مـ         نیـ حتماً در صـدد ا 
ــ  ــد بــدان کــه بــا شــما هــم     مونیهــا چقــدر از کــار گذشــته پش هســتند اگــر آن هــا بــا بــاقر دعــوا کردن

ــمن ــاف    یدش ــت ک ــت فرص ــما آن وق ــرد ش ــد ک ــخواه یخواهن ــه ب  دی ــت ک ــتریداش ــون   ش ــب خودت مواظ
 .دیباش

 
*** 

 
فــر اتــاق ســه در چهــار بردنــد کــه در ان اتــاق پنجــاه و چهــار ن  کیــقــادر را بــه  هیــاول ییاز بــازجو بعــد

 يبــرا« :بلنــد گفــت  يبودنــد نگهبــان زنــدان بـا صــدا  دهیپتـو دراز کشــ  يموقــت کنــار هــم رو یبازداشـت 
 ».دیتنگ تر بخواب یامشب را کم دیجا باز کن دتونیجد یبازداشت

 
زنــدانبان بــرق را  دیدراز کشــ تیــجمع انیــهــا خودشــان را تکــان دادنــد قــادر در وســط اتــاق م  یبعضــ

رفتنـد قـادر    یمـ  ییچهـار نفـره بـه دستشـو     ایـ صـبح همـه بـه نوبـت سـه      خاموش کرد و در را بست اول 
ــ « :کــرد در کنــار پــدر لمــان نشســت و گفــت   دایــفرصــت پ ــ دیعمــو مواظــب باش ــ کی جاســوس  سیپل

حــرف  یخصوصــ لیدر مــورد مســا یکســ چیبــا هــ نجاســتیمــان اســت فکــر کــنم بخــاطر شــما ا  انیــم
 ».دینزن
 

 »؟یشناس یشناسم تو منو م یمن تورا نم«:پدر
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 ییرفــت دستشــو سِیآن پلـ  دیکنـد، مواظــب باشــ  ینمــ یفرقــ سـت، یهســتم مهــم ن یآره، مــن کـ «: قـادر 
 ».دم یآمد بهتون اونو نشونتون م یوقت

 
 ».کنجکاو بود یلیخ یکی شبید دمیخودم فهم« :لمان پدر

 
ــر در    صــبحانه ــه دور هــم     نیکــف زمــ  يمتــر رو کیــآورده شــد و ســفره دو مت ــد هم گذاشــته ش

 يشــدنش حــرف زد طــور یاز خــودش و علــت زنــدان سیشــد پلــ یصــبحانه خــورده مــ ینشســتند وقتــ
زدنــد  یکلمــه حــرف نمــ کیــ یحتــ چیبــود قــادر و پــدر لمــان هــ يگــریکنجکــاو د یشــد کــه هــر کســ

در وســط اتــاق مانــد و  سیداد و پلــ هیــتک واریـ بــه د وســفره جمــع شــد هــر کـس بــه عقــب رفــت   یوقتـ 
و مــرد  دیو پتــو روش کشــ دیدراز کشــ يگوشــه ا کیــبــود قــادر در  ییهمزمــان در حــال خــوردن چــا 

چــه بازداشــت کردند؟همــه مــا درد و دل  يشــما را بــرا نیبــرادر نگفتــ«:دیو پــنج ســاله ســاله پرســ یســ
 ».میکرد

 
 »د؟یبا من بود«:دیتماشا کرد و پرس تیبرگشت و به جمع قادر

 
 »ن؟یبازداشت شد یچ يآره برا«:و پنج ساله دوباره گفت یس مرد

 
 ».شه یشدم، حل م ریآمد دستگ شیپ یسوء تفاهم کی« :قادر

 
 ».شناسم یم ییجا کیمن شما را از  نیرس یآشنا به نظر م یلیخ« :مرد

 
 ».دونم یمن نم ستین دیبع« :و گفت دیخند قادر

 
ــا«.:مــرد ــتعر ادیــرســم اســت هــر کــس م  نی ــ فی ــازه صــبحانه خــورد  یم ــر دراز   میکنــد ت ــا شــکم پ ب

 ».ستیخوب ن دنیکش
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عمــو «:داد و بـه پـدر لمــان نگـاه کـرد و معــذرت خواسـت و گفـت       هیــتک واریـ خــورد و بـه د  یتکـان  قـادر 
ــ دیببخشــ ــامو دراز م ــیاصــالً نتونســتم بخــوابم االن خ  شــبید... کــنم یپ ــتم اگرا یل ــته هس ــخس  يرادی

 ».ندارد دراز بکشم
 

ودم نفـر بـدهکار بـ    کیـ اسـم مـن احمـد اسـت بـه      « :و پنج ساله دو باره بـه حـرف آمـد و گفـت     یس مرد
 ».تو زندان بخوابم یستیپولشو ندادم با

 
 نیماشـ  کیـ هسـتم بـد پـارك کـردم بـه       نجـا یآمـد ا  شیپـ  یمشـکل  کیـ مـن هـم    يمتاسـفم، بـرا  «: قادر

 ».شدم یخسارت وارد کردم پول نداشتم زندان
 

 ».میباهم آشنا نشد دیآمد شونیشما هم قبل از ا« :و پنج ساله ساله به پدر لمان گفت یس مرد
 

 ».گفتن ندارم يبرا يزیمن چ«:لمان پدر
 

 ».دیجور کیچرا امروز همه تون « :و پنج ساله یمردس
 

 ».گهیوقت د هی يفعالً حوصله ندارم باشه برا« :لمان پدر
 

 ».گذرد یوقت بهتر م میباهم آشنا بش میگفتم گفتمان بکن«: احمد
 

ــت    قــادر  ادیــخواهــد  ینمــ یکــی دیشــا دیکنجکــاو نباشــ  نقــدریآقــا ا«:از جــاش بــر خاســت و گف
ــار ــهیب شیگرفت ــه خــودش م  یاگــر کســ افت ــخواســت درد و دل بکن ــ ادی ــبح یو حــرف م ــد اول ص  یزن
دارد کــه  یاصــالً بــه شــما چــه ربطــ دیبکشــ رونیــاز زبــون مــا حــرف ب دیــخواه یمــ دیــآمد سیمثــل پلــ

 ».چکار کردند هیبق
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 317 

و پــنج ســـاله از جــاش بـــر خاســـت و دو جــوان ســـمت راســت و چـــپش را نشـــان داد و      یســـ مــرد 
 ».دو تا برادرم هستند نیصداتو باال نبر ا«:گفت

 
ــدار  یشانســ کیــهــم  نیــخــوب ا« :قــادر ــ نیهســتند بشــ نجــایهمــه خــانوادت ا میاســت کــه مــا ن  کی

  »دیگوشه با برادرهات گفتمان بکن
 

 ».يدیاز چشم خودت د يدیهر چه د وگرنه اریب نییگم صداتو پا یم«: احمد
 

 ».دیکن یدعوا م یچ يبرا امدهیزشت است ن دییایکوتاه ب انیآقا«:لمان پدر
 

بـا   یکنـ  یفکـر مـ   یچکـار بکنـ   یخـواه  یتـو زنـدان مـ    نجـا یا یهسـت  یتـو چـه بـرادر خـود خـواه     « :قادر
درسـت   يمـا گرفتـار   يخـودت و هـم بـرا    يشـه هـم بـرا    یتـو کـم تـر مـ     یدعوا کـردن مـدت بازداشـت   

 ».یکن یم
 

 ».یش یآقا م نیا یو وس لیمن با تو حرف نزدم چرا وک« :احمد
 

 ».عموم نباشد ایآقا هم پدرم  نیدو تا آقا برادرت هستند از کجا ا نیمن خبر نداشتم ا« :قادر
 

ـ  نقـدر یا يپـدر  چیهـ « :به اردالن نگاه کـرد و بـا حقـارت گفـت     احمد شـود معلـوم اسـت     ینمـ  رتیـ غ یب
 ».گرفت یاش را م تیترب یدهن بچه ب يقل جلوحدا ست،یکه ن

 
او را در پنجــه گرفــت و فشــار داد و بــه عقــب هــل داد  ياحمــد تمــام نشــد و قــادر چنــان در گلــو جملــه

ــه د ــو او را ب ــ  واری ــباند و کم ــ یچس ــ  نیاو را از زم ــرد و او را ن ــد ک ــ میبلن ــد   یچرخ ــه مانن ــداد و ب  کی
حرکـت را در   نیـ نخـورد کـالً ا   گـه ید يهـا  یاو بـه بازداشـت   يکـرد کـه دسـت و پـا     نیمتکا نقش بـر زمـ  

قـادر تماشـا    زیـ اول مـات شـده بودنـد و بـه حرکـت تنـد و ت       یقـ یحق ریـ انجـام داد دو بـرادر غ   هیـ پنج ثان
ــ  ــد وقت ــد و بع ــانیدو زار یکردن ــل از ا   ش ــتند و قب ــر خواس ــون ب ــاد از جاش ــافت ــ  نی ــد حرف ــه بتوانن  یک
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ــبزننــد و  ــ ای ــ  یعکــس العمل ــد ق ــه ســمت راســت نگــاه کــرد و دســت رو  نشــان بدهن  نهیســ يادر اول ب
و او هـم   دیـ کوب واریـ بـه عقـب هـول داد و بـه د     یگذاشـت و او را هـم بـه همـان شـکل اولـ       یدومـ برادر 

انگـار کـه همـه     دیـ کوب نیدسـت گرفـت و بـه زمـ     يرا هـم گرفـت چنـان بـاال     یشـد و سـوم   نیفرش زم
 از جا کنده شد بعد یبدن برادر سوم ياعضا

 
واقعــا االن حــالتون بهتــر شــد،  یکنــ یفکــر مــ« :صــورت او گذاشــت و گفــت يد رفــت پــا رواحمــ ســراغ
و منــو بخــاطر غــرورم مجبــور بــه  دیرســ یاگــر بــر عکــس زورم نمــ د؛یتــو جمــع کنــف شــد نمیــبگــو بب

 دیــکرد یجمــع منــو کنــف مــ ونیــو م دیــزد یو پــاتون کتــک مــ ردســتیز یو حســاب دیــکرد یدعــوا مــ
 ».يو برادر ياست رسم هم بند نیداد ا یم فیبه شما ک من یاحوال اول صبح نیا

 
نــاراحتم االن هــم حتمــاً شــما ناراحــت  یلــیکــارم خ نیـ مــن جــداً از ا« :بــه جمــع نگــاه کــرد و گفــت قـادر 
 ».دارم يمن هزار تا گرفتار دیشا د،یهست

 
 ».يکرد رمونیتو غافلگ میرس یما بعداً باز بهم م«: احمد

 
 ».مردانه تن با تن ایمنظورت با اسلحه است « :و گفت دیخند قادر

 
 ».يتن با تن هر جور خودت دوست دار« :مجبوراً گفت مرد

 
 ».شود یمن نم فیکس حر چیکشور االن تن به تن ه نیعمو ناراحت نباش تو ا« :قادر

 
 ».يمغرور یلیخ« :احمد

 
ــ « :قــادر  يکــه کــردم چــون ناراحــت هســتم بــرا  ياز کــار یبکــنم ولــ یدوســت نــدارم خــودم را معروف
 یمــ یتنــه بــا ده نفـر کشــت  کیـ گــم مــن قهرمـان کشــور هســتم مـن تــو باشــگاه    یخــاطرتون مـ  یراحتـ 

هــر فــرد  يبــرا دیگــرفتن اســت شــا یو آمــاده هســتم کــارم فقــط کشــت دهیــد نیمــن تمــر یعنــی رمیــگ
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 دیـ س شکسـت نکن گـم کـه شـما احسـا     یهـا را مـ   نیـ ا. داشـته باشـم   اجیـ احت انزمـ  هیـ فقط پنج ثان يعاد
و دو تـا فـن    دیـ نیبب نیتمـر  کیـ حرکـت را هـم لطفـاً بـه چشـم       نیـ ا دینداشـته باشـ   یو از من دلخـوردگ 

 ».نشانتون دادم
 
 ».خواستم ازت بپرسم یآشنا بود م یلیاتفاقاً چهره ات برام خ« :گفت  یاز زندان یکی
 

ــرا«:قــادر ــرا  ياالن ب ــا يپــز دادن نگفــتم فقــط ب ــه دل نگ ادیــعمــو ز نیــکــه ا نی دوســت  چیو هــ ردیــب
بـاهم   ایـ و  میبـه هـم مثـل دشـمن باشـ      يبـرادر  يبـه جـا   میخـورد  یسـفره غـذا مـ    کی يرو یندارم وقت

لحظـه کنتـرلم    کیـ خـواهم   یخـواهم مـن از همـه معـذرت مـ      یمـن از جمـع معـذرت مـ     میبکنـ  یدشمن
و  نیم تمــرهســتم اگــر نــرو نجــایدارم االن هــم ا يســه روز بعــد مســابقه کشــور  مــنرا از دســت دادم 

 ».خورد یام بهم م ندهیبه موقع آزاد نشم تمام آ ای
 
 ».تو باشد تو استرس است يمعلوم است هر کس جا« :گفت یکی
 

 تیــواقعــاً ن دیشــا دیمنــو ببخشــ«:طــرف احمــد رفــت و دســتش را بــه طــرف او دراز کــرد و گفــت  قــادر
ــ  ــود اجــازه بده  یشــماها آشــنا شــدن بــود ول ــمــن فکــرم مشــغول ب ــرا دی معــذرت صــورت شــما را   يب

 ».ببوسم
 

داد دو ســه نفــر واســطه شــدند و آن هــا بهــم دســت دادنــد بــا دو بــرادر هــم دســت   یدســت نمــ احمــد
 یتــنفس و ورزش صــبحگاه يســاعت بــرا کیــســاعت ده صــبح شــد و  دندیرا بوســ گریدادنــد و همــد

و حــرف  یچنــد نفــر دور قــادر جمــع شــدند و بعــداز دســت دادن و روبوســ  اطیــرفتنــد تــو ح اطیــبــه ح
 يشـما هـوا   سـتم یمـن ن  یآشـنا بکـنم وقتـ    یکـ یخـواهم شـما را بـا     یمـن مـ  « :زدن قادر به آن هـا گفـت  

 ».دیاو را داشته باش
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 يهــا همــه همشــهر نیــعمــو ا« :پــدر لمــان رفتنــد و قــادر گفــت کیــنزد یهمگــ يو هشــت نفــر هفــت
 ».دیها آشنا بشو نیهستند با ا یخوب يمن هستند بچه ها

 
 ».تونم با شما تنها حرف بزنم یم« :شنا شدن گفتلمان بعد از آ پدر

 
نشســت و پــدر لمــان  واریــگوشــه کنــار د کیــاز چنــد جــوان اجــازه خواســت و بــا پــدر لمــان در   قــادر
 »؟یشناس یمگر منو م یکن یکارها را م نیفهمم تو چرا ا یمن نم« :دیپرس

 
 »د؟یشناس یشما منو نم« :قادر

 
 ».سن فراموشکار هستم نیمن با ا.... نه از کجا؟«:لمان  پدر

 
ــ  کیــمــن از نزد«:قــادر غفــور منظــورم آقــا غفــور اســت و   یــیمــن دوســت دا یبــا شــما آشــنا نشــدم ول

 ».و خسرو هستم مانیپ
 

 ».کردند ریتورا هم دستگ ؟یکن یچکار م نجایتو ا دمیفهم« :لمان پدر
 

ــا دا داًیــشــهرم جد نیــمــن بچــه ا« :قــادر  نجــاین هــا االن او خســرو آشــنا شــدم آ  مــانیغفــور و پ یــیب
 ».که تصادف کرد و مرد یهستم آن نایم يها لیمن در اصل از فام. هستند

 
 »چه گرفتنت؟ يبرا دمیفهم« :لمان پدر

 
» غفــور، آقــا غفــور بپرســم یــیاز دا یســتیخــودم آزاد شــدم با یاســت وقتــ یســوال نیــا قــتشیحق« :قـادر 

بــه دروغ در  دیــبــه ســرش آمــد بهتــر د يفکــر کیــ یدانســت ولــ یرا مــ یــیکــار دا یاصــل لیــقــادر دل
ــ دیشــا« ...بدهــد حیادامــه توضــ  ســتیاســت کــه با يکارهــا کیــباشــم  شــتونیخواســت کــه مــن پ یم

 ».دیخبر هست یب زیو شما هم از همه چ ردیانجام بگ
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 321 

 »داشته باشم؟ اجینفر احت کیام که به  یمن ک یمن بمان شیفهمم پ ینم« :لمان پدر
 

خانــه  شــبیبــدهم د حیتوضــ دیــپــس اجــازه بده دیخبــر هســت یبــ زهــایچ یلــیشــما ظــاهراً از خ« :قــادر
 یمــ دیــکــه تــو تهــران زنــدان بود یبــود همــان زمــان یشــما نگشــتند اگــر بخــاطر شــما مــ يشــما را بــرا

ــ ســتیبا ــ یم ــد و م ــه ا  یآمدن ــه االن؛ ن ــگشــتند ن ــ   نی ــه م ــد روز ک ــر دیتونســت یکــه بعــد از چن از  ياث
ــبعــد از ا د،یباشــ همــدرك نگذاشــت ــد طب انــدیهمــه وقــت تلــف کــردن ب  نی موقــع  ســتین یعــیو بگردن

 سیلمــان بـه مــن زنــگ زد و مـن آمــدم پلــ   یعنـ یخونـه تــون بــودم   يمــن خـودم آنجــا جلــو  يریدسـتگ 
اسـت کـه    یخونـه بـود سـتوان    شیتفتـ  یکـه مـأمور اصـل    ینذاشتند کـه داخـل بشـوم آن کسـ     رونیب يها
دانـم از   یلمـان گذاشـته اسـت و نمـ     شیپـ  یمـدرک  نـا یکنـد کـه م   یمـ آقـا فکـر    نیـ را کشته اسـت ا  نایم

 ».دیاست که شما در تهران بازداشت بود دهیکجا فهم
 

 ».در مورد من پرس و جو کردند من خودم خبر دارم نجایا سیاز زندان تهران با پل« :لمان پدر
 

خواهنـد   یکننـد حتمـاً مـ    یمـ  دایـ زنـگ زده تـون را پ   ریـ بـه هرحـال بـر حسـب اتفـاق آن هفـت ت      « :قادر
ــورد آگــاه  ــان شــما در م ــو اطالعــات لمــان بپرســند و   یاز زب ــ ای ــان   یم ــل ســکوت لم ــد در مقاب خواهن

 نیــبــودم و ا یمــ رونیــب یســتیبا یمــن در اصــل االن مــ ســتیچ تشــانیدانــم ن یشــما را آزاد بکنــد نمــ
ــ یانــداختم و ازش اعتــراف مــ یمــ ریــگ راســتوانه  تــو ســرش  یچــ مــانیپ نیــدانــم ا ینمــ یگــرفتم ول
اسـت کـه آن هـا شــما را     نیـ زنـم ا  یکـه حـدس مــ   یکـ یهـا کردنـد    سیپلــ ریکـه منـو عمـداً اسـ     هسـت 

 ».نندیتک نب نجایا
 

 »کنند؟ یچکار م نجایو خسرو هستند ا مانیآن ها منظورن پ« :لمان پدر
 

ممنــون شــما هســتند و بخــاطر شــما و  یلــیغفــور خ یــیدو نفــر و دا نیــدانــم کــه ا یمــن فقــط مــ« :قــادر
 ».شان گذشت بکنند زیخانواده تون حاضر هستند از همه چ
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 »د؟یهست یتو ک« :لمان پدر
 

نــه منظــورم خــانمتون اســت در مــورد  ایــدانــم عمــه در مــورد مــن بــا شـما حــرف زد   ینمــ« :گفــت قـادر 
 »رده است؟ک فیاتفاقات چند روزه که افتاده تا چه اندازه براتون تعر نیلمان و ا

 
ــ  پــدر  فیــتعر ییزهــایچ کیــ« :خواســت حاشــا بکنــد و در جــواب گفــت  یلمــان از بــا خبــر بــودنش نم

 ».کرده است
 

 یو شــما هــم مــ رنــدیگ یافتــاده باشــد از او اعتــراف مــ ریــاگــر االن ســتوان گ ســتیآن هــا مهــم ن«:قـادر 
 عیآقـا را سـر   نیـ را سـتوان تـو دسـتتون گذاشـت و ادعـا کـرد کـه مـال شماسـت، مـا ا           ریآن هفت ت دیگ
ــ ریــگ ــداز یم ــا میــشــاهد دار نیچنــد میان ــ  نی ــا ماش ــایم نشیآقــا عمــداً ب گرفتــه اســت پــس   ریــرا ز ن

ــ   يآزاد ــد اســت بعض ــایاز چ یشــما صــد درص ــ زه ــما نم ــدان یرا ش ــو ندان دی ــط    دی ــر اســت فق ــم بهت ه
ــبدان ــزود دی ــآزاد يب ــاگــر بگو دی ــت ت دیی ــآن هف ــاق     ری ــان قاچ ــه ت ــه داخــل خان ــا خودشــان ب را آن ه

 ».دیشد یفردا شما آزاد م نیکردم که هم یم يوگرنه کار ستمین رونیمتاسفانه من ب. کردند
 

 »د؟یدار نایبا م یچه نسبت قاًیشما دق« :لمان پدر
 

 ».میروستا هست کیبچه « :قادر
 

 »د؟یستین لیفام یعنی« :لمان پدر
 

 ».میهست لیدر گذشته دور باهم فام يجورها کی«:قادر
 

 »دیده یکارها م نیهمه مردم روستاتون تن به ا يشما برا«:لمان پدر
 

 ».است دهیچیپ یلیاستثنا است خ نیا ینه ول«:قادر
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کــرد شــما  یکــرد کــه مرتــب از دختــره ام مواظبــت مــ یمــ شیســتا يپســر کیــخــانمم از «:لمــان  پــدر
 »د؟یان آقا پسر هست

 
 ».لطف دارند دایعمه ز«:قادر

 
 »د؟یزد شما بود یکه با لمان حرف م یدروازه کس رونیب شبیپر« :لمان پدر

 
 »د؟یجداً شما دم پنجره بود«:قادر

 
نـه خـانمم گفتـه بـود لمـان      « :شـاهد بوسـه او لمـان بـوده اسـت گفـت       دیـ توانسـت بگو  یلمان که نمـ  پدر

 ».زد یبا آن آقا پسر حرف م
 

عـده اعتـراف    کیـ نگـران نباشـند و مـا از     گـر یآره مـن بـودم آمـده بـودم بهـش خبـر دادم کـه د       « :قادر
 ».و خسرو اعتراف گرفتند مانیغفور و پ ییدا یعنی میگرفته بود

 
هـم بـا شـما     یو نسـبت  سـت یاو اصـالً اهـل شـهرتون ن    یکنـ  یکمـک مـ   نقـدر یتو چرا به لمـان ا « :لمان پدر

 ».ندارد
 

 نیـ مـاجرا گـره خـوردم، لمـان هـم تنهـا بـود ا        نیـ بـود مـن تصـادفا تـو ا     یاتفـاق  زیـ گفـتم همـه چ  « :قادر
ــ   يمــن مجبــور شــدم از رو دیــخبــر بــود شــما هــم کــه نبود  یهمــه گــرگ دور و اطــرافش بودنــد و او ب

 ».بکنم تیاز لمان حما یحس انسان
 

 »شد؟ یچه م يکرد ینم تیاگر حما« :لمان پدر
 

کــه حــداقل ده و پــانزده نفــر بــه  میدونــ یمــا االن مــ یعنــی تــرس داشــتند یلــیآن هــا از لمــان خ«:قــادر
 رگرفتنـد یز نیکـه حاملـه بـود بـا ماشـ      نیـ تجـاوز کردنـد و او را معتـاد کردنـد و سـر آخـر بعـد از ا        نایم
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ــتیو در حق ــتند   ق ــر را کش ــیدو نف ــ   یعن ــاه و ن ــه م ــه س ــر بچ ــ  میاگ ــاب بکن ــه حس ــا   میرا بچ ــان تنه لم
کــرد و او آن  یخودکشــ نــایادعــا کــرد کــه م مارســتانیشــد چــون لمــان تــو ب یحســاب مــ نــایم دوســت

دانـد آن   یشناسـد و مـ   یوا دار کـرد مـ   یخودکشـ  میتصـم  نیـ کـرد و او را بـه ا   يکه بـا او نـامرد   يفرد
از آن  نـا یخبـر بودنـد کـه م    ینـداده بـود و هـر پـانزده نفـر بـ       یاسـم  چیاسـت لمـان هـ    یفرد چـه شخصـ  

 دند،یعــده را کشــ کیــســتند و نقشــه قتــل همــه شــون بــاهم نش نیهمــ ينــه بــرا ایــ اشــتهــا عکــس د
فقط بخاطر برخورد بـد داود بـا لمـان باعـث شـد کـه از زبـانم در آمـد لمـان دوسـت دختـر مـن اسـت و              

کــس  چیاو اجــازه نــدارد انطــور بــا او بــر خــورد بکنــد و از آن زمــان لمــان شــد دوســت دختــر مــن و هــ 
 ».بشود مانل کیکرد نزد یجرات نم

 
 »ترسند؟ یچرا از تو م« :لمان  پدر

 
از مـردم منـو دوسـت دارنـد و بـه مـن احتـرام         یلـ یخ قـتش ینباشـد حق  یتـرس کلمـه درسـت    دیشا« :قادر

عــده هســتم مــثالً االن هشــت نفــر آمدنــد بــا شــما  نیــا يو هــم شــهر یکننــد بــه هرحــال هــم محلــ یمــ
ــن هــ       ــل م ــت در اص ــع اس ــون جم ــد حواسش ــدند و و گفتن ــنا ش ــون را از نزد چیآش ــکدامش ــ کی  ینم

خواهنـد   یآن هـا بـا جـان و دل مـ     یشناسـم ولـ   یچهـره مـ   ياز آن هـا را از رو  ییچنـد تـا   یعنـ یشناسم 
 ».گرفتند لیکمک بکنند چقدر منو تحو

 
صبرداشـته   یسـت یآدم با د،یـ کرد یبـه آن آقـا حملـه مـ     یسـت یبا یتـو بـه عنـوان قهرمـان نمـ     « :لمـان  پدر

خــواهم از شــما گلــه بکــنم  یمــتونســتم از خــودم دفــاع بکــنم ن یباشــد و مخصوصــاً شــما؛ مــن خــودم مــ
ــ ــه مــن تــوه  یول ــود چــون منــو   نیکــارت در اصــل ب ــب ــه د کی ــآدم زوال در رفت از  یکــه خواســت يدی

 ».یحقوقم دفاع بکن
 

مـن شـما را در فـرض آن هـا پـدر       یبرداشـت ولـ   نیـ ا يبـرا  یخـواهم حتـ   یمعـذرت مـ   یلیمن خ«:قادر
کوچـک تـر    فـه یوظ نیـ شـود خـود بـه خـود ا     یعمـو حملـه مـ    ایـ بـه پـدر    یعمـو خطـاب کـردم و وقتـ     ای

 یعنــیشناســم  یبابــا را از قبــل مــ نیــاســت کــه مــن ا نیــا دیــدان یکــه شــما نمــ يزیــآن چ یاســت ولــ
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ــ شــانیا ــل م یکســ یعنــیهســتند  سیپل ــدســت دارد و  نــایکــه در قت مــن از  گــر،ید ياحتمــال قــو کی
ــ  یلــیهمــان اول خ ــا دیتحمــل کــردم مطمــئن باش ــار مــن دل نی ــب ــاز ا یعنــیداشــتم  یشخصــ لی آقــا  نی

 ».داشتم ینفرت قبل
 

 »؟يعاقالنه را زد يو ان حرف ها دیپس چرا از او معذرت خواست« :لمان پدر
 

ــام اســتفاده بــردم و هــم بهتــر د  یمعــذرت خواســتم چــون از زور اضــاف «:قــادر ــاکت دمی او  یکیاز نظــر ت
تواننـد بـا    ینـدارم اگـر بخواهنـد همـه کـار را مـ       یشانسـ  نجـا یرا دشمن خودم نکنم هـر چـه باشـد مـن ا    

کـردم چـرا کـه مـن دنبـال       یجبـران مـ   یسـت یبا یمـ  يجـور  کیـ من بکنند پس ان کار کنتـرل نشـده را   
 تیــآن بابــا تــو جنا دیمــن معــذرت خواســتم شــا ســتمیام ن یشخصــ يکــردن عقــده هــا و نفرتهــا یخــال

 ».بشود داریب یکم کینش کند حداقل وجدا ینقش ندارد و دستورات ستوانش را اجرا م
 

کنتـرل مـن آمـده     يحتمـا بـرا   یسـت یهمـه آدم هسـتند چـرا با    نیـ ا نجـا یاسـت ا  سیاگـر پلـ  « :لمـان   پدر
 »باشد؟

 
 دیسـوار شـد   سیپلـ  نیشـما تـو ماشـ    یوقتـ  دمیـ شـما د  يریآقـا را هـم موقـع دسـتگ     نیچون من ا« :قادر

 یمــ يجــور کیــماســت و  شیپــ نجــایحــرف زد، و االن هــم ا ییبــا ســتوان تنهــا يا قــهیآقــا دو دق نیــا
 ».ساعت قبل از شما داخل بند شده بود میصد درصد ن. خواست از زبان ما داستان ها را بشوند

 
 ».تو خطر باشد يجد یستیاست آن وقت لمان با دهیچیپ نقدریا هیقض نیاگر ا« :لمان پدر

 
و  میراف را گرفتـه بـود  بـود تـا حـاال اعتـ     یلمـان نمـ   يبـرا  يخطـر  چیبـودم هـ   یمـ  رونیـ اگر من ب«:قادر

ــ م،یــداد یدادگــاه و زنــدان مــ لیــهمــه را تحو ــ یــیدا یکاشــک دیشــد یو شــما هــم آزاد م  یبــه مــن م
ــ    یگفـت حــداقل مـن از بــرادرم مــ   غفــور در حقــم  یـی دا یخواسـتم کــه بـرود از لمــان مواظبــت بکنـد ول

 ». هستم یناراحت و عصبان یلیدانم فعالً ازش خ یداشت نم لیهم دل دیشا ردک ينامرد
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 »غفور چکار کرد؟«:لمان در
 

ذارنـد مـن سـاده آن     یقـرار مـ   مـان یغفـور بـا پ   یـی دا میسـتوانُ را بـدزد   نیـ ا شـب یما قـرار بـود د  «:قادر
شـناختند چـرا آن هـا محـل قـرار را انتخـاب کردنـد بـه          یآن هـا کـه شـهر را خـوب نمـ      دنـد یموقع نفهم

 نیــا یســتیو مــن فکــر کــردم کــه مــا باهــا  کیــنزد يســر کوچــه کالنتــر میآمــد یــیهــر حــال مــن و دا
ــمت  ــبقس ــ مواظ ــه ا میباش ــک ــتوان وقتــ  نی ــ یس ــد تعق  فتشیش ــام ش ــتم ــ بشی ــه دام  میبکن و او را ب

 بابا کی نیآورد و پنجره ماش رونیشکمش چکش ب ریبار از ز کیبه  ییدا میبنداز
 
ــ  یبــ و بعــد فــرار کــرد مــن مــات مانــدم   دیــآن بابــا را کوب نیگنــاه را شــکوند و و بــا چکــش داخــل ماش

کــار را کــرد معلــوم اســت کــه کــه از قبــل نقشــه   نیــا دیاز ســر رســ سیپلــ یآنقــدر منتظــر شــد و وقتــ
 »....هستند يکارها حرفه ا نیا يتو مانیو پ ییگفت دا یبودند لمان م ختهیر
 

 ».دارند ادیتجربه ز«:لمان پدر
 

هــا هــم منــو بــه عنــوان همدســتش   سیدم پلــمانــ ســتمیدانســت مــن اهــل فــرار ن یاو خــوب مــ« : قــادر
 ».خواهند حاال ماندم تو زندان یکردند و اسم او را از من م ریدستگ

 
 ».یهست لیمنتظر وک یگفت« :لمان پدر

 
داشـتم   یشکسـته شـد و آن هـم کـار مـن نبـود و بـرعکس چـون داسـتان خـوب           شـه ینه چنـد تـا ش  «:قادر

شـد حـاال تـو     ادهیـ رده بـودم و آن آقـا آنجـا پ   سـوار کـ   يمسـافر  کیـ کـردم گفـتم    فیـ آن ها تعر يبرا
محـل   کیـ و بعـد بـه    ادیـ تـا دوسـتش ب   سـتم یآن مسـافر بـه مـن گفتـه بـود با      میگـو  یمـ  يبعد ییبازجو

خواســت  ینمــ ایــکــه آن بابــا پــول نداشــت و  دمیــرســاندم و االن فهم یســت آن هــا را مــیبا یمــ گــرید
 شهیشد زد ش دهید سیپل نیماش یشد و وقت سیاش را بدهد و منتظر پل هیکرا
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ــط کرا   را ــه فق ــت و مــن هــم ن ــشــکوند و در رف ــتگ   هی ــوان همدســت دزد دس ــرفتم بلکــه بعن  ریام را نگ
 ».شدم

 
چـرا   ادیـ مـن ب  شیپـ  یکـ یبـود کـه    نیـ ا تشـون یاگـر ن  یعنـ یداشـت   یهـا چـه لزومـ    يباز نیا« :لمان پدر

 »بدون اطالع شما؟
 

مـن   هیـ انگـار عل  يجـور  کیـ مـن هسـتم    يریداسـتان و دسـتگ   نیـ آخـر همکـارِ ا   نجاسـت یمعمـا ا «:قادر
کــار را  نیـ خواسـتند ا  یشــود، اگـر دوسـتانه از مـن مـ     یاسـت بعـداً معلـوم مـ     يراز کیـ کودتـا کردنـد،   

 » .آن ها را حدس بزنم یتونم درد اصل یکردم هرچند من م ینم
 

 »؟یکن یخودت چه فکر م« :لمان پدر
 

بـد کردنــد را آزار بدهنـد بــا بـودن مــن     نــایکــه بـه م  يعـده ا  نیــخواهنـد ا  یفکـر کــنم آن هـا مــ  «:قـادر 
 ».بود یممکن م ریکار غ نیا

 
 »افتاده ؟ ریستوان گ نیا میش یاز کجا باخبر م«:لمان پدر

 
هــم تــا ده پــس امــروز دوبــاره بعــد از  دیشــب فکــر کــنم ســر کــار بــود شــا ازدهیــاو تــا  شــبید« :قــادر

شــما او را  دیشــا ایــو  مینــیب یا او را مــاد و مــ یننداختــه باشــند مــ ریــکنــد اگــر او را گ یظهــر شــروع مــ
 ».دینیبب
 

 »از تو هم خبر دارد؟« :لمان پدر
 

 »بودن من؟ یاز زندان«:قادر
 

 ».هم نیا« :لمان پدر
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اگـر از مـن    دنـد یمنـو آن هـا نقشـه نچ    يریتمـام شـده بـود دسـتگ     فتشیآمـدم کـه شـ    یمن موقع« :قادر
فکـر کـنم    یهسـتند ولـ   انیـ در جر یآره آن هـا همگـ   نیپرسـ  یمـ  نـا یدعـوا سـر م   نیـ و دخالت من تو ا

محــل از مــن  يبچــه هــا یعنــیهســتند  ینداشــته باشــند آن هــا همــه از مــن راضــ  تیبــا مــن ضــد چیهــ
 ».بهش گزارش خوب دادند

 
چکـش و چـاقو بـه     کیـ و بهـرام هـر کـدام بـا      یـی داد دا حینقشـه را توضـ   مـان یصبح بـود پ  ازدهی ساعت

 مــانیاو منتظــر بــودو پ دنــدید ســتادهیا نشین را بغــل دســت ماشــرفتنــد و آن هــا ســتوا يطــرف قنــاد
 ».زنم یمن به او زنگ م نانیاطم يبرا« :گفت

 
 یگوشــ مـان یسـتوان بـه صـدا در آمـد و پ     لیـ موبا يبـه سـتوان زنـگ زد و صــدا    دیـ مج لیـ بـا موبا  مـان یپ

ــدان   ــه مازن ــرام ب ــرام داد و به ــه به ــت یرا ب ــ « :گف ــن حس ــت مج  نیم ــتم دوس ــهس ــر  دی ــو کالنت  ياالن ت
 ».به شما زنگ بزنم خبر بدهم او را گرفتند ازدهیگفتند ساعت  دیمج میهست

 
 »شده؟ یچرا چ«: ستوان

 
 ».گرفت ریرا ز يدختر کی نشیبا ماش« :بغض الود گفت يبا صدا بهرام

 
 نشیســوار ماشــ عیبــه دور اطــراف نگــاه کــرد و ســر شــانیرا خــاموش کــرد و ســتوان پر یگوشــ بهــرام
ــ  ادیــب رونیــکــه بتوانــد از پــارك ب نیــقبــل از اشــد و  شــدند  نیغفــور و بهــرام از جلــو عقــب ســوار ماش

را بــاز  نشیتـا او نتوانــد در ماشــ  ســتادیتـو جــاده ا  نشیمتـر کنــار ماشــ  یســانت ســتیبــا وانــت بـا ب  مـان یپ
ــ ــیدا دکن ــت از ال   ی ــپ ازپش ــاقو در دســت چ ــا چ ــاز م یصــندل يب ــاقو را رو  انی ــرد و چ ــه رد ک  يروزن

دو تــا بچــه ات کشــته  ياگــر تکــان بخــور يریــگ یاز دختــر بچــه عکــس مــ« :قلــبش گذاشــت و گفــت
 ».شند یم
 

 ».نیده یهم م یآنقدر بهت پول دادن که شهادت دروغ«:بهرام
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 ».خورده خم شو کیدست هات و از پشت قالب کن، « :ییدا
 
بـار بـا فاصـله     نیـ بـاره ا رفـت و دو  یعقبـ  یکمـ  مـان یاو را از پشـت بـا طنـاب بسـت و پ     يدست هـا  ییدا

ــار دســتش ا   ــد و کن ــو ران ــه جل ــت پ ســتادیب ــو از وان ــ  ادهی ــرام هــم از ماش ــپ نیشــد و به شــد و دو  ادهی
ــت نشــاندند و بهــرام بغــل دســتش نشســت و پ   ينفــر ــت شــد و ســر آخــر    مــانیاو را در وان ســوار وان

ــیدا ــ ی ــور    نیماش ــدند ط ــا دور ش ــرد و از آنج ــن ک ــتوان را روش ــه ان  يس ــد ک ــود کردن ــرم  وانم ــار ج گ
 راه اعتراض نکند نیدر ب ادیستوان دادن فقط شهادت دروغ بوده است تا او ز

 
 .و روز روشن شهر کار دست آن ها ندهد یشلوغ يتو و
 

**** 
 
ــپا ــ  یزنــگ اســتراحت صــبحگاه  يصــدا انی ــاز جمع سیدر بازداشــتگاه زده شــد و پل ــه  تی خواســت ک

 یســتیخستههســتم با یلــیمــن خ« :هــا داخــل سلولهاشــون بشــوند و قــادر بــه پــدر لمــان گفــت   یزنــدان
 ».بخوابم

 
 »ن؟یدینخواب شبید« :دیلمان از قادر پرس پدر

 
کـه   دمیـ منـو بـه بنـد آوردنـد و بـرق روشـن شـد چشـمم بـه او افتـاد و فهم           ینه همـان موقـع وقتـ   « :قادر
احتمــال دادم  زیــبــه همــه چ یکیتم بــازتو تــاردونســ یو محــال مــ دیــهــر چنــد بع نجاســتیشــما ا يبــرا

 ».اصالً چشم بهم نزدم
 

 یمــ ریتـوانم بکـنم اگـر لمـان و دسـتگ      ینمـ  يبابـا چـرا مگـر ممکـن اسـت مـن کـه کـار         يا« :لمـان  پـدر 
 »....کردند
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 يبــه خطــر جــان دختــرش بــرد روبــرو یلمــان تــازه خــودش پــ تیاعــالم کــردن وضــع يبــا جــد اردالن
اگــر بفهمنــد کــه شــما دو نفــر از آن هــا  هیــنباشــد بق یلمــان اگــر کســ شیاالن پــ«: و گفــت ســتادیقـادر ا 

ــ  دیــرا گرفت ــه آن هــا اطــالع بــده  یســتیرنــد مــا با یحتمــاً ســراغ لمــان م  نیتــون یآقــا قــادر نمــ...  میب
کـنم بگـو    یخـواهش مـ   دیـ بزن یسـت یتلفـن بـه خونـه با    کیـ شناسـند بگـو    یشما را همـه مـ   نیبکن يکار

 ».است يچقدر خطر جد
 

اول بـه لمـان گفـتم چقـدر او      هیـ عمـو مـن از همـون ثان   « :با تفکر بـه حـرف هـا پـدر لمـان گفـت       قادرهم
لمـان   شیازپـ  سـت یلحظـه نبا  کیـ غفـور هـم گفـتم     یـی در خطر است تا حاال صد بـار هـم گفـتم و بـه دا    

از  یکــی دیــشــما نبود یمــدت وقتــ نیــغفــور آنجاسـت تــو ا  یــیدا دیجــدا بشــوند مطمــئن باشــ نیو نسـر 
 نـا یبـرادر م  میشـما بـه خانـه تـون رفتـه بـود       يریبعـد از دسـتگ   یآنجـا بـود امشـب هـم وقتـ      رتبماها م

 ».آنجا بود 
 

 ».کند لمان مهم است ینم یآن ها فرق يبرا میو نباش میما باش« :لمان پدر
 

شــماها تــو  یوقتــ یممکــن اســت دستشــون بــه لمــان نرســد ولــ یخــواهم بترســونم ولــ یعمــو نمــ«:قــادر
ــ  دیدســت آن هــا باشــ ــه لمــان اخطــار م هــر وقــت  دیهســت ریــگ نجــایکننــد شــما االن ا یخــوب حتمــاً ب

 ».خواهند کرد دیحتماً تهد دندید اجیاحت
 

ــ «: اردالن  یرو کــه اعتمــاد مــ یکـ ی ســتیآن هــا ن شیپــ یاگــر کسـ  ،یزنــگ بزنــ یتـون  یمــ نیتـو بــرو بب
 ».مواظب باشند د،یبفرست دیکن
 

 ».کنم یچکار م نمیبرم بب« :قادر
 

« :مـامور گفـت   سیبـه داخـل زنـدان شـدند و قـادر بـه پلـ        اطیـ بودنـد کـه از ح   يو اردالن نفـر آخـر   قادر
 ».زندان حرف بزنم سیخواهم با رئ یمن م
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 ».دهند یخبر م ندیآ یآن ها خودشون هر وقت الزم شد م« :مامور سیپل
 

ــ یســتیکشــور دارم با یمســابقه قهرمــان گــریهســت ســه روز د یزدانــیاســمم قــادر « :قــادر ام  یبــه مرب
 ».است یاتیبشوند ح لیکف اندیب یستیزنگ بزنم با

 
 »ن؟یها شما با رحمان دعوا کرده بود یبند بازداشت يتو« :سیپل
 

 »ه؟یرحمان ک.... احمد «:قادر
 

ر کننــد او و دو نفــ یمــ فیــگــم همــه تعر یمــ شــویســاعت پ«:مــامور ســرش را جلــو اورد و گفــت سیپلــ
 ».بردند مارستانیرا به ب گرید
 

 ».حالشون خوب بود یول« :قادر
 
 ».خواهند براتون پرونده درست بکنند یفکر کنم م يدیاز من نشن« :سیپل
 

 ».من از آن ها معذرت خواستم «:قادر
 
 ».میآبروش رفت، ما همه خوشحال شد ينشوند اهیتو اونو به روز س« :سیپل
 

 سیپلــ »نیــکننــد خبـر دار  یدر حــق مـردم ظلــم مـ   رونیــهـا ب  نیــا« :ســرش را جلـو بــرد و گفـت    قـادر 
آقــا  نیـ ا يدیاز مـن نشـن   یگـم ولـ   یدونـم مـن بـه شـما مـ      یخـوب هـم مـ   « :زد و گفـت  يمـامور لبخنـد  

 نیـ ا يدوم و سـوم را پشـت سـرهم انجامـداد معمـوالً بـرا       فتیدونـم چـرا شـ    ینمـ  شـب یستوان اسـت د 
 »هستند یصوصکارها افراد مخ

 
تـا   ادیـ نفـر ب  کیـ ام حـرف بـزنم    یزنـگ بـزنم بـا مربـ     کیـ مـن   دیـ را بده تونیشه شما گوشـ  یم« :قادر

 ».امدندیحاال مادر و پدرم ن
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معلـوم اسـت    دیهـم باشـ   یسـت یبا د؟یجـداً شـما ورزشـکار هسـت     سـت یهمـراهم ن  میگوشـ « :مـامور  سیپل

 »د؟یتکونداو کار هست دیسه نفر را زد یوقت
 

 ».شود یخوب م یلیحرف بزنم خ سیهستم اگر بشه من با رئ ریگ ینه من کشت« :قادر
 
 ».کنم یچکار م نمیتو بند خودتون بب دیشما بر« :مامور سیپل
 

کــه اردالن نشســته بــود  يگوشــه ا کیــرا بســت و بــا قــادر تــا بنــد او رفــت و قــادر در  اطیــدر ح سیپلــ
 ».زندان حرف بزند سیقرار است با رئ« :رفت و گفت

 
کجــا  دیــدون یآن ســه نفــر مــ«:و بــه پــدر لمــان گفــت دیــبــه اتــاق نگــاه کــرد و آن ســه نفــر را ند  قــادر

 »رفتند؟
 

 ».بکنند تیرفتند حتماً از تو شکا ستند،ین« :لمان پدر
 

آمـاده بکننــد   یگـواه  کیـ تــا  مارسـتان یاالن رفتنـد ب  یبکننـد ولـ   تیآره قصـد دارنـد از مـن شــکا   «:قـادر 
.« 
 

بـه   دیـ ایب نجـا یا یباشـند و آن دو نفـر هـم شـاهد هسـتند فکـر نکـنم کسـ         سیهـا پلـ   اگـر آن « :لمان پدر
 ».ينفع تو شهادت بدهد چون تو به آن ها حمله کرد

 
 ».کشور شرکت بکنم یتو قهرمان یستیمن با یدونم کارم زار است ول یم« :قادر

 
ــ «: لمــان پــدر ــا نیجــوان هســت یلــیکننــد، شــما هنــوز خ  یآزادت مــ یخــوش شــانس باش ــار نشــد  نی ب

 ».هم است  يدوره بعد
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ــادر ــا« :ق ــ  نی ــ هیدوره نقــد را ول بکــنم منتظــر نس ــتــونم باشــم دوره بعــد رق  ینم ــ دیــجد يهــا بی  یم
 ».ندیآ
 

 ».یبه حق قهرمان بش یستیفرصت طلب باشد با ستیقهرمان نبا کی« :اردالن
 

ــادر ــ « :ق ــان هــم م ــ یقهرم ــه آن ــد آدم نبا مــتیباشــه کــه غن یتون ــه  یاز فرصــت ســتیفرصــت را بدان ک
 ».ردیبگ دیند ادیم شیبراش پ شیبار تو زندگ کی دیشا
 

 ».شانست است نیآخر نیا یکن یچرا فکر م«:اردالن
 

 یلـ یدونـم خ  یهسـتم مـ   یدانشـگاه  کیـ اسـت مـن االن مثـل     ریـ سـال بعـد بـرام د    سـت ین يآخـر «:قادر
 یســتیشــرکت بکــنم و وارد دانشــگاه بشــوم اگــر شــرکت نکــنم با   یســتیدونــم با یآمــاده هســتم و مــ

شـده باشـد مـن     ریـ د زیـ اصـلًا همـه چ   گـر ید دیدو باره از نوع زحمـت بکشـم و بخـونم تـا سـال بعـد شـا       
مــدرك  نیـ تـونم داخـل اتــاق بشـوم بـدون ا     ینمـ  دیــکل نیـ دارم وگرنـه بـدون ا   اجیــتمـدرك اح  نیـ بـه ا 

 نیباشم از ا گرانیتونم سر بار د یم یتا ک یدارم و پول ينه کار یعنی
 

 ».خسته شدم تیوضع
 

 »؟يبرات مهم است چرا داخل ماجرا شد یقهرمان نیهمه ا نیتو که ا« :اردالن
 

ــ  قــادر  یمــ«:دانــم فشــرد و گفــت  یبــا تفکــر ســرش را تکــان داد و لــب هــاش را بــه عالمــت مــن چــه م
برسـم و بـه    زیـ چ کیـ هم بـه  خـوا  یمـ  یوقتـ  شـه یکـم شـانس هسـتم هم    یلـ یشانس من خ نیگفت نیدون

رفــتم  یملــ میقهرمــان شــدم و تــو تــ بیــرســم مــن دو دوره نا ینمــ یفاصــله نــدارم ولــ چیآن مقصــد هــ
شـوم، االن هـم اگـر     یبـار سـوم موفـق مـ     نیـ نگـرفتم گفـتم ا   یاز کشـور کشـت   رجتـو مسـابقات خـا    یول

 ».اوردیدر ب نجایکشور هم نتواند منو از ا ریبکند فکر کنم وز تیآقا از من شکا نیجداً ا
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 »؟یزنگ بزن یتون یم« :اردالن
 

 ».دهند یخبر م ادیم ردیاگر اجازه بگ« :قادر
 

 »هم به خانه ما بزن یزنگ کی« :اردالن
 

ــ «:قــادر ــ  یذاتــاً مــن بــه خونــه تــون زنــگ م  دیــشــما لطــف کن رمیــام را بگ یزنــم اگــر اصــالً بتــونم گوش
 ».دیسیشماره تلفن خونه را برام بنو

 
 ».است یهمه نمره تو گوش ستمیحفظ ن يشماره ا چیمن ه« :اردالن

 
 ».من هست اگر به من بدهند یشماره ها تو گوش« :قادر

 
 دیاسـت شـا   ينجـور یزنـدان هـا معمـوالً ا    ارنـد یو بـرات ب  یکشـد تـا فـرم پـر بکنـ      یطول م یکل« :اردالن

 ».بشند لیاستثنا قا راتی
 

فرسـتم او از همـه مطمـئن تـر اسـت       یمـن شـماره بـرادرم را حفـظ هسـتم او را مـ       دینگـران نباشـ  « :قادر
ــازه بده  ــفقــط اگــر اج ــهیدراز بکشــم و دو دق دی ــوم ن  ق ــدم معل ــامو ببن ــم ه ــ ســتیچش ــدیب یک ــد  ان چن

 ».است چیهم بهتر از ه قهیدق
 

پـدر   ریـ پ سیبـرد و رئـ   سیتـا همـان مـأمور سـراغ قـادر آمـد و او را بـه اتـاق رئـ          دیطـول کشـ   قهیدق ده
مبــل تــک  ياز جــاش بــر خاســت و جلــو آمــد و و قــادر را بــر رو  ریــبــود ســرهنگ پ ریزن ســتوان اســ

مــن اســمتون را  ن؟یهســت ریــگ یشــما کشــت« :نفــره تعــارف کــرد و خــودش روبــروش نشســت و گفــت 
 »ن؟یکن یچکار م نجایبودم ا دهیشن
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 یکــیآمــدم و  یمــ وقــت بــود مــن از روســتا بــه خانــه ریــآمــده اســت؛ شــب د شیســوء تفــاهم پــ«:قــادر
 یدو صـندل  ونیـ مـن م  یوقـت اسـت سـوارش بکـنم گوشـ      ریـ کنار جـاده منتظـر بـود و مـن هـم گفـتم د      

ــن هــم مچــش را گــرفتم ب    ــو برداشــت و م ــود اون ــب ــ  ســتادهیا رونی ــه او نحص ــودم و ب ــ تیب کــردم  یم
مــردم را  نیماشـ  شـه یبــدهم زد ش لیـ تحو سیکـه مــن او را بـه پلـ    نیـ ا سافتــاد تـر  سیچشـمش بـه پلـ   

 نمیــب یدونــم انگــار خــواب مــ یبابــا چکــش را از کجــا آورده بــود خــودم نمــ نیــدونــم ا یشــکوند و نمــ
 ».حتماً دزد بود

 
 دیــبود رونیـ کـرد وگرنـه االن ب   یآمـد ضـمانت مـ    یمــ یکـ ی نیحـرف نـزد   لتـون یبـا وک « :زنـدان  سیرئـ 

 ».ردیانجام بگ يادار ياالن من مجبورم هستم کارها
 

 ».امدین یفتند من هم شماره خانه را دادم تا حاال کسمنو گر یگوش« :قادر
 

ــ ســرهنگ ــه پل ــامور کــه کنــار در ا  سیب ــود گفــت  ســتادهیم ــود ب ــده ا « :ب ــرو پرون را  شــونیســر کــار ب
 ».دیاوریب

 
 ».اسمتون را فراموش کردم«:دندیمامور با نگاه به قادر پرس سیپل
 

 ».یزدانیقادر « :قادر
 

ــ « :رفـت و قــادر گفــت  رونیــمــامور ب سیپلـ  . خواسـتم بــه خونــه خـودم زنــگ بــزنم   یجنـاب ســرهنگ م
اگــر بــا « :گفــت و قــادر در جــواب گفــت دییــامکــانش اســت ســرهنگ تلفــن دفتــر را نشــان داد و بفرما

 ».ستمیخواستم حرف بزنم شماره را حفظ ن یخودم حرف بزنم اگر بشه با نامزدم م یگوش
 

 ».دیرو یبعد با سر کار م دیصبر کن« :سرهنگ
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مــامور دســتور داد کــه بــا  سیســرهنگ گذاشــت و ســرهنگ بــه پلــ زیــم يکــار پرونــده قــادر را رو ســر
تلفـن کـردن بهـش پـس بدهـد و       يقـادر را بـرا   یبـرود و گوشـ   یامـوال شخصـ   یگـان یقادر به قسـمت با 

 شــمینداننــد لطفـاً بعـد از تلفــن بـاز پ    هیـ بق« :رفـت ســرهنگ گفـت   یمــ رونیـ کـه قــادر از اتـاق ب   یمـوقع 
 ».دیر گردب

 
 ».شدند لیشما استثنا قا يبرا« :به قادر گفت رونیب سیپل
 

 .از شما تشکر بکنم یستیمن در اصل با« :مامور نگاه کرد و گفت سیبه پل قادر
 
 ».میریچند تا عکس باهم بگ دیحداقل بذار دیقهرمان شد یوقت« :مامور با خنده گفت سیپل
 

از کجـا معلـوم بـا کمـک شـخص شـما مـن قهرمـان نشـم          « :پشـت سـر کـار زد و گفـت     يرو یدست قادر
 ».رمیبا شما عکس بگ امیب یستیمن با قتیدر حق یعنی
 
 ».رمیحداکثر بتونم با خانوادتون تماس بگ ستمین ییمتاسفانه من کارا« :مامور سیپل
 

 »؟چه خبر« :اش را گرفت و در فاصله کم به قباد زنگ زد و گفت یگوش قادر
 

 ».مینشسته ا چیه«:را باز گذاشت تا همه بشنوند یبلندگو گوش قباد
 

 »؟ياز لمان خبر دار«:قادر
 

بـا   ایـ  يلمـان خـوب اسـت بـا مـن کـار دار      « :بـا نگـاه بـه لمـان کـه کنـار دسـتش نشسـته بـود گفـت           قباد
 »لمان؟

 
 ».نه با تو« :قادر
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ــاد ــرا  قب ــداً ب ــا يعم ــرا    نی ــدر ب ــه او چق ــد ک ــان بفهم ــه لم ــاد يک ــ ق ــت پرس ــم اس ــرا  « :دیر مه ــس چ پ
 »؟یکن یلمان را م یاحوالپرس

 
لمــان  شیو چهــار ســاعت پــ ســتیب یســتیاســت کــه تــو با يطــور تیوضــع نیببــ« :آهســته گفــت قــادر

 ».یباش
 

ــ «: قبـاد   کیــآورم همـه تــون   یمــن اصـالً از کــار شـماها ســر در نمــ   یمــون یلمــان نمـ  شیچــرا خـودت پ
 ».دیهست بیو غر بیعج يجور

 
 ».دارم لیاالن وقت ندارم هر چه بهت گفتم آن کار را بکن دل«:قادر

 
 ».برم سر کار یستیبعد حتما با یلمان بمانم ول شیتونم پ یساعت م میمن تا ن« :قباد

 
لمــان بگــو مــن  شیاالن پاشــو بــرو پــ نیهمــ ریــبگ یمرخصــ يجــور کیــامــروز نــرو زنــگ بــزن « :قــادر

 .:است انیاعتراض بکند باباش در جر ستیازت خواستم و او نبا
 

 ».باباش زندان است« :قباد
 

 ».را بده یقباد گوش« :به طرف قباد دست دراز کرد و گفت لمان
 

 ».خواهد باهات حرف بزند یلمان م« :به قادر گفت قباد
 

کـه او چقـدر بـراش مهـم      دیـ کـه معـذرت بخواهـد و بگو    نیـ ا يرا بـه لمـان داد و لمـان بـرا     یگوش قباد
ــ دیکشــ یخجالــت مــ گــرانید شیاســت و چــون در پــ بهــت غــذا  شــبیســالم د« :گفــت یبــا دل نگران

 »دادند؟
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 یمالحظــه نمــ زیــچ چیآن نــامرد بهــت گفــت، صــبر کــن آزاد بشــم بــاور بکــن بــه هــ  يخبــر دار»: قــادر
ــ    ــه مــرگ مــادرم خفــه اش م د آدم کــنم او نــابودم کــر یکــنم بهــش بگــو اگــر چشــمم بهــش بخــورد ب

 ».گم یرا م ییشود، دا یشرف م یپست و ب نقدریا
 

 نیکــه قــادر در مــوردش چنــ دیــاش بــا خبــر بــود ســزوار ند یــیو زحمــت دا یــیداخ تیــکــه از ن لمــان
 ».ندارد من ازش خواستم يریاصالً تقص چارهیقادر آن ب« :بزند و با دورغ گفت يحرف ها

 
 »؟يکار را کرد نیچرا ا.... تو؟ « :قادر

 
االن  يجــور نیــخــودت ا يو آرزو یبــرو دنبــال زنــدگ یدخالــت بکنــ گــهیدوســت نداشــتم تــو د« :لمــان

 ».ردیتورا بگ قهیتونه  ینم یکس
 

 رون؟یـ ب امیـ ب يمـن چـه جـور    ،يام را خـراب کـرد   نـده یتـو آ  يتـو منـو سـوزند   « :گفـت  یبا نـاراحت  قادر
 ».تشکر کردن تو است رسم نیا ؟یمن که جونم را برات دادم چطور تونست یظالم هست یلیخ
 

 یدارد خـودش خـود بـه خـود درسـت مـ       زیـ درسـت بشـود االن همـه چ    زیـ دهـم همـه چ   یقول مـ «:لمان
 »؟يشود از بابام خبر دار

 
 ».میآره باهم هست«:گفت یلیم یبا ب قادر

 
 »؟ینگفت يزیما که بهش چ یعنیدر مورد من  یوقت کی« :لمان

 
 ».وجود ندارد که بخواهم حرف بزنم یینترس ما« :قادر

 
 ».نگراتون هستم یلیمن خ« :لمان

 
 »از قرار معلوم قباد خبر ندارد که من کجا هستم؟« :قادر
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 ».االن خبر دار شدند«: لمان

 
 ».بودم لیمنتظر وک دیده یمن فکر کردم شما اطالع م«:قادر

 
 ».گم ینگران نباش به قباد م ستمیرا بلد ن زهایچ نیمن ا« :لمان

 
 ». لحظه صبر کن کی ردیبگ لیبرم به قباد بگو برام وک یستیمن با«:قادر

 
 ».چه بود شیلیرحمان فام« :مأمور رفت و گفت سیپل کینزد قادر

 
 ».يرحمان احمد« :به راهرو و اطراف کرد و آهسته گفت ینگاه سیپل
 

 ».قهیدق کیفقط « :مجداً فاصله گرفت و در موقع فاصله گرفتن گفت قادر
 

 ».الو« :گفت قادر
 

 ».بله بگو« : لمان
 
 
 

 یعنـ یزنـدان محـل کـارش اسـت      نیتـو همـ   يبه آن نامرد بگـو بـرن دنبـال سـتوان رحمـان احمـد      «:قادر
 »؟یاوست، دنبال ک شیپ نینسر ياحتماالًعکس ها

 
 .»يستوان رحمان احمد« :لمان

 
 »د؟یگرفت لیبابات وک يبرا«:قادر
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 ».قرار بود ییدا« :لمان
 

را بـده بـه قبـاد     یگوشـ  دیـ کـار خودتـون اسـت بـا قبـاد بر      نیـ کارهـا بـرود ا   نیتونه دنبال ا یاو نم«:قادر
 ».گم یمن خودم بهش م

 
 ».است به من بگو يا گهیتو مواظب خودت باش، حرف د دیبلندگو باز است خودش شن«: لمان

 
 ».شد رید زیخواهد همه چ یچرا؟ نم اینامرد هست  یلیخ میبگم بگو یچ« :قادر

 
را قطـع کــرد و بــا تشــکر بــه ســر کــار داد و او هــم   یقــادر گوشــ یخواســت جــواب بدهــد ولــ یمــ لمـان 

ــاره طــرف گ ــد و      شــهیدوب ــاق ســرهنگ رفتن ــه ات ــاق داد و از انجــا مجــداً ب ــأمور داخــل ات ــه م رفــت و ب
ــت  ــرهنگ گف ــاحب دو ماشــ « :س ــاعت پــ  نیص ــکا  شیس ــون ش ــد تیازت ــد ...کردن ــق ش ــگ  نیموف زن

 »ن؟یزد
 

 ».رندیبگ لیآره گفتم وک«:قادر
 

 ».دیو آزاد بشو رندیبگ تیرضا نیاز صاحب ماش اندیب« :سرهنگ
 

*** 
 

چشــمان او  يجلــو یحاضــر نشــد کــه اعتــراف بکنــد وقتــ یلــه شــد ولــ یــیلگــد بهــرام و دا ریــز ســتوان
مصــمم شــد  شــتریرا تکــرار کــرده انــد بــر عکــس انتظــار، او ب  یهمــه اعترافــات قبلــ نیو نورالــد دیــمج

بـد آن هــا بـا گــرفتن    يکــه او فقـط در مقابــل کارهـا   دیـ الف اعترافــات آن هـا حــرف بزنـد و بگو  کـه خـ  
ــ يکــرده بــود ســتوان فــرد بــا تجربــه ا  ترشــوه ســکو ــ  یبــود م  چیدانســت کــه اگــر اعتــراف بکنــد ه

زنـده مانـدن نخواهـد داشـت اگـر هـم از آن مکـان زنـده در بـرود از طـرف قـانون حتمــاً             يبـرا  یشانسـ 
 ».انجام بدهد ستیبا یبود که م یسکوت و خالف ادعا تنها عملاعدام خواهد شد 
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زد و  یلگـد مـ   نیبـه زمـ   یـی رفتنـد بهـرام آرام بـود و دا    رونیـ و خسـرو و بهـرام از اتـاق ب    یـی و دا مانیپ
دانـد اگـر حـرف بزنـد کـارش زار       یخـوب مـ   سـت یهـا ن  نیـ سـر دسـته ا   خـود یشـرف ب  یبـ «: گفـت   یم

 ينفـر  کیـ تونـه   یکـردم آدم مـ   یکـه داشـتم زدم اولـش فکـر مـ      یاست مـن چنـد لگـد را هـم از نفرتـ     
االن بــا آن  یشــه بــر ســرش آورد ولــ یرا مــ یــیهــر بال یرحمــ چیاســت بــدون هــ تکــاریکــه مثــل او جنا

 ».و او مظلوم میدهد انگار ما جالد هست یکه از خودش نشان م یتیمظلوم
 

مـن گفتـه    میون شـنکجه گـر بشـ   کـه خودمـ   نیـ نـه ا  میاجـرا بکنـ   شیقرار بود مـا نمـا   قتشیحق« :خسرو
تــونم ادامــه  یمــن نمــ دیــبرخــورد بکن نطــوریا دیــاگــر بخواه دیــکن یمــ يرو ادهیــز یلــیباشــم شــماها خ

 ».دارد يبدهم هر چه حد
 
را  زیـ تخـم سـگ همـه چ    نیـ لگـد بـه او بزنـد تـو بـه مـن بگـو ا        کیدوست دارد  یک یگ یم یچ« : ییدا

فهمنـد   یمـ  عیسـر  گـر یاالن آن افـراد د  مینـابود بکنـ   يعکـس هـا را چـه جـور     نیـ کنـد و مـا ا   یانکار مـ 
 ».سکوت رمز آن ها نباشد نیاز کجا االن ا

 
ــرو ــز « :خس ــه رم ــ يچ ــ   یآدم م ــر ه ــما دونف ــه ش ــام چیدون ــت  يدی ــراش نذاش ــ  دیب ــوز ه ــراف  چیهن اعت

مــن  د،یــکن یاعتــراف بکنــد زنــده بــه گــورش مــ یاســت وقتــ شیانقــدر حــال دیــنکــرده باباشــو در آورد
 ».زدم یحرف نم چیون تجربه حتماً هبودم بد یهم م

 
ــانیپ ــا « : م ــم ــرد  کی ــتباه ک ــ   میاش ــا نم ــق دارد م ــرو ح ــتیبا یخس ــاهم رو در رو مــ   س ــا را ب  یآن ه

 ».میکرد
 
 ».آن عکس ها را آتش بزنم یستیمن با میاست که انجام داد يدرست، کار ایاشتباه « :ییدا
 
 ».میزن یخونه اش را آتش م ستین يفکر بد... آتش « :با تفکر گفت  مانیپ
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 342 

اتفاقــاً آن هــا خونــه مــا را هــم « :در خانــه شــان تجربــه داشــت گفــت  نــایکــه از گشــتن مــدرك م بهــرام
ــ  تشــک و  يمــدرك هــا را ال نیــکــنم حــداقل آن هــا ا یمــن فکــر مــ یبخــاطر مــدرك آتــش زدنــد ول

 ».لحاف نذارند
 
 ».میاست که عجله دار نیاشتباه ما در ا«: مانیپ
 
همــه آدم چکــار  نیــاگــر تــا فــردا حــرف نزدنــد بــا ا  میبــده لیــتحو یســتیبــاغ را فــردا با نیــا« :یــیدا

 ».میبکن
 

اعترافـات   نیهمـ  میهمـه اعتـراف گـرفت    نیـ ا میبمـون  نجـا یهفتـه ا  کیـ  میتـون  یآقا غفـور مـا نمـ   «:خسرو
ــت ا    ــام داده اس ــل انج ــا قت ــت آدم دو ت ــکارشــون را ســاخته اس ــذار  نی ــت ب ــاهد اس ــه ش ــاه  میهم دادگ

 ینـداد بـاز اگـر آقـا بهـرام و بـرادرش بخوانـد مــ        نیکـارش را بکنـد اگـر دادگـاه بـه آن هـا حکـم سـنگ        
 ».میبکن يرو ادیز ستیخودشون را اجرا بکنند نبا حکمتونند 

 
خــانواده  میخبــر نــدار چیهــ هیــزنــد و مــا از بق یحــرف هــا را مــ نیبابــا تــو دادگــاه هــم همــ نیــا« :یــیدا

 ».هستند تیبکند که آن ها از بعد در امن نیتونه تضم یم یخواهرم در خطر است ک
 
شـما بـه لـرز     يآن هـا بلـرزد پاهـا    يکـه پـا   نیـ ا يبـه جـا   دیـ کن یعجلـه مـ   یلیگم شما خ یباز م« :مانیپ

چنـد روز   دیـ نیبب دیـ شـما آقـا غفـور بـا آقـا بهـرام برو       يگـر یبعـد از د  یکـ ی دیـ افتاد بـرادر مـن صـبر کن   
 ».ردیانجام بگ ستیاست که با يکار بعد نیا دیبکن دیباغ را تمد نیا دیتوان یم
 

 »بود؟ یکدام بنگاه نیدون یشما م ییدا«: بهرام
 
 ».میبود ابانیدونم تو کدام خ یفقط نم یمن خودم بودم ول« :ییدا
 

 ». میبکن دایتا اون بنگاه رو پ میگرد یم ستیکردنش سخت ن دایپ«: بهرام
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نــرود در ضــمن آقــا بهــرام  ادتونیــهــم  دیــخر دیــراه حــرف بزن نیبــ دیــبر دیــشــما معطــل نکن« :مــانیپ

ــ یمــ عیجــور شــا کیــو  ير یبــه روســتاتون مــ نیاگــر تونســت ــه   نیــکــه ا یکن افــراد فــرار کردنــد و ب
ــ    ــت سرشــان م ــو هــم پش ــد و ت ــون   یکــی یکــی يکــه جــزا ير یتهــران رفتن ــف دستش ــا را ک از آن ه

 ».يبذار
 

 ».رم یباشه من م«: بهرام
 
ــیدا ــانیپ«: ی ــیخ م ــ یل ــحال م ــوم اگــر در ا یخوش ــش ــدت از ا نی ــم ــراف   نی ــزاده اطالعــات و اعت حرام
 ».يریبگ
 
 ».میدار اجیاحت شترینگران نباش ما فقط به زمان ب« : مانیپ
 

کــه مــن دارم شــما  يمعلــوم اســت آن درد یــیدا« :رفتنــد و بهــرام گفــت  رونیــاز بــاغ ب یــیو دا بهــرام
 ».کشتم  یاگر به احترام شما نبود همه شون را م دیکدام ندار چیه
 
فهمــد کــه کشــتن  یهمــه آدم هســتند فکرشــون را بکــن هــر کــس مــ نیــکــنم ا یتــورا درك مــ« :یــیدا

ــ  آن هــا بهــت رحــم نخواهنــد حتمــاً   یافتــ یمــ ریــگ یکــار تــو بــوده بــه هرحــال هــر چــه هــم فــرار بکن
ــ ــراف م ــ یاعت ــد ا  یکن ــورا اعــدام کردن ــفکــرش را بکــن ت ــپا نی ــحتمــا  ســتین انی ــاز ا يفــرد کی  نی

کنــد خــودت فکــرش را بکــن آن هــا خانــه شــما را  یتــورا هــم قتــل عــام مـ  وادهو خــان ادیــخـانواده هــا م 
 که تا ان موقع از دماغ آن ها يافتادند با وجود یآتش م ریآتش زدند اگر خانوده ات گ

 
 ».بود ختهینر یخون

 
را  گریکـد یزنـده مانـدن گـوه     يبکـنم کـه آن هـا حـداقل بـرا      يبه قـول قـادر دوسـت دارم کـار    « : بهرام

 ».بخورند
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امـروز   نیمـن همـ   یشـد ولـ   یکارهـا ممکـن مـ    نیـ همـه ا  میداشـت  یاگـر وقـت مـ    مـان یبـه قـول پ  « :ییدا

 ».گرفتم یاگر ان عکس ها را م
 

 رونیــزبــونش ب ریــرا از ز زیــهمــه چ قــهیدق کیــبــودم ظــرف  یتنهــا مــ.. اگــر مــن بــا آن مــادر« : بهــرام
 ».دمیکش یم
 
 ».کم کتک نخورد يچه جور« :ییدا
 

 ».يهنوز کتک نخورد ییدا« : بهرام
 
 ».نه« : ییدا
 

سـتوان هـم گـرم     نیـ ا يشـو  یخـورد بـاور بکـن تـازه گـرم مـ       یلگد و مشت بـه بـدنت مـ    یوقت« : بهرام
 ».رمیچطور ازش اعتراف بگ هیدونستم ظرف ده ثان یشده بود وگرنه من م

 
حـاال هـم خسـرو شـده قـادر،       سـت یقـادر ن  سـتند یآن هـا موافـق ن   يدیـ د یشـه ولـ   یبا شکنجه مـ «: ییدا

 ».است که مخالف نظرت باشه یکی شهیهم
 

 یشـدم او چـه مـ    ینمـ  یانـدازه هـم راضـ    نیـ بـودم تـا ا   یحـق دارد مـن هـم مـ     چـاره یــ خسـرو ب  : بهرام
بــد بــاهش کــرد اگــر مــن   يگــرگ خــواهرم را کشــت هــزار تــا کارهــا  نیــدارم ا يدانــد مــن چــه درد

 ».شهیموردها فکر بکنم در زمان اعتراف انوقت کنترل از دستم خارج م نیا يبخواهم رو
 
 ».میها را نابود بکن لمیحرف بزند و عکس ها و ف ادیکه ب يحد کیمن تا « :ییدا
 

 ».میریگ یاز آن ها عکس م میر یهم خواهر دارد زن دارد م نینترس ا« : بهرام
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بـه   یکـردم ولـ   یفکـر کـردم مـن هـم مثـل تـو فکـر مـ         یمـورد مـن خـودم کلـ     نیا يشه رو ینم« :ییدا
 یزشـت اسـت بهتـر اسـت هـم تـو شـخص بـا اخـالق بـاق           یلـ یکـار خ  نیـ اصـالً تصـور ا   دمیرس جهینت نیا

عمـل خـودم را زشـت     نیـ قـادر جـداً ا   شیپـ  رمیـ گ یتـورا مـ   يمـن خـودم جلـو    میگـو  یو جـداً مـ   یبمان
 ».میوانمود کن نطوریآن ها ا شیهستند فقط پ نایو م نیها مثل نسر آن يگفتم خواهرها

 
 نیـ ا میکـار را انجـام بـده    نیـ دارم ا تیـ بـود نگفـتم ن   نیمـن هـم منظـورم همـ     سـت یقرار هـم ن « : بهرام

 ».نیبشوند هم میکه آن ها تسل میزن یحرف ها را م
 
 ».میعجله دار یما کم مانیبه قول پ« :ییدا
 

ده و پــانزده  نیـ فهمنـد کــه ا  یهمــه مـ  ينمانــده اسـت و بـه زود   مـون یبرا يرفــت و آبـرو  نـا یم«:  بهـرام 
 ».زبونم را باز نکن ییدونم چند نفر بودند، دا ینفر و نم

 
افتــاده اســت  يگــریفــرد د ياتفــاق بــرا نیــکــه ا یفکــر بکنــ یســتیدونــم بــه قــول قــادر با یمــ«:  یــیدا

 ».غلط  يدرست است و انجام چه کار يانجام چه کار
 

مـا تـا حـاال آن هـا      یـی دا میحتمـاً بعـد دفـن بکنـ     یولـ  میآن هـا را بکشـ   یعنـ ی« :تبسم کرد و گفت بهرام
 يکـار مــا را پسـند نخواهـد کــرد آن هـا حتمـاً عکــس هـا را تــو       نیــا یقاضـ  چیهـ  مینکــرد تیـ را کـم اذ 
 میتونسـت  یاگـر مـا هـم مـ     یعنـ یعکـس خـانواده آن هـا تـو دسـت مـا باشـد         یذارند تـا وقتـ   یانترنت نم

 ».میریبگ عکس
 
 جگرینجــوریا میآن هــا را فتوشــاب بکنــ يخواهرهــا یمعمــول يعکــس هــا ســتمیمــن مخــالف ن« : یــیدا

ــ      ینمـ  انیــآن هـا اصـالً در جر   يسـوزد و خواهرهـا   یآن هـا مـ    یشـوند کـه بخواهنـد افسـرده بشـوند ول
 ردیــانجــام بگ ســتیکــه با يدنبــال کارهــا میمشــکالت را حــل بکنــد فعــال بــر نیــبــذار زمــان خــودش ا

 ».میبر شیپ قشهطبق ن یستیبا
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 یسـت یسـتوان با  نیـ مـن معتقـد هسـتم کـه راجـع بـه ا       زدیـ بر یاسـت کـه نقشـه را کـ     نیـ مهـم ا « : بهرام
بــه حــالش  زمیــدونــه کــه مــن ذره ذره خــونش را بر یترســد مــ یاو از مــن مــ ردیــنقشــه مــن انجــام بگ

وخسـرو را بـه شـهر     مـان یپ یسـت یبمـونم با بـا او تنهـا    قـه یچنـد دق  یسـت ینخواهم خـورد فقـط با   يدلسوز
 ».دارند اجیبروند آن ها به تنفس تازه احت رونیباغ ب نیاز ا یستیم آن ها هم بایبفرست

 
 ».که بروند میفرست یبعد آن ها را م میبابا حرف بزن نیبا ا میموافق هستم اول بر« :ییدا
 

: «بهـرام بـه صـاحب بنگـاه تماشـا کـرد و گفـت        سـتادند یبنگـاه ا  يجلـو  یو وقتـ  دندیها بـه شـهر رسـ    آن
 یذارد، کاشــک یحــرف مــن اعتبــار نمــ يوقــت رو چیشناســم ســنش بــاال اســت هــ یآدم را نمــ نیــمــن ا

 ».بود یقادر م
 
 ».او بتونه دیبرادرش شا« :ییدا
 

ــرام ــرادرش در شــهر کســ   یگــ یراســت مــ « : به ــد همــ  یاو را نمــ یب ــد بــرادر    نیشناس ــه بفهمن ک
 ».شوند یم لیقا قادراست براش ارزش

 
 ».شناسد یبابا را م نیزنگ بزن از برادرش بپرس اصالً ا« :ییدا
 

 ».نمیخواستم تورا بب یم ییقباد کجا« :به قباد زنگ زد و گفت  بهرام
 

 ».قادر تو زندان افتاد میهست لیوک شیما االن پ« : قباد
 

 ».انجا امیآدرس بده من م«: بهرام
 

ــاد ــد جلــو   یکــیکــه در آن نزد یبهــرام بــه محلــ   يآدرس داد و دا قب  لیــســاختمان وک يبــود رفتن
ــ  ــدت  یمنتظــر شــدند و وقت ــاه م ــد از کوت ــار زن همــراهش ب  یبع ــاد و چه ــقب ــو  رونی ــا ت ــد آن ه  يآمدن
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فاصــله  هیــاز بق يقبــاد را گرفــت و چنــد متــر  يبــازو ریــبهــرام ز ،یرو بعــد از ســالم و احوالپرســ ادهیــپ
 »؟یشناس یرا م یرضا بنگاه یعلتو « : دیقباد پرس زگرفتند و ا

 
 ».میآره باهم دوست هست«: قباد

 
 ».دارم یخواهش کیمن ازش  یما را باهم آشنا بکن یتون یجداً چه خوب تو م« : قادر

 
 ».نیدنبال خونه تو شهر هست«: قباد

 
 ».گفت يزیبهت چ یکس ه؟یمنظورت چ ؟يچه خونه ا« : دینگرفت و پرس بهرام

 
 يآن روســتا جــا گــهید دیاز نــوع بســاز یســتیشــد با یمینــه واضــح اســت آن خونــه ســوخته قــد « :قبــاد
خواهــد  یلحظــه نمــ کیــزد و معلــوم اســت کــه او اصــالً  یحــرف مــ شــبیمهنــاز د ســتیشــماها ن يبــرا

 ».تو آن روستا بماند
 

بفهمـد   زنـم فقـط او   یتو فقـط منـو بـا او آشـنا بکـن و مـن خـودم بـاهش حـرف مـ          « :با تفکر گفت  بهرام
 ».است یتواند به من اعتماد بکند کاف یکه صد در صد م

 
 دیــبکن یتــو خونــه مــن زنــدگ دییــایب نیدنبــال خونــه بگــرد ســتین یاجیــگــم اصــالً احت یمــن مــ« : قبــاد

 ».بروم یتونم به قبرستون یهر روز م يجور نیمادرم بهتر است ا شیمن تو روستا پ يبرا
 

 شیکــنم از آن خونــه پــ یخــواهش مــ گــهید« :دوش قبــاد چنــد بــار نــوازش کــرد و گفــت   يرو بهــرام
داسـتانش تمـام شـده اسـت      هیکـس بهـت گفـتم آن قضـ     چیهـ  شیمـن و نـه پـ    شیمن حرف نـزن نـه پـ   

 ».کنم یجداً ازت خواهش م
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دوســت دارم انــدازه و حــد خــودم تــو  ینــدارم ولــ گــریبــه ان داســتان د يمــن کــار یخــوب ولــ« : قبــاد
 ».باشم کیتو سرنوشت شما شر تیموقع نیا

 
 ».کن که حرف هام را قبول بکند يکار کیکن  یرضا معروف یمنو به عل ایب نیهم« : بهرام

 
 ».میمن حاضر هستم بر« : قباد

 
 ».ازت داشتم گریخواهش د کیصبر کن « : بهرام

 
 »بفرما؟«:  قباد

 
ـ  یمـ « :به مهناز تماشا کـرد و گفـت    بهرام  نیـ اسـت کـه مـن احتمـاالً فـردا اصـالً تـو ا        نیـ ا قـت یحق یدون

دونــم سرگذشــت  یسرنوشــت، فقــط مــن مــ یمهنــاز نباشــم گفتــ شیو اگــر هــم هســتم پــ ســتمین ایــدن
و چهـار   سـت یکـنم از مهنـاز ب   ینوشـته بشـود از تـو خـواهش مـ      یمن بـا دسـت خـودم قـرار اسـت رنگـ      

بهــرام بــدون » .چشــمانت باشــد يجلــو یســتیســاعت مواظبــت کــن هــر جــا چشــم هــات اســت او هــم با
 کیـ حتمـاً   سـتد، یایوقـت پشـت سـرت ن    چیهـ «: نگاه به عقب با دسـت بـه پشـت بـرد و در ادامـه گفـت       

 ».زندیر یو خون مهناز را م ندیآ یرسد م یعده بخاطر انتقام از من چون دستشون به من نم
 

کــس  چیبکنـد بــه هـ  مهنـاز بلنــد   يدســت رو یکشـم اگــر کسـ   یمــ« :بـه مهنــاز نگـاه کــرد و گفـت    قبـاد 
 » .ادیاش ب یکیدهم تا نزد یاجازه نم

 
ــ  بهــرام ــ« :دیبــا اشــک در چشــمان صــورت قبــاد را بوس  شــهیکــنم حواســت و هوشــت هم یخــواهش م

 ».دور بمان تیمثل گذشته از جمع شهیشرکت نکن هم يریجمع باشد تو اصالً تو دعوا و در گ
 

 ».بکنند عیمردم پشت سر مهناز شا ایاگر بابات اجازه ندهد  یمن حواسم جمع است ول« : قباد
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 نیاز لمـان و نسـر   یسـت یتوسـت و همـان انـدازه با    شیبفهمـد کـه مهنـاز پـ     سـت یکـس نبا  چیهـ « : بهرام
 ».یتا آزا دشدن پدرشون از آن ها مواظبت بکن

 
ســتوان را داد و گفـت کـه عکــس    کیـ لمـان بـاهم هســتند اسـم     يقـادر زنــگ زد و گفـت بـا بابــا   « :قبـاد 
 ».همه آن هاست سیگفت رئ. است يستوان احمد نیا شیها پ

 
 ».است ریدونم او االن تو دست ما اس یم«:  بهرام

 
 ».زنگ زد شیساعت پ نیقادر هم« : قباد

 
 ».میانداخت ریاو را گ شیما هم ساعت پ« : بهرام

 
 »عکس ها؟« : قباد

 
 ».کرد میکار را خواه نیشود تا امشب حتماً ا یبکند درست م هنوز حاضر نشد اعتراف«:  بهرام

 
 ».رمیتونم به اسم داود براتون وام بگ یم یاگر وام بخواه« : قباد

 
 ».ستیالزم ن یمرس« : بهرام

 
رضـا حـرف    یبـا علـ   یدر اتـاق عقبـ   ییکـه قبـاد بـه تنهـا     نیـ رضـا رفتنـد و بعـد از ا    یها به بنگـاه علـ   آن

کـه اجـاره بـاغ را بـه اسـم       نیـ شـرط ا  کیـ رضـا فقـط بـه     یرضا حـرف زد و علـ   یزد بهرام به نوبت با عل
ــ  ــ    نیداود آن هــم فقــط اســم بکنــد وهمچن ــه صــاحب زم ــود اضــافه ب ــد  نیهــر چقــدر پــول الزم ب بدهن

بـه  شـده را   یکپـ  يد یرفـت و سـ   مارسـتان یبـه ب  یـی رضـا را قبـول کـرد و بـا دا     یعلـ  طیتمام شـرا  مبهرا
 داود داد و از آنجا به روستا رفتند و اول از پدر و مادرش

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 350 

بــرده اســت کــه  یخــانواده محترمــ شیپــ شــتریب تیــامن يکــرد و گفــت کــه مهنــاز را بــرا  یخــداحافظ
رفــت و  لیــفام يجــوان هــا شیبــا پــدر و مــادرش پــ یبشــود بهــرام بعــد از خــداحافظ تیــرعا تشیــامن

 یکـ ی یکـ یبـه دنبـال ان افـراد بـه تهـران رفتـه اسـت تـا          بکننـد کـه او   عیدر روسـتا شـا   سـت یگفت که با
کردنـد و بعـد چهـار بعـداز ظهـر       یکلـ  دیـ بـه شـهر برگشـت و خر    یـی و بکشـد بعـد بـا دا    اوردیـ ب ریرا گ

 رفتند بهرام از طرف داود وکالت گرفته بود بعد یرضا بنگاه یعل شیپ
 

دفتـر بردنـد و در آنجــا    کیـ رضـا در حضـور چنـد شـاهد اجـاره نامـه را امضــا کردنـد و سـپس بـه           یعلـ 
ــ  یو علــ یــیکردنــد و بهــرام و دا یهــم کارهــا را رســم رضــا کــار چــاه را  یرضــا بــه بــاغ برگشــتند و عل

 .داد و خودش باغ را ترك کرد و رفت ادی ییبه بهرام و دا قیدق شتریب نانیاطم يبرا
 

**** 
 

قبـاد بـه خانـه رفـت      ردیـ آن هـا اجـازه مالقـات بگ    ينتوانسـت بـرا   لیـ بـه زنـدان رفتنـد و وک    هیو بق قباد
 .را به او دادند نشیماش چیرا آورد و با داشتن سند آن ها سو نشیو سند ماش

 
ــه دختــرش رفتــه بودنــد دختــرش از شــوهرش و از حالــت روح و     ســرهنگ ــه خان بــا ســتوان رحمــان ب

سـه نفـر منتظـر او     از اتفـاق شـب قبـل کـه     نیکـرد و همچنـ   فیـ پـدرش تعر  يچند روزه اش بـرا  یروان
 .کرد فیپدرش و برادر شوهرش تعر يبود برا دهیها شن هیبودند و آنچه از زبان همسا

 
و  دیــبــرادر کــوچکش افتــاده اســت و چــون خــودش مج يبــرا یکــه اتفــاق دیــفهم قــاًیرحمــان دق ســتوان
ــد ــرا از نزد نینورال ــ کی ــا دو ماشــ   ینم ــناخت ب ــرا نیش ــتحق يب ــه     قی ــه خان ــت اول ب ــتا رف ــه روس ب
ســرهنگ برگشــت و  شیشــد و او پــ انیــدر جر گــریبــودن او چنــد نفــر د يرفــت و از فــرار نینورالــد

دختــر او را  نیــکــه خــانواده ا نیــکــرد و هــم ا فیــتعر نــایدر تصــادف م میرحــ واناز شــهادت دادن ســت
 یشدن قادر که همگ ریپدر لمان و دستگ يریکردند و او از دستگ دیتهد
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ــ ــه آن روســتا دارد را تعر طرب ــب ــرهنگ اجــازه دســتگ   فی ــداد يریکــرد و از طــرف س ــراد و  يتع از اف
اول بـه خانـه بهـرام حملـه بردنـد و او در خانـه نبـود و بعـد پـنج نفـر از            یبهـرام را گرفـت، غروبـ    لیفام
ــفام ــا لی ــتگ  يه ــرام را دس ــان       ریبه ــتوان رحم ــط س ــه توس ــا ب ــه آن ه ــد هم ــدان بردن ــه زن ــد و ب کردن

 .قادر حرف زدند میاز دخالت مستق یشدند و همگ ییبازجو
 

 .دندیاقرار به سلول مخصوص برده شد از او در مورد وانت با پالك تهران پرس يبرا قادر
 

*** 
 
و  مــانیکــرد پ فیــهــا تعر لیــفام يریبهــرام بــه او زنــگ زد و از دســتگ کیــنزد ياز دوســت هــا یکــی

کـــه  ياز بهـــرام در مـــورد اطالعـــات آن تعـــداد مـــانیو خســـرو بهـــرام دور هـــم نشســـتند و پ یـــیدا
 يهفــت نفــر فــرار نیــکــه ا دنــدیآن هــا فقــط فهم« :و بهــرام در جــواب گفــت دیشــدند پرســ ریدســتگ

ــ ســتندین انیــکردنــد را هــم در جر ریهــا آن هــا را اســ یکجــا هســتند و کــ ســتندین از  یهمــه اهــال یول
هـا دنبـال وانـت بـا پـالك       سیپلـ  دیکـه بـه تهـران فـرار کردنـد شـا       میکـرد  عیوانت خبـر دارنـد مـا شـا    

 کــوپتریهل قیــاز طر دیشــا میبکنـ  یمخفــ گــرید يجــا کیـ تهـران باشــند بــه نظـرم بهتــر اســت وانــت را   
 ».ندبکن دایبتوانند مکان ما پ

 
 ».میاالن خاموش بکن نیهم میریهامون تماس نگ یبا گوش گهید« :خسرو

 
 ».میبکن یمخف ییجا کیکه وانت را  میر یمن خسرو م« : مانیپ
 

شـد حتمـاً زنـگ     ياسـت اگـر ضـرور    زیـ تم یگوشـ  نیـ ا«: آورد و گفـت   رونیـ ب بشیـ از ج یگوشـ  بهرام
 ».نفر مطمئن است کیمال  ستیگرفتم مال خودم ن دیجد د،یبزن
 
 ».سیکاغذ بنو کی يشماره را رو« : مانیپ
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آن شــماره را بــا رمــز خــودش عــوض کــرد و نوشــت و ســوار   مــانیرا نوشــت و پ دیــشــماره جد بهــرام
 ».از آنجا رفتند عیوانت شدند و سر

 
بـه طـرف بابـل حرکـت کـرد و خسـرو        چـد یشـهر بپ  میکـه بـه طـرف قـا     نیـ ا يبجـا  مـان یاز باغ پ رونیب

 یآمـد مـن و تـو کـه نمـ      یتـو چـه خبـرت اسـت بهتـر نبـود بهـرام بـا تـو مـ           سـت یمن حواسم ن« : دیپرس
 »م؟یر یبابل م یسمت نیا یاش بکن میقا یخواه یکجا به کجاست کجا م نجایا میدون

 
 میبرخـورد بکنـ   يحرفـه ا  یسـت یبا میبـر  نجـا یاز ا یسـت یتمـام شـد مـا با    زیـ شـو همـه چ   داریالو ب« : مانیپ

چکـار   نجـا یو بپرسـد ا  ردیـ مـا را بگ  یکـ یفکـرش را بکـن    میهسـت  يادیـ نقشـه االن ز  نیـ ا يمن و تو تـو 
 يدیشـن  ماالن هـ  دنـد یهـا وانـت مـا را د    ییاز روسـتا  یلـ یخ میوانـت تـو روسـتا بـود     نیـ ما بـا ا  م،یکن یم

زرنــگ  یســتیرا گرفتنــد حتمــا االن در بــه در دنبــال وانــت مــا هســتند، با ییعــده روســتا کیــهــا  سیپلــ
 مینشــو ریکــه دســتگ میاریــشــانس ب یلــیخ یســتیبا م،یو بــدون فــوت وقــت بــه تهــران بــر گــرد میباشــ

ــدیحتمــاً االن فهم ــ دن ــه اک ــ   نی ــا اس ــد و در دســت م ــرار نکردن ــا   ریهفــت نفــر ف ــا االن ت هســتند اگــر م
برنـد، مطمـئن بـاش بهـرام      یمـ  رونیـ بـاغ ب  نیـ حتمـاً جنـازه مـا را از ا    میفـرار نکنـ   نجـا یفرصت است از ا

هــم  یعــیطب ســتندیبلــد ن يکــار یهــا مخفــ نیــهــاش گفــت ا لیــکــه گفــت بــه فام ینــیاز ا شــتریب یلــیخ
 ».کارها چقدر مهم است نیتو ا يکار یبود که بدانند مخف دهیبار تنشون نلرز کیاست تا حاال 

 
 ».شه او انجا ماند  یم یغفور چ«:  خسرو

 
ـ  ینفـر زنـگ مـ    کیـ  یبابـل از آنجـا بـا گوشـ     میر یما االن م« : مانیپ  بیـ مـا تحـت تعق   میگـ  یو مـ  میزن

هـا و اعتـراف هـا     لمیبـا فـ   میگـ  یکه غفور هم چـاره کـارش را بدانـد بـه بهـرام هـم مـ        میگ یو م میهست
 ».میبکنند ما کارمون را تمام و کامل انجام داد تیبروند شکا

 
 ».بکند یشه، اگر کله شق یبهرام چه م«:  خسرو
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بــراش روضــه  یهمــه اعتــراف تــو دســتش اســت انتخــاب راه بــا اوســت مــا بــه انــدازه کــاف نیــا« : مـان یپ
 ».دادگاه بدهد لیندارد مجبور است آن ها را تحو يتنها بشود چاره ا یوقت میخواند

 
 ».اگر ما را لو بدهد« : خسرو

 
حتمــاً کنجکــاو مــا بشــوند و هــر گــز بــه خــاطر   ســتین یاجیــاحت گــهید رنــدیاگــر آن هــا را بگ«:  مــانیپ

بـه مـا    یسـادگ  نیـ کـه بـه ا   سـت ین یبهرام را شـکنجه بکننـد و تـازه بهـرام هـم کسـ       ندیآ یچهار لگد نم
و  ندیو بعـد بـره تـو خونـه خـواهرش بشـ       دیـ ایب رونیـ اسـت کـه غفـور از آنجـا ب     نیـ د مهـم ا بکنـ  انتیخ
 ».و در آن شهر نموند میبشود اصالً بهتر است او را هم بترسون نتظرم
 
کــه زده بــود انجــام داد و آن هــا از جــاده هــراز بــه ســمت تهــران حرکــت    يحرفهــا تیــبــه ترب مــانیپ

ــد و دا ــیکردن ــت   ی ــه بهــرام گف ــور ب ــانیپ« :غف ــاگــر صــالح د ســتین ییآدم ترســو م ــران را  دی راه ته
 کیــ گـر ید نجــایکامــل هسـت مونــدن مـن و تــو هـم ا    یآگـاه  يانتخـاب بکنـد پــس بـدان کــارش از رو   

اعترافــات پدرشــون را در  نیو لــپ تــاپ قــادر را تــو بــردار زود بــاش همــ نیدوربــ ســتین زیجــا قــهیدق
 ».آورد یم
 

 .»کنم کارهامون تمام نشد یاحساس م يجور کی ینم ولدو یم« :بهرام
 
 ».میندار یول میداشت یم گریاگر مکان د یول میتونست یآره م«:ییدا
 

ــا داود حــرف بــزنم تــو بــرو بــذار ب  یســتیمــن با« : بهــرام اول فکرهــام را بکــنم  یســتیمــن با انــدیاول ب
 ».یافتیب ریگ ستیزود بزن تو برو تو نبا

 
 ».ییایهفت نفر بر نم نیاز عهده ا ییتو تنها«: ییدا
 

 ».يطناب دار نتیتو ماش« : بهرام
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 ».میها را بست نینه هر چه بود ا«:  ییدا
 

تشـکر   ادیـ و خسـرو ز  مـان یاز پ میدیـ را ند گرینشـده اگـر همـد    ریـ کـنم بـرو تـا د    یخواهش مـ «:  بهرام
 ».کن من از همه تون متشکر هستم

 
 
 

در فکـر بـرادر    یسـت ینکـن اگـر در فکـر خـودت ن     یوانگیـ تـو فقـط د   مییایـ غصه نخور مـا بعـدا م  «: غفور
ــاش ا  ــرادرزده هــات ب ــو خــواهر و ب ــر اســت    نی ــد بهت ــت هــا را نکــش ارزش ندارن ــکثاف ــا  کی ــر ب عم

 ».عذاب وجدان زنده بمانند
 

ــهیکشــم د ینمــ« : بهــرام ــ  نیــفقــط بخــاطر شــما مجبــور هســتم ا  ســتمین وان خــواهم  یکــار را نکــنم نم
مطمــئن بــاش اگــر قــرار باشــد آن هــا را بکشــم  دیبخــاطر انتقــام مــن بســوز دیــبود کیشــماها کــه شــر

 ».کنم یکار را م نیا گهیفرصت د کیدر 
 
ــ  نشیغفــور ســوار ماشــ یــیدا آمــده بــه  شیشــد و بــه خانــه خــواهرش رفــت قبــاد و مهنــاز از فرصــت پ
 .رفتند مارستانیب

 
آمدنــد روســتا دنبــال بهــرام   نیاشــچنــد م نیدیشــن« :آن دو تعجــب کــرد و قبــاد گفــت  دنیــبــا د داود

 .»اندیهم ب نجایها را جمع کردند فکر کنم االن ا لیچون بهرام نبود فام
 

ــ عیســر داود ــو ب يد یس ــرا از کش ــت  رونی ــد آمد «: آورد و گف ــوب ش ــخ ــا دی ــ نی ــا خ يد یس ــیه  یل
خــوب مواظبــت بکــن نــه بــده بــه  يد یســ نیــاعتــراف اســت از ا يد یســ نیــمهــم هســتند مهنــاز تــو ا

 ».بکنند ریقباد احتمال دارد تورا هم دستگ
 

 ».یچ يمنو برا« :مهناز
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 ».کنند یم ریگرفتن اطالعات تورا دستگ ينترس، احتماال برا« :داود

 
 يکارهــا کیــخواهــد  یمــ یعنــیزد  بیــو غر بیــعج يآقــا بهــرام حــرف هــا يآقــا داود ظهــر« : قبــاد

ــ  ــد انگــار م ــ کیــخواهــد  یبکن ــاز مواظبــت بکــنم و    يده اع ــرا بکشــد از مــن خواســت کــه از مهن  کی
 »چشمانم دور نگه ندارم منظورش چه بود؟ يلحظه او را از جلو

 
 رونیـ شـماها بهتـر اسـت ب   « :بعـد بـه مهنـاز و قبـاد نگـاه کـرد و گفـت        » شـه  یگفت مگر مـ  خودیب« :داود

 یحـرف نمـ   نـا یدم در حـق م زشـت اسـت کـم مـر     نینـزن  گـر ید يحـرف بهـرام را جـا    نیـ ا دیباهم نگرد
 ».خانواده برده است کی شیزنند او گفت مهناز پ

 
 »از سه نفر آن ها مواظبت بکنم یستیمن با یعنیهم هستند  نیلمان و نسر« : قباد

 
 يهــا را جــا يد یســ نیــاالن اول ا نیداشــته باشــد همــ يتونــه کــار یبــا مهنــاز نمــ یکســ چیهــ« : داود

 ».کن و بد زحمت بکش مهناز را به خونه برسون میمطمئن قا
 

 ».کنند یم ریمنو دستگ یاول گفت نیداداش خودت هم« :مهناز
 

 ».نیهم يخبر ندار زیچ چیکنند تو از ه یآزادت م عیبکنند سر« :داود
 

 »من برم خونه تون بمانم بابا و مامانت هم هستند« : قباد
 

مهـم هسـتند    یلـ یهـا خ  يد یسـ  نیـ ا امدنـد یتـا ن  دیـ تو نگران نباش مـن خـودم حواسـم اسـت بر    «: داود
ــ  شیپــ دیاگــر بهــرام بهتــون زنــگ زد اونــو بفرســت   یزنــم بــوق اشــغال مــ یمــن هــر چــه بــه او زنــگ م

 ».زند
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حــرف هــا را بــه  نیــخــالص شــدن از مــن ا يبــرا«: رفــت مهنــاز گفــت  رونیــب مارســتانیاز ب یوقتــ قبــاد
 »؟یداود گفت

 
رفـت و مـن    نـا ینـدارم م  يمـن کـم گرفتـار    ردیـ منـو بگ  قـه ی ادیـ داود برادر بزرگـت اسـت فـردا ب   « : قباد

داود حــق  رمیــتــونم شخصــاً بــه عهــده بگ یتــورا نمــ تیبخشــم حــاال مســئول یوقــت خــودم را نمــ چیهــ
تــو  رنــدیمنــو بگ یمــاجرا دخالــت دارم وقتــ نیــتــو ا شیاســت مــن هــم کــم و بــ یدارد قــادر االن زنــدان

 چیحتمــاً هــ یبابــا و مامانــت باشــ شیشــود اگــر پــ یبــدتر مــ یلــیخ تیآن وقــت وضــع یمــون یمــتنهــا 
 ».افتد مرتب خونه باش ینم یاتفاق

 
 ».رمیگ یم میخواهم به روستا بروم من خودم تصم یمن نم یول« : مهناز

 
 ».هر چه پدرت گفت او بزرگ تر از همه است میبر«:  قباد

 
ــب قبــاد ــو خ رونی ــانیت ــدون ا    اب ــدرش حــرف زد و ب ــا پ ــاز ب ــروســتا منتظــر شــد و مهن  تیکــه رضــا نی

دادنــد و آن هــا بــه خانــه  تیقبــاد بــر گشــت و گفــت کــه پــدر و مــادرش رضــا  شیپــ ردیــپــدرش را بگ
ــان دا   ــتند و در آن زم ــر گش ــان ب ــیلم ــافظ  ی ــدا ح ــال خ ــاد از او    یدر ح ــود و قب ــواهرش ب ــردن از خ ک

 »د؟یرو یشما کجا م« :دیپرس
 
 ».بر گردم یستیمن با ستیمن ن يجا گهید نجایا« :غفور ییدا
 

 »د؟یمون ینم نجایچرا ا« :قباد
 
بمانـد بهتـر اسـت مـن      یسـاعت مخفـ   میتونـه نـ   یکوچـک اسـت کـه آدم نمـ     نقـدر یشـهر ا « :غفـور  ییدا

 ».دیبمون نجایبروم نبودن من بهتر از بودن من است شما ا
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انجــام  یســتیبانــک را با يکارهــا ارمیــلپتــوم ب یســتیبــه خونــه بــزنم با يســر کیــ یســتیمــن با« : قبــاد
 ».بدهم

 
 ».برو برگرد عیسر« :غفور

 
کـنم   یدونـم چکـار بکـنم مـن خـودم احسـاس مـ        یعمـه مـن نمـ   « :به مادر لمان نگـاه کـرد و گفـت    قباد

 ».تر است کیخانه من آنجا به مرکز شهر نزد میشوم همه باهم برو یمزاحم شما م
 

 ».یستیتو مزاحم ن« :لمان  مادر
 

مـا کـه    ،یکشـ  یخجالـت مـ   ینـزن از کـ   گـه یحـرف را د  نیـ ا یقباد تـو داداش بـزرگ مـن هسـت    « : لمان
 ».میراحت نفس بکش میتون یلحظه نم کیبدون تو 

 
 ».میگرد یبر م عیسر میر یمن و مهناز م« : قباد

 
 ».دیبرو مواظب باش« : لمان

 
 ».رمیبگ نیدار اجیاحت يزیعمه چ« :به مادر لمان نگاه کرد و گفت  قباد

 
 ».میکن یم دیوقت است فردا خر ریاالن د« :لمان  مادر

 
هـا   شـآن یتونسـتم پ  یمـن مـ   یداشـت  يبـا مـن کـار   « :رفـت و مهنـاز گفـت    رونیـ بـا مهنـاز از خانـه ب    قباد

 ».بمونم
 

بــار اشــتباه  نیـ خــواهم ا یمــن نمـ  یشــه از بعـد هــر جــا مـن هســتم تـو هــم آنجـا هســت     ینــه نمـ « : قبـاد 
 ».بکنم
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 »؟یچه اشتباه« : زمهنا
 

 ».من به او قول دادم یچشمانم باش يروبرو یستیبهرام گفت تو با« : قباد
 

 »؟یگ یم يتو جد« : مهناز
 

 ».یتر هست کیخودم به من نزد هیآره قول دادم از بعد از سا«:  قباد
 

 »؟يچرا قول داد یکار را بکن نیا یتون یم یتا ک« :مهناز
 

 ».هفته دو هفته هر چقدر طول بکشد کی« :قباد
 

 ».تو خطر باشم شهیاگر من هم« : مهناز
 

 ».از تو مواظبت کنم یستیمن با ادیکه بهرام ب یتا موقع« : قباد
 

 ».ير یتو سر کار م« :مهناز
 

 ».یمون یمن م شیاتاقم پ يتو ییایتو هم با من م: « قباد
 

 »من تو بانک چکار بکنم؟« : مهناز
 

 ».یمون یمن م شیدارم تو پ یاتاق خصوص کی ستمین شهیمن پشت گ«:  قباد
 

 ».اتاق کی يهمه ساعت تو نیشه ا ینم: «مهناز
 

 ادیـ کـار هـم    کیـ  یشـ  یمـن مـ   یکـنم منشـ   یات مـ  ییراهنمـا  يسـواد کـه دار   یشـ  یخسته نمـ « : قباد
 ».يریگ یم
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 ».نگرفتم، امسال هم رد شدم پلمیمن د« : مهناز

 
 ».مهم وارد بودن کار است ،يدار پلمیفرض کن د« : قباد

 
 یلیفــا کیـ را در لـپ تـاپ خــودش ضـبط کـرد و بعـد       يد یهـا بـه خانـه قبـاد رفتنــد و قبـاد اول سـ       آن

قـادر و لمـان و بـا هفـت      يو آن را بـاز کـرد و بـه عکـس هـا      دیـ به اسم قـادر در لـپ تـاپ خـودش را د    
لـپ تـاب خـودش     خـت یهاشـو تـو لـپ تـاپ مـن ر      چـرا او عکـس  «: را تماشـا کـرد و گفـت     ریـ گ یکشت

 ».خراب نبود
 
 

 ».دوست دارد یلیقادر لمان را خ«: گفت  مهناز
 

 »؟یدون یتو از کجا م«:  قباد
 

ــ  ياز رو« :لــپ تــاپ نشــان داد و گفــت   يعکــس تــو يبــا انگشــت رو مهنــاز شــه  یهمــه عکــس هــا م
 ».دوست دارد یلیکه قادر لمان را خ دید
 

کـردن کـرد و    هیـ نشسـت و شـروع بـه گر    نیزمـ  يبـالکن رفـت رو   يرف بـر رو حـ  نیـ بـا گفـتن ا   مهناز
داشــت در ســاك گذاشــت و بعــد بــه  اجیــرا کــه احت یلیبــزرگ بــر داشــت و تمــام وســا فیــک کیــقبــاد 

نگــاه بــه  یو بعــد وقتــ ســتادیهــا کــه در حــال رفــت و آمــد بــود بــه تماشــا ا نیبــالکن رفــت اول بــه ماشــ
و مهنــاز شـروع بــه پـاك کــردن چشـماش کــرد و قبـاد بــه      دیـ کــردن د هیـ در حــال گر رامهنـاز کـرد او   

ــندل   ــا ص ــت و دو ت ــپزخانه رف ــه رو  یآش ــت ک ــاز خواس ــندل يآورد و از مهن ــ یص ــم   ندیبش ــودش ه و خ
 »کارت تمام شد؟« :کنار دستش نشست و مهناز گفت 
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ا دسـت کـت و شـلوار بـر داشـتم و لبـاس خـواب هـم بـر داشـتم مـن لبـاس هـر کـس ر               کیـ من «:  قباد
 میاول بــر یخــواه یمــ ياوردیــهــم همــرات ن يزیــالزم بــود برداشــتم تــو هــم چ یپوشــم هــر چــ ینمــ

 ».خودت بردار يمحل هر چه الزم است برا
 

ــاز ــ  مهن ــه نم ــت       یک ــود گف ــرو بش ــدرش روب ــت پ ــا مخالف ــاره ب ــرود و دوب ــتا ب ــه روس ــت ب ــه « :خواس ن
 ».پوشم یلمان را م يلباس ها ستین یاجیاحت

 
 ».شه یلمان اندازه ات نم يلباس ها« : قباد

 
 ».چاق هستم ادیدونم من ز یم« :مهناز

 
اشـتباه از خـود    میشـه مـن و تـو چـاق تـر از آن هـا هسـت        یقـادر هـم انـدازه مـن نمـ      يلبـاس هـا  «:  قباد

 »اورم؟یبرات ب وهیشوند؛ آب م یاضافه م وهایکل میکن یماست ورزش نم
 

 ».آورم یمن برات م نیتو بش« :مهناز
 

 ».خودت هم بردار يبرا«:  قباد
 

ــه چنــد مــاه   مهنــاز ــخــورد و آب م یرفــت و از آشــپزخانه دو اســتکان برداشــت و چشــمش ب را در  وهی
ــل ــالکن رفــت و    وانی ــه ب ــر کــرد و مجــداً ب ــاد داد و گفــت   یکــیپ صــحفه  يرو یمــاه« :را در دســت قب

 »؟ینذاشت خچالیچرا تو  دمیآشپزخونه د
 

ــاد ــو « : قب ــازه از ت ــالی يت ــب خچ ــت    نروی ــع هس ــا جم ــانم ه ــماها خ ــتم ش ــاه  دیآوردم گف ــن م ــز یم  ادی
 ».دیخوشمزه درست کرد دیشا دیبار شما درست بکن کیدوست دارم 

 
 »؟يدوست دار یماه« :مهناز
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بکـنم   دیـ کننـد اگـر خر   یشـه آنجـا مانـد قبـول هـم نمـ       یهـم نمـ   یدسـت خـال   یدوست دارم ولـ « : قباد
 ».کنند یقبول م يجور نیدوست دارم ا ادیز یچکار بکنم بگم ماه

 
 نجـا یآن هـا ا  یکشـم کاشـک   یخجالـت مـ   یلـ یمـن هـم تـو خونـه آن هـا خ      یکنـ  یمـ  یکـار خـوب  «: مهناز

 ».آمدم یم
 

 میآن هــا بمــون شیپــ میآمــدم بــا بــودن او مــا هــم مجبــور یبــود آن هــا مــ یاگــر مــادر لمــان نمــ« :قبــاد
دم مـن اصـالً عـادت نـدارم     شـ  یسـاعت تـو خونـه آن هـا حاضـر نمـ       کیـ ره وگرنـه   یاش م ییحداقل دا

 ».بخوابم بهیخونه غر کیتو 
 

 ».کنم یتو خونه آن ها من احساس مزاحمت م« :مهناز
 

 یبــودم بــاز خــوب اســت کــه تــو هســت یبــود راحــت مــ یاگــر قــادر مــ ســتمیمــن اصــالً راحــت ن« : قبــاد
 ».تونستم تو خونه آن ها نفس بکشم یوگرنه نم

 
 ».میهمه اش تو خونه آن ها نمون رونیب میایروزها ما با دخترها ب«: مهناز

 
خواهــد بــا آن هــا چکــار بکنــد بهتــر اســت   یدونــم بهــرام مــ یمــن نمــ میتحمــل بکنــ میمجبــور«:  قبــاد

 ».ندینب رونیب یتورا کس
 

از آن  میشــ یمــ ادهیــخونــه ات پ يو جلــو میشــ یمــ نیجاســت ســوار ماشــ نیــا رونیــمنظــورم ب« :مهنــاز
 ».میخونه جا عوض بکن نیخونه به ا

 
 ».میو شب ها آنجا همه باهم هست نجایا مییایتونم حتماً از فردا روزها م یآره من هم نم«:  قباد

 
 ».را به آن ها بدهم تو حتماً اصرار کن شنهادیپ نیتونم ا یمن نم« :مهناز
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 زیـ تـو از همـه چ   یکـنم راحتـ   یبـار بگـو مـن همـان کـار را مـ       کیـ تـو  « :به مهناز نگاه کرد و گفـت   قباد
 ».مهم تر است

 
 ».یمرس«: مهناز

 
هـا   کیـ کـه بوت  نیـ قبـل از ا  میبـر  میاحـوال تـو هـم بـه مـن ربـط دارد، حـاال مجبـور هسـت          یخوش«:  قباد

 ».میبکن هیو خانه و خواب ته رونیدو دست لباس ب کیبسته بشند برات 
 

 ».ستیمهم ن چیخواهد من برام ه ینه نم« :مهناز
 

آن  دیشــا یلبـاس چهـل و هشـت سـاعت بمـون      کیـ  يتـو  یتـون  ینمـ  يجـور  نیـ بـدون تعـارف ا  «:  قبـاد 
 ».تشک بخوابه يره رو ینم رونیهستند آدم که با لباس ب يچون شهر رندیبگ رادیها ا

 
 ».يلطف و محبت دار یلیخ یمرس« :مهناز

 
 ».کردم یرا نم شنهادیپ نیبود حتماً ا یاگر واجب نم« : قباد

 
رم بـر   یمـ  سـت یکـه بابـام خونـه ن    یوقتـ  کیـ خونـه لبـاس دارم    یخـواهم اصـراف بکنـ    یمن نمـ « :مهناز

 ».دارم یم
 

 ».میاصالً نرفت دیشا« : قباد
 

 ».میکن یکار را م نیفردا حتماً ا«: مهناز
 

 هیــرم بــرات ته یدرســت نکننــد، مــن خــودم مــ گــرید يغــذا کیــآن هــا  یوقتــ کیــ میاالن بــر«:  قبــاد
 ».کنم یم
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گشــتاو بــه  یرفــت و بــر مــ یبــاغ مــ يکــرده بــود مرتــب تــا دروازه ورود دایــکــه پ یبــا استرســ بهــرام
حملـه بکننـد و آن هـا را بـه      نجـا یهـا بـه ا   سیگفـت اگـر االن پلـ    یکـرد و بـه خـود مـ     یهفت نفر نگاه م
 یآن هــا از نظــر قــانون يد یکــالً ســ ایــمحکــوم خواهنــد شــد آ يادیــآن هــا مــدت ز ایــزنــدان ببرنــد آ

لـپ   عینـه بعـد از خـود سـوال کـرد کـه جـداً آن هـا اعترافشـون چگونـه بـوده اسـت سـر              ایارزش دارد 
ــن کــرد و رو  ــادر را روش ــاپ ق ــفا يت ــراف مج لی ــاعت ــکل دی ــو    کی ــا جل ــراً ب ــات او را اکث ــرد و اعتراف ک

 بود را دهید نایکه م يو عذاب ها تیاذ دنیبردن تماشا کرد چرا که تحمل شن
 

ــد  نداشــت ــات نورال ــا د ر نیو بعــد اعتراف ــا تماشــا کــرد و ب  گــریکــه شــش نفــر د  یاعترافــات هیــبق دنی
ــت اســترس ب  ــد او را از آن حال ــکــرده بودن ــه خــود گفــت   رونی مــن چقــدر احمــق و ترســو  « :آورد و ب

 یمـ  سیترسـم مگـر مـن صـد دفعـه نگفـتم دهـان آن هـا راسـرو          یمـ  سیهسـتم مـن چـرا از آمـدن پلـ     
ــهمــه شــون در اخت هــاکــنم خــوب االن آن  ــ  اری ــر  نجــایا امــن هســتند ت ــن کوچــک ت ــار را  نیهــم م ک

کــار را  نیــکارهــا نصــفه مانــده اگــر مــن ا یولــ ســتندیهمــه کارهــا را کردنــد آن هــا االن ن هیــنکــردم بق
 ».انتظار داشته باشم هیدارم که از بق یتمام نکنم آن وقت چه حق

 
 دیـ بـه خـود گفـت چـه با     شـه یآمـد و بـا اند   قیبـر تـرس و اسـترس خـود فـا      قـه یبا گذشت هـر دق  بهرام

توانــد همــه  یبکنــد راه دوم مــ تیاعترافــات بــرود از آن هــا شــکا نیــاســت کــه بــا ا نیــکــرد راه اول ا
ــاش        ــه ه ــت داود و زن و بچ ــد آن وق ــر بکش ــت اگ ــد گف ــد و بع ــرار بکن ــودش ف ــد و خ ــا را بکش آن ه

شـوند   یمـ  بـودن اعـدام   کیهـم بخـاطر شـر    هیـ مـادرش در خطـر خواهنـد بـود و قـادر بق      ومهناز و پدر 
 برساند هر چه باشد تا انیتمام شده را به پا مهیاست که کار ن نیراه سوم ا

 
ــ  نیــا بـه  او  یاصــل فــهیبــرده شــده اســت پــس وظ یســاعت هــر چقــدر اعتــراف گرفتنــد در مکـان مطمئن

گرفتنــد را  نیکــه از نســر يبنــدازد و عکــس هــا ریــرا گ هیــو بق ردیــاعتــراف بگ شــتریاســت کــه ب نیــا
 .بشوند تیاذ یستیکند و بعد به خود گفت آن ها باو نابود ب ستین
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همــه هفــت نفــر را تــک بــه تــک کنتــرل کــرد و هــر چقــدر لبــاس در کلبــه بــود آورد و بــا چــاقو   بهــرام
 ینگــاه ابــانینــازك نــازك پــاره کــرد و آن هــا را مطمــئن تــر بســت و بعــد تــا دم دروازه رفــت تــا بــه خ

بـه شـهر بـروم     یسـت یبابـا اعتـراف گـرفتم و مجبـوراً با     نیـ مـن از ا «: گفـت   یبکند و بعد بـه خـود فرضـ   
 جــهیدر کلبــه بــدون محــافظ گذاشــت او بــا تفکــر نت يادیــمــدت ز يتوانــد آن هــا را بــرا یآن وقــت نمــ

آره  نیچنــد انیــکــرد و بعــد ســر چــاه رفــت و نگــاه بــه چــاه کــرد و مجــداً بــه کلبــه رفــت و از م يریــگ
و ســطل را  ســمانیبــه ســر چــاه رفــت اول ر چکــش کیــکــرد بــا  دایــپ ياره آهــن بــر کیــ يچـوب بــر 

کنــد  یوزن او را حمــل مــ ســمانیکــرد و بعــد از مطمــئن شــدن کــه ر  شیرا آزمــا ســمانیبرداشــت و ر
 يپلـه ا  يهـا  لـه یاول گـره زد و طنـاب را بـه تـه چـاه انـداخت و بعـد از م        يپلـه ا  لـه یبـه م  نـان یاطم يبرا
را دســت نــزد بعــد بــه دور تــا دور بــاغ گشــت  یو فقــط پلــه اولــ دیــهــا را بر لــهیرفــت و بــا اره م نییپــا
ــ کیــ ــده دو مت ــداخت و الســت   يرکن ــر داشــت و در چــاه ان ــاب  کیزمخــت درخــت را ب ســطل را از طن

را پـاره کـرد و از    دیـ و شـلوار مج  راهنیـ جدا کرد و بـا خـود بـه کلبـه بـرد و داخـل اتـاق شـد بـا چـاقو پ          
هـر دفعـه بهـت اشـاره کـردم      « :گفـت   دیـ گذاشـت و بـه مج   یتنش در اورد و فقـط شـورت تـنش را بـاق    

ان آلـت تـورا بـا چـاقو      یکـار را نکنـ   نیـ اگـر ا  ادیـ کمـک آن هـم تـا نفسـت بنـد ب      یگ یم یزن یم ادیفر
 ».یبرم،خود دان یم
 

ســاعت وقــت دارم دوســت دارم ضــجه  کیــکــردن عقــده ام فقــط  یخــال يبــرا« :در ادامــه گفــت بهــرام
نفــرات هــر کـس کــه بــا خــواهرم عشــق کــرد   تیــربشـما را آنقــدر بشــنوم تــا شــما را نکشـم پــس بــه ت  

 دیــاز خــواهرم عکــس گرفـت بــه او تجــاوز کــرد مج  دیــمج دیــبزنــد کمــک و کمـک بگو  ادیــفر یسـت یبا
 ینمـ  نیاصـالً غمگـ   زمیـ اگـر تـا قطـره آخـر خونتـون را بر      دیـ بود میسـه  ماهاخواهرم را کشـت همـه شـ   

  »دیدون یو خوب م نیشوم همه تون ا
 

 اول با نوك بهرام
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تــو از ... مــادر«:دادش بــه آســمان بلنــد شــد و بهــرام گفــت  دیــســوزن زد و مج دیــمج نهیســ يرو چــاقو
سـوزن زد   ینـوك چـاقو مجـدا بـه همـان نقطـه قبلـ        ایـ بهـرام مجـداً بـاز    »... یگرفتـ  لمیخواهر مـن فـ   نایم

گـوه خـوردم و غلـط کـردم      دیکشـ  یو نـه از خـود دفـاع بکنـد زوزه مـ      نـد یتوانسـت بب  یکه نه م دیو مج
 .گفت یم
 

 نیـ ا یسـت یتـا آن گلوتـان پـاره بشـه همـه تـون با       یزنـ  یمـ  ادیـ شروع کن انقـدر کمـک فر  « :گفت بهرام
مجبــورم بهتــون  نیتـا مــن بگــم بـس اســت اگــر خودتـون بــدون اجـازه مــن خــاموش بشـ      دیــکـار را بکن 

 ».خودتون است لیچاقو بزنم م
 

 »...کمک. کمک« :گفت  دیمج
 

خــواهم  یمــ یعنــینفــس دفعــه بعــد  نیگفــتم آخــر« :گفــت گــوش او زد و ریــز یمحکمــ یلیســ بهــرام
سـرخ بشـود وگرنـه آلـت تـورا       یبـا کمـک گفـتن اولـ     یسـت یگلـوت بـاال بزننـد صـورتت با     يشاهرگ ها

 ».بکند شیتونه آزما یزنم م یکند بلوف م یفکر م یبرم هر ک یم
 

ــآره ا«:کــرد و بهــرام گفــت  ادیــرا بلنــد فر يکمــک بعــد دیــمج ــده نطــوریخــوب بــود هم نی ــه ب . »ادام
ادامــه بــده بهــرام نــوك چــاقو را هــر وقــت کــه   « :گذاشــت و گفــت  دیــرا تــو ســر مج کیبهــرام الســت

 ».ورم دیکه حنجره مج نیذاشت تا ا یزخم م ينبود رو یراض
 
حنجـره همـه بغـض گرفـت نگـاه بـه        يصـدا  یبـه نوبـت بـه همـان حالـت کمـک گفتنـد وقتـ         یهمگ هیبق

ــه  کیالســت ــکــرد و ب ــول ادی ــه نســر افتــاد  یق ــه خــودش و ب ــ  نیکــه ب ــه اتــاق بغل ــود ب ــت و  یداده ب رف
را شــکاند بعــد   یخــورد چکــش را در دســت گرفــت و وســط صــندل      یچــوب یچشــمش بــه صــندل  

 یصـندل  ریـ ز ییپتـو  کیـ نشـود   فیـ کـه دور و اطـراف کث   نیـ ا طرگذاشـت بخـا   یصـندل  ریـ را ز کیالست
 و توالتش ندیبش یصندل يرفت و از او خواست که رو دیگذاشت و بعد سراغ مج
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ــیانجــام بدهــد  را ــد و از رو یکــی یک ــاخت يآمدن ــر   اری ــد در آخ ــام دادن ــت را انج ــی یکــیتوال را از  یک
داد وبعــد از خــوردن  یخوردشــان مــ یآورد و ســه قاشــق از آن محصــول دســت جمعــ یمــ رونیــاتــاق ب

هـا   ذاشـت چشـم بنـد آن    یکـرد مـ   یآن هـا را بـاز مـ    يبـرد و دسـت و پـا    یگوه آن ها را به سر چاه مـ 
 .انجام داد ییبه تنها تیکارها را با موفق نیانداخت تمام ا یچاه م يآن ها را تو اندبسته بم

 
کـرد و آن   هیـ هرنفـر ته  يبـرا  یآب انـداخت رفـت کنـده چـوب     يکـه شـش نفـر را تـو     نیـ بعد ازا بهرام

ــر داشــت و آن را هــم تــو  ینــیزم بیســ یچــاه انــداخت و بعــد ســر آخــر گــون  يهــا را تــو چــاه  يرا ب
بــه مــن  یشماســت اگــر بــره تــه چــاه ربطــ يغــذا نیــا دیــمان یهفتــه تــو آب مــ کیــ« :انــداخت وگفــت

 ».ندارد
 

 ».دیاوریتا فردا دوام ب« :چوب گذاشت بهرام گفت يرا رو یگون نینورالد
 

چـــاه  يرا هـــم تـــو کیو الســـت خـــتیمحصـــول را تـــو شرشـــان ر یرا آورد بـــاق کیالســـت ســـرانجام
 .انداخت

 
آن هــارا « :چــاه را بســت و بــه کلبــه رفــت و بــا ســتوان تنهــا شــد و گفــت   يرو یدو دروازه آهنــ بهــرام

بـه تــو اصـلًا رحـم نخــواهم کـرد االن لـپ تــاپ را       نیبخــاطر همـ  ينکـرد  يتـو چـاه انـداختم تــو همکـار    
تــونم در مــورد تــو  یمــ هیــگفتــه بق ياز رو میگــوش بــده هیــکــنم تــا بــاهم بــه اعترافــات بق یروشــن مــ

مـن از   قـتش یحق. یکـه تـو خـالف نکـرده باشـ      اوریـ من هنـوز گـوش نـدادم فقـط شـانس ب      رمیم بگیتصم
 ترسم از جان یگم م یترسم ، م یاز تو م یترسم ول ینم هیبق
 

 ».یبزن شین گرانیباز چه به من و به د یاست که تو بتون نیاز ا ستین خود
 

**** 
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گرفــت  میغفــور تصــم یــیتــو آشــپز خانــه جمــع شــدند و دا یدرســت کــردن غــذا مــاه يهــا بــرا خــانم
بـرود و آن هـا بـه اتـاق      گـر یاتـاق د  کیـ تهـران بشـود و از قبـاد خواسـت کـه بـا او بـه         یبعد از غذا راه

 فیــخودشــان تعر يهــا و حقــه هــا و کلــک هــا يهــا و بــازجو يریاز همــه دســتگ یــیرفتنــد و دا گــرید
 یلــیخــواهم کــه از طــرف مــن از قــادر خ یاز همــه مــآقــا قبــاد مهــم تــر «: ادامــه گفــت درکــرد و بعــد 

ــه او بگــو مــن دل یمعــذرت بخــواه ــب ــرا يادیــز لی ــ يب خــودش و  لینــدلیمــه تر یآن کــارم داشــتم ول
 هر نینسر يشود برا یحاضر م یغفور گفته وقت ییلمان بود بهش بگو دا

 
دونـم کـه    یکـار را بکـنم مـن خـوب مـ      نیـ لمـان ا  يرا بکنم آن وقـت چـرا حاضـر نباشـم کـه بـرا       يکار

ــان او را    ــدر لم ــت دارد و چق ــادر را دوس ــدر ق ــان چق ــ ... لم ــتم وقت ــ  یگف ــاز اول ــر آغ ــون  نیدو نف بهارش
کــار  نیــعــده خودشــان را بــه آتــش نندازنــد و ا کیــکردنــد بخــاطر انتقــام  دایــرا پ گریهســتند و همــد

دوسـتم و   مـان یمـن بـوده نـه پ    نقشـه فقـط و فقـط فکـر     نیـ گـرفتم و بهـش بگـو ا    ادیـ را من از خـودش  
 ».لمان آن ها اصالً از آن با خبر نبودند

 
ســر  زیـ چ چیمـن از هـ   قــتشیحق. نیدونـم بهتـر اســت خودتـون بهـش بگـ      یهمـه حــرف نمـ   نیـ ا«: قبـاد 
 ».اوردمیدر ن

 
کنـد کلمـات از    یاو بـه تـو بـاور مـ     میگـو  یدانـد مـن چـه مـ     یمنـو تکـرار کـن او مـ     يتو حرف ها: ییدا

 دیــابتکـار جد  نیـ بـد شـروع شـد و بـا ا     یلـ یمـن و او خ  ییچـون آشـنا   سـت یاورگونـه ن ب چیدهـان مـن هـ   
خواهــد کــه کارهــا را  یدلــم نمــ چینذاشــتم امــا مــورد دوم مــن هــ یبــاق شــشیدر پ ياعتبــار چیهــ گــهید
تـونم   یمـ  عیتمـام گذاشـتم چـون سـر     مـه ین قـت یاگـر نـروم در حق   یعنـ یمجبـورم   یبـذارم ولـ   امتمـ  مین

 و آن امیتازه ب تیموقع کیبهتر است االن برم تا در  نیبشم بنابرا ریدستگ
 

دوم را بـه بهـرام بـده و بگـو      غـام یپـس پ  میبکنـ  ینیعقـب نشـ   میرا تمـام بکـنم مـا مجبـور هسـت      مهین کار
 یاو خـودش اجـازه داد ولـ    مینـدار  يگـر یاسـت و بـه مـا اعتمـاد بکنـد و چـاره د       نیـ کار فقـط ا  نیا لیدل
 ».کند یر مفک گرید زیچ کیدونم ته قلبش  یم
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 »د؟یبا او نبود شیمگر شما تا ساعت پ«:  قباد

 
ــ  حیحــرف هــا زده نشــود بهتــر اســت چــون حالــت تــوج   نیــا« :یــیدا گــوش  یدارد هــر چقــدر هــم بگ

ــ  میخــواه یو مـ  میدیترســ یعنــیکننـد   یکلمــه تمرکـز مــ  کیــ يشـنوا نــدارد فقـط رو   حتمــاً  میفـرار بکن
 ».کند یحتماً باور م یتو اگر بهش بگ یداند ول یراه م مهین يها قیما را رف

 
 ».شما را از زبان من باور بکنند يحرف ها یستیچرا آن ها با« : قباد

 
چون آن دو تورا دوسـت دارنـد و بـه تـو اعتمـاد صـد در صـد دارنـد حـرف هـا از زبـان تـو سـند              « : ییدا

 ».است 
 

 ».دیگم شما نگران نباش یچشم، من به آن ها م« : قباد
 
کـس   چیهـ  دیـ رضـا موقتـاً اجـاره بکن    یعلـ  ياز آن آقـا  يخونـه ا  کیـ  دیـ تون یمورد سـوم اگـر مـ   « :ییدا

از جـاده   دیـ رفت رونیـ هـر وقـت هـم ب    دیـ بـه خانـه تـون نرو    گـر یمـدت د  کیـ خبر دار نشود بهتر اسـت  
 ینکــنم خــودت بهتــر مــ ادیــســفارش ز انــهیکنــد  یمــ بتــونیتعق یکســ نیو ببــ دیــگــذر کن یفرعــ يهــا

هــر چــه زودتــر بــا بــرادرش  دیــکنــد شــما بر یبهــرام بــا آن افــراد چکــار مــ ســتیمعلــوم ن اصــالً یدونــ
 بکنند چهارم شما االن تیرا ببرند شکا يد یس نیبگو هم دیحرف بزن

 
 شــتریمردهــا هــم زورش ب یتونــه از بعضــ یخــواهر بهــرام مــ دیو شــب روز خونــه هســت دیهســت کــاریب

تـو هــم   دمیگر دعـوا باشـند خــوب گـوش بـده شــن    دونـم اکثـر زنــان عـادت دارنـد تماشــ     یباشـد مـن مــ  
ـ  یخـودت بهتـر مـ    یاسـت و مثـل او ورزشـکار هسـت     ادیـ مثل قادر زورت ز دو تـا فـن دو تـا دفـاع      یدون

دفـاع از خـود    ياسـت کـه بـرا    نیـ مهـم ا  سـت یگـرفتن و نگـرفتن مهـم ن    ادیـ بـده   ادیـ به آن ها  یشخص
 بود بتوانند از یداشته باشند آن ها اگر لزوم یذهن یاز قبل آمادگ
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از خودشــان دفــاع بکننــد  یعنــی نــدیآن هــا دوره بب یســتیبا ياز نظــر فکــر یعنــیدفــاع بکننــد  خودشــان
 یسـت یجمعتـون چهـار نفـره و پـنج نفـره اسـت پـس تـرس نبا         دیـ بگ شـه یقبـاد تنهاسـت هم   نـد ینگو یه

ــ کیــو هــم اگــر  دیداشــته باشــ ــورا دســتگ یوقت ــاع   ریت ــد از خودشــون دف ــد آن هــا بتوان ــد  کردن بکنن
 ».شد سریدفاع خودشان م يدو تا فن برا واقعاً دیشا
 

 ».رونیبرم ب نید یتا شام آماده بشه اگر اجازه م یچه خوب گفت« : قباد
 
 ».ریبرو مواظب خودت باش آن ها را دست کم نگ« :ییدا
 

لحظـه   کیـ گـردم   یبـر مـ   ییجـا  کیـ رم  یسـاعت مـ   میمهنـاز مـن نـ   « :به آشپزخانه رفـت و گفـت    قباد
 ».ایبا من تا دم در ب

 
ــاد ــ     قب ــا و مرب ــت ه ــا دوس ــت و ب ــادر رف ــگاه ق ــه باش ــد از بوت  یاول ب ــرف زد و بع ــاو ح ــت  کی دو دس

 .و به خانه بر گشت دیبلوزخواب خر
 

ــد و دا  آن ــیهــا شــام را خوردن ــا همــه خــداحافظ  ی ــور ب ــ  یغف ــاد   نیکــرد و رفــت و هم ــت قب ــه او رف ک
زنــگ خانــه بــه صــدا در  يشــد و صــدا دهیــقســمت د کیــ اعترافــات را گذاشــت و همــه تماشــا کردنــد

آمـد قبـاد لــپ تـاپ را خـاموش کــرد و بـا تعجـب همــه بهـرام آمـد و ســالم کـرد و لمـان و مهنــازبراش           
 ».ها امدند سیچه شد پل« :دیو مادر لمان پرس دغذا را گرم کردن

 
 »کجا؟« : بهرام

 
 ».دیکرد یشعورها رو زندان یکه آن ب ییهمان جا« :لمان  مادر

 
دانــد او هــم صــد در صــد حــرف نخواهــد  یفقــط قــادر مــ. کــس از مکــان خبــر نــدارد چینــه هــ« : بهــرام

 ».زد
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 » ان ها تو زندان اگر قادر را شکنجه بکنند؟« :بحث داخل شد و گفت نیا دنیبا شن لمان

 
شــب قبــل تــو زنــدان   کیــکــه قــادر  میکــرد ریرا دســتگ يســتوان احمــد نیــا ینــه مــا مــوقع« : بهــرام

 » .بود
 

داده  تیرضــا نیاو را هنــوز نگــه داشــتند صــاحب ماشــ شــهیش کیــپــس چــرا بخــاطر شکســتن « : لمــان
 » .بود

 
 » .دونم ینم«:  بهرام

 
 » .عکس هامو پس نگرفتند«: و گفت  ستادیپاشد و کنار لمان ا نینسر

 
 یرحــم باشــد آن وقــت مــ یبــ یســتیزنــد آدم با یســتوان حــرف نمــ نیــا«: متوجــه شــد و گفــت  بهــرام

 نیـ ا يبـه جـا   یتـونم ولـ   یکـردم مـ   یمـن فکـر مـ    دیکشـ  رونیـ حـرف از زبـون آن هـا ب    قـه یدق کیشه 
 » .کردم شیکه حال او خراب بشود حال من خراب شد آزما

 
  »؟يشکنجه اش داد« :مهناز

 
 » .دمیکش یم رونیدادم حرف از زبونش ب یندادم اگر م«:  بهرام

 
کـم بـود تـو چطـور بـه       نـا یحـرف بزنـد م   یسـت یرا او انـداخت با  نینسـر  يهـا  عکـس  يچرا نداد« :مهناز

 » .یکن یآن ها رحم م
 

جــان  یبــ یدادم تــا بــرام بــه ماننــد شــ یاعتــراف آن هــا را گــوش مــ یگفــتن راحــت اســت حتــ« : بهــرام
 » .شه ینتونستم نم ینکنم ول دایپ یاحساس عاطف
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  »؟یگرفت یمیآن ها آنجا، چه تصم یینجایتو ا« :لمان مادر
 

 » .بدهم لیآن ها را تحو یستیخواهم برم با داود حرف بزنم با یم« : بهرام
 

تـو   دیـ قـادر بـه مـن قـول داد انـو انداخت      دیشـما اسـت شـماها بـزدل هسـت      ریهمـه تقصـ  « :هیبا گر نینسر
 دندیلجـن منـو بـه لجـن کشـ      نیـ معلـوم اسـت ا   دیکـار سـاده را هـم نداشـت     کیـ عرضه  دیزندان گند زد

تجـاوز   نـا یعکـس گرفتنـد مـن روز و شـب نـدارم آن هـا بـه م        کیـ از مـن فقـط    یترسـو هسـت   تو چقـدر 
 دیــکــه حـرف نزنـد شـماها چکـار کرد     هیـ را کشـت او ک  نـا یآقـا م  نیهمــ میدیـ کردنـد مـا اعترافـات را د   

 » .که او طلبکار است
 

  »؟يشد ينجوریا یزشت است آرام باش تو از ک نینسر«: لمان مادر
 

 زهــایچ نیــکردنــد مــن ا انــتیدونــم قــادر بــه مــن قــول داد آن هــا بــه او و مــن خ  یمــن نمــ« : نینســر
 » .کشم یاو خودم آن ها را م شیکشته بشند منو ببر پ یستیآن سه نفر با ستین میحال
 

 . دیدونست چه بگو یبا صورت سرخ نم بهرام
 

 يکـار  چیرضـه هـ  بـود شـماها ع   یاگـر قـادر نمـ    میتـو غـذا نـدار    يبـرا  ینشسـت  نجایچرا ا« :گفت نینسر
 » .از خونه مون رونیپاشو برو ب دیداشت ینم
 

ــان ــت رو لم ــا  يدس ــب ه ــر يل ــرام از      نینس ــت و به ــذرت خواس ــرام مع ــان از به ــادر لم ــت و م گذاش
  »؟يد یرا به من م نیماش چیآن سو«:و به قباد گفت دیجاش بلند شد و کفشش را پوش

 
 » .امیمن باهات ب« :قباد

 
 » .کار من است تو اصالً دخالت نکن فقط از خانه مواظبت کن نینه ا« :بهرام
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ــب بشیــرا از ج چیســو قبــاد ــ « :آورد و گفــت  رونی ســتوان رحمــان  نیهمــ شیقــادر گفــت عکــس هــا پ
 » .است

 
بودنــد و بهــرام بــا  سـتاده یهــم پشــت سـر قبــاد داخــل اتــاق ا  هیــو بق سـتاده یراهــرو ا يرو رونیــب بهـرام 

  »ه؟یرحمان ک«: دیتعجب پرس
 

 » .دیکرد رشیاس دیهمون ستوان که گفت«:  قباد
 

 » .ياحمد میاست، رح میرح ستیاسمش رحمان ن«:  بهرام
 

  »؟يقادر نگفت رحمان احمد« : دیبه عقب نگاه کرد و از لمان پرس قباد
 

 » .يچرا قادر گفت رحمان احمد« : لمان
 

 » .است میما است اسمش رح شیاش پ یکارت شناساس« : بهرام
 

 » .آن برادرش باشد دیشا« : لمان
 

 » .ستندیشود دو قلو که ن یقادر هم گفت ستوان نم دیآقا ستوان است گفت نیا«:  بهرام
 

 » .میو دو و سه دار کیستوان «:  قباد
 

 » .احتمالش کم است دهیشن یقادر حتماً اسمش را اشتباه«:  بهرام
 

ــاعتــراف کردنــد و اچــرا قــادر اشــتباه نگفــت خــودت فکــرش را بکــن همــه   « : لمــان اعتــراف  یکــی نی
 . »ساده است یلیقادر قباد خ میاست رحمان رح ریکار گ نیبرادرش تو ا ينکرد خوب حتماً پا
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اول «: رفـت و از پشـت بهـرام را بلنـد کـرد و گفـت       رونیـ گفـت و قبـاد ب   زیـ چ کیـ در گـوش قبـاد    لمان
 » .میذار یشه نم ینم یشامت را بخور بعد برو با شکم خال

 
ـ  يرفـت خـودت شـاهد بـود     میفرسـتاد  یآقا بهـرام آن بـار قـادر را بـا شـکم خـال      «: لمان بـار را   نیـ ا یول

 » .برم یمن تا حاال دارم رنج م میذار ینم
 

دوسـت دارد مـن هــم االن از    یلـ یجـون تـورا خ   نیبخــور نسـر  نیبشـ  ریـ بگ نـا یبهـرام بـه جـان م   « :مهنـاز 
 ییبابـا  کیـ و حـداقل بسـپار دسـت مـا زن هـا      شـود اونـ   ینمـ  میتسـل  عیآدم سـر  نقـدر یتو ناراحت شدم ا

 . »میاریازش در ب
 

 » .برم یمن خودم زبونش را م امیمن باهات م«: قباد
 

ـ  یتـو کـه نمـ   « :گفـت  هیـ کرد و با گر نینگاه به نسر بهرام  کیـ مـن بـا آن هـا چکـار کـردم مـن از        یدون
ـ  یجالد هم بدتر شدم من م گـم سـر و کلـه     یزنـم مـ   یدارم بـا هفـت نفرشـان سـر کلـه مـ       ییتنهـا  یدون

سـاعت بـه سـاعت روز بـه روز و شـب بـه شـب اگـر          قـه یبـه دق  قـه یجـنگم آن هـم دق   یمـ  یعنیزنم  یم
همــه  نــایبــه جــان م دیــکرد یگــرفتم و شــما آن را تماشــا مــ یمــ لمیکــه مــن کــردم اگــر فــ ییااز کارهــ

  يرحم هستم به جا یچقدر ب دیگفت یو م دیزد یتف تو صورتم م کیتون 
 
 » .سوخت یآن ها م يدل تون برا دیو درك بکنکه من نیا

 
 یتصــور مــ ریانجــام شــده را بــه تصــو يبهــرام کارهــا ياز گفتــه هــا یســاکت شــدند و هــر کســ یهمگــ

بـار پشـت سـرهم بـه      نینگذشـت کـه زنـگ خانـه چنـد      یغـذا را خـورد و رفـت مـدت     عیکرد بهـرام سـر  
ــگ ا  ــد از آهنــگ زن ــونیصــدا در آم ــ  ف ــه م ــه چطــور نواخت ــ  یک ــوم ب ــارشــد معل پشــت  يود کــه طلبک

کـه دروازه را بـاز بکننـد بـه طـرف اتـاق سـمت کوچـه رفتنـد و           نیـ از ا بـل دروازه منتظر اسـت و همـه ق  
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گذاشــت و مهنــاز هــم کنــار دســتش  رونیــکــه بــرق را روشــن بکننــد قبــاد ســر از پنجــره ب  نیــبــدون ا
 » .نییپا ایقادر ب« :زن گفت کیو  ستادیا

 
ــا ــرف ا ب ــح ــزن  نی ــه ب کی ــتیمرتب ــره تماشــا     س ــه طــرف پنج ســر و قامــت دور زن جمــع شــدند و ب

 » .ستیقادر ن« :کردند و قباد در جواب گفت
 

  »؟یقباد تو هست« :گفت دیمج مادر
 

 » .آره«: قباد
 

 » .میخواهش دار کیقباد دروازه را باز کن از تون « :دیمج مادر
 

 » .نییپا امیمن خودم م« : قباد
 

 يکـه بچـه هاشـون فـرار     دنـد یهـا هسـتند فکـر کـنم همـه شـون فهم       یمحلـ « :بـه مـادر لمـان گفـت     قباد
 » .ستندین

 
 » .نرو پشت دروازه با آن ها حرف بزن نییپا« : لمان

 
 » .ندارند يها با من کار نیا« : قباد

 
 ».نییپا امیمن م« :مهناز

 
 » .یهست نجایبدونند تو ا ستینه آن ها نبا«:  لمان

 
 » .آره خودت را نشان نده«: قباد
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ــا قبــاد ــ« :رفــت و دروازه را بســت و گفــت   نییپ هــا احســاس  هیآن طــرف تــر همســا  میبــر یلطفــاً کم
 » .کنند یم یناراحت

 
 ».است تشکر گناه او چه بود نیا دیآن ها دو يپسرم کم برا« :دیمج مادر

 
 »د؟یآمد نجایچرا ا« : قباد

 
 ».خواهم یو مپسرم را از ا میبا قادر حرف بزن میخواه یما م« : نینورالد مادر

 
 ».به قادر ندارد یربط چیموضوع ه نیا« : قباد

 
داد پســرم زن و بچــه و  خــودیرا ب نیدختــره اســم نورالــد نیــچــرا دوســت دختــرش ا« :نینورالــد مــادر
 ».دارد

 
ــ  نیدونــ یمــ چیهــ« : قبــاد  نیرا داده بودنــد آن هــا اصــالً از نورالــد یقــادر و زن دادشــم اســم بــاقر جالل

 ».خبر نداشتند
 

 ».باقر که تو روستا است« :دیمج مادر
 

گـم آن هـا فقـط از بـاقر خبـر داشـتند،        یقـادر و زن دادشـم اسـت مـ     ریتقصـ  دیـ گ یدونـم مـ   یمـ «:  قباد
و مـن هـم خـوب     دیـ ریبگ جـه یاگر آن ها اسم دادند پـس چـرا بـاقر هنـوز تـو روسـتا اسـت خودتـون نت        

 ».میدونست یمکس را ندادند فقط ما از باقر  چیدونم که آن ها اسم ه یم
 

 ».با ما حرف بزند ادیبگو قادر ب« :دیمج مادر
 

عــده بــراش پــاپوش درســت کردنــد  کیــاســت  یقــادر االن دو روز اســت کــه تــو زنــدان زنــدان« : قبــاد
 ».ستیاصالً روحش خبر دار ن چارهیاو ب



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 376 

 
 »است؟ یچه زندان يبرا«:نینورالد مادر

 
 ».دیبپرس یشهربان دیخودتون بر« : قباد

 
مـا را بـه مـا پـس بدهـد مـا همـه         يآقـا قبـاد تـو بـرو بـا داود حـرف بـزن بگـو بچـه هـا          «: نینورالـد  پدر
 ».میهست لیفام
 

ــاد ــن «:  قب ــو م ــ ... عم ــن پ ــ شیحــرف م ــکــس خر چیه ــما بر داری ــدارد ش ــن ــدان آزاد  دی ــادر را از زن ق
 ».نفر بتواند فقط قادر است کیاگر  دیبکن

 
 »بود خبر نداشت؟ سیآن آقا که پل«:گفت دیبه پدر مج نینورالد پدر

 
 ».يکالنتر میبهتر است بر« :دیمج پدر

 
 »دارند؟ یقادر را االن کجا نگه م« :نینورالد پدر

 
 ».یتو زندان شهربان« : قباد

 
نشســته و  منیکـرد و همـه تـو اتـاق نشـ      فیـ تعر هیــبق يآن هـا را بـرا   يهـا رفتنـد و قبـاد حـرف هـا      آن

ــهــر کــس در فکــر عم  ــود  قی ــاز گفــت ب ــه مهن ــا« :و لمــان ب ــ نی ــا فام سیپل ــرحمــان حتم هــاتون را  لی
عـده   کیـ ندارنـد رفـت روسـتا و     يخبـر  رانیاسـ  نیـ ا یمخفـ  يکـه آن هـا از جـا    دیـ شکنجه کرد و فهم

 ».خوب است که از قادر خبر ندارد ستادما فر شیرا پ
 

 ».من االن آن ها را فرستادم زندان با قادر حرف بزنند یول«:  قباد
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هسـتند حتمـاً االن سـراغ     انیـ دونسـتن از بعـد در جر   یاگـر تـا حـاال نمـ     يحـرف را زد  نیـ چـرا ا « : لمان
 ».روند یقادر م

 
 ».من قادر را با زبون خودم لو دادم یعنی« :قباد

 
 يدهنـد کـه قـادر از جـا     یاحتمـال مـ   ایـ دوننـد و   یمـ  یعنـ یآن هـا آمدنـد بـا قـادر حـرف بزننـد       « : لمان

پرونـده   نیـ از مـأمور ا  یسـت یبخواهنـد بـا قـادر حـرف بزننـد اول با      یسـت وقتـ  فرزندان آن هـا بـا خبـر ا   
 ».تونه باشد یم یآقا ک نیو مأمور پرونده جز ا رندیاجازه بگ

 
 ».رفتم ینم نییپا یکاشک«: تو سرش زد و گفت  قباد

 
 ».میسربارش شد يجور کیکمک به او  يما همه به جا«:  لمان

 
 ».بکنم دایستوان را پ نیا یستیمن با«: از جاش بلند شد و گفت  قباد

 
 ».یکن ییستوانه را شناسا نیا یتونست یتو شهربان دیتو هم با آن ها برو شا«: مهناز

 
 يآن هــا نتوســتند کــار«:ســاعت بعـد بــر گشــت و گفــت   کیــو رفــت و  دیکفشــش را پوشــ عیســر قبـاد 

بدهــد  ییو بــا آن هــا خــودش را آشــنا ادیــکــه ب یبکننــد آن هــا بــه قــادر اجــازه مالقــات ندادنــد ســتوان 
 ».دمیند
 

ذاشـتند کــه   یو ســراغ قـادر رفتنــد وگرنـه مــ   دنـد یحتمـاً آن هــا فهم  میبکنــ يکـار  کیــ یسـت یبا«:  لمـان 
 ».ها حرف بزند حتماً نا خوش است ییقادر با روستا

 
ــاگــر ا« :مهنــاز ــ  یکســ افتــدیســت مــا بســتوان تــو د نی شــود چــون قــادر او را  یتــو زنــدان شــکنجه نم

 ».کرد یهمه معروف ولیمس
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 ».میاریب ریاطالعات در موردش گ یستیبا« : لمان
 

روم و از آن  یمـن مـ   دیـ آدرس محـل را بـه مـن بگو    دیـ زنـگ بزن  یـی دونـم چطـور بـه دا    یمن مـ « : قباد
 «.رمیگ یپسرعموش آدرس را م ایبرادر 

 
 ».دهد یتو کوهستان انتن نم«: زد و گفت  یکرد و بوق اشغال م شیآزما لمان

 
 ».مجبورم تا فردا صبح منتظر بشوم یدونستم ول یم گهیراه د کی« :قباد

 
ـ  یدوبـاره زنـگ مـ    یـی بعدا به دا« : لمان بخشـم قبـاد لطفـاً آن عکـس هـا       یمـن خـودم را اصـالً نمـ     م،یزن

 ».زیرا تو لپتاپ من بر
 

ــپ تــاپ را رو قبــاد ــم يدو ل ــرا  زی ــا را ب ــاقش    يگذاشــت و عکــس ه ــه ات ــود کــرد و لمــان ب لمــان دانل
 کیـ موز يگذشـت صـدا   یکـرد و هـر لحظـه کـه مـ      یگذاشت و بـه عکـس هـا تماشـا مـ      کیرفت و موز

هــم وارد اتــاقش شــدند و در کنــارش نشســتند  نیکــرد مهنــاز و نســر یمــ هیــکــرد و گر یرا بلنــدتر مــ
ــدم مــ    ــاق ق ــو ات ــان ت ــت  یو لم ــق د» :زد و گف ــد  ح ــو نبخش ــارد من ــور کی ــو  يج ــار او االن جل  يانگ

 ».پرسند یشود ازش مکان را م یچشمانم شکنجه م
 

 ایــمــاجرا دســت دارد و  نیــبــود کــه قــادر در ا نیــبــر ا يشــتریبــه زنــدان خــود گــواه ب یرفــتن اهــال بــا
ــ شــتریلحــاظ او را ب نیــاســت و از ا انیــآن هــا در جر گــاهیاز مخف یحتــ دهنــد آن هــا کــه  یشــکنجه م

 ».دشمن هستند من ترسو را بگو
 

 يتـو کـار بـد   « :او گفـت   يدلـدار  يکنـد بـرا   یدانسـت لمـان از جـواب رد بوسـه نالـه مـ       یکـه نمـ   مهناز
 ».ينکرد

 
 ».بد کردم یلیچرا با او خ« : لمان
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 ».من بهت گفتم نگاه کن در کنارت چقدر شاد است« :کرد گفت یبه عکسها که نگاه م نینسر

 
بـا   میتونسـتم بـه عقـب بـر گـرد      یاگـر مـ   يدونـم چکـار   ینمـ  یبکـنم ولـ   یسـت یبا يکار کیمن « : لمان

 ».دمیاش را ازش دزد ندهیخودم آ يدست ها
 

 یکــه مــ نیســتوان آمــد و او را شــناخت و همــ یقــدم کیــقــادر تــا  دیــدیمنــو هــم دزد نــدهیآ«: نینســر
اصــالً مــن  دیــکثافــت هــا داد نیــا لیــو تحو دیاو را بســت يبکنــد شــما دســت هــا ریخواســت او را دســتگ

 ».بخشم یرا نم ییتو و دا
 

 ».میما هنوز هست میکن یرا حل م لهیمس نیفردا من خودم با قباد ا دیغصه نخور« : مهناز
 

کارهـا   نیـ رفتنـد مانـده فقـط قبـاد او تـو ا      يگـر یبعـد از د  یکـ یهمـه   ،يبـر  يخواهـد جـا   یتو نم« : لمان
ـ  یلیخ کنـد در اصـل تـو نـذار      یمـ  ریکنـد و خـودش را اسـ    یکارهـا را بـدتر مـ    تجربـه و سـاده اسـت    یب

دوسـت نداشـت کـه قبـاد تـو       چیکارهـا بکنـد قـادر هـزار بـار بـه مـن گفـت و هـ          نیاو خودش را داخل ا
 ».شناسد ین ماجرا دخالت بکند او برادرش را از همه بهتر میا

 
ــاز ــا«: مهن ــموقع نیبهتــر نی ــرا تی ــاالخره از ا یســتیقبــاد اســت او با يب ــب ــق   نی امتحــان و آزمــون موف

 ».ذارم یمن به او اعتقاد دارم من تنهاش نم ادیب رونیب
 

 .وقت تماس بر قرار نشد چیاش تماس گرفت و ه ییوقت مرتب با دا ریتا د لمان
 

 رونیــصــبح اول وقــت پــدر و مــادر قبــاد بــه خانــه لمــان آمدنــد و قبــاد و مهنــاز و لمــان از خانــه ب   فــردا
 کیـ  يواحـد بـزرگ بـرا    کیـ عمـو مـا   «: رضـا رفتنـد و قبـاد گفـت     یبـه بنگـاه علـ    میها مسـتق  رفتند آن

 ».مجاور محله باشد ای رگاهیسمت ش میدار اجیماه احت
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 ».ماه مشکل است کی يبرا ینگاه بکنم خانه دارم ول یستیبا« :رضا یعل
 

را گرفتنـد آن آدرس   یمکـان  کیـ عمـو قـادر ازتـون    « :رفتنـد و گفـت   یرضـا بـه اتـاق پشـت     یبـا علـ   قباد
 ».دارم اجیرا من احت

 
رفتنــد  رونیــوقــت خواســت و آن هــا از بنگــاه ب یکمــ دیــرضــا آدرس را داد و در مــورد خانــه جد یعلــ

 ».بکنم هیته نیماش کی یستیمن با« :و قباد گفت
 

ــ قبــاد ــ شیاول پ ــد روزه گرفــت و قــول داد کــه گهگــاه  یرفــت و از او مرخصــ سیرئ در بانــک و  یچن
ســاعت قــرض کــرد و بــا  کیــ يرا بــرا نشیکارهــاش را انجــام بدهــد و بعــد از همکــارش ماشــخانــه  ایــ

ــدون ا     ــاغ رفــت ب ــه ب ــه برگشــتند و خــود مجــدداً ب ــه خان ــاز و لمــان ب ــمهن ــد  نی از  یواشــکیکــه در بزن
بعــد تــو فکــر  دیــکــس را ند چیکــرد و داخــل کلبــه شــد و در آنجــا هــ دایــو کلبــه را پ رفــتدروازه بــاال 

 یگشت کیبود  یم نجایا نشیوگرنه ماش ستندیها آنجا ن افتاد و گفت آن
 

ــاغ زد و ســر چــاه رفــت و از ال  تــو بــه داخــل چــاه نگــاه کــرد و ســپس از   قــهیســوراخ دروازه دو دق يب
دوسـتش داد و بـه اتـاقش رفـت و اسـم       لیـ را تحو چیبـه بانـک رفـت و سـو     میرفـت و مسـتق   رونیـ باغ ب

ــد  ــان احم ــامپ  يرحم ــه ک ــد  تریرا ب ــان احم ــم رحم ــرا پ يداد و اس ــن و   دای ــماره تلف ــرد و آدرس و ش ک
 یتاکســ رونیــعکــس او توجــه کــرد و ب ينوشــته بــود و بــا دقــت رو زیــهــا و ســن همــه چ هتعــداد بچــ

بــود رفــت و در  میبــه ســتوان رحــ يهــا کیــگرفــت و بــه ســمت منــزل او کــه دو کوچــه مانــده در نزد 
او کنــار  نیبهــرام بــا ماشــ دیــچیپ یمــ یوچــه فرعــکــه تــو ک نیشــد و همــ ادهیــمنــزل او پ يهــا کیــنزد

 »؟یکن یچکار م نجایسوار شو تو ا بادق« :دستش ترمز کرد و گفت 
 

 ......................................قسمت پنچم ...................................... 
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 یچکـار مـ   نجـا یتـو ا « :دیشـد و بهـرام مجـدا از او پرسـ     نیبه دور و اطـراف نگـاه کـرد و سـوار ماشـ      قباد
 »؟یکن
 

 ».رم تو خونه اش یکردم م دایمن آدرسشو پ« : قباد
 

قبــاد «:را پــارك کــرد و گفــت نیمکــان مطمــئن ماشــ کیــبــه راهــش ادامــه داد و در  نیبــا ماشــ بهــرام
 ».است او اسلحه دارد سیاو پل يدار یانگار حکم قانون یزن یجور حرف م کی
 

ــاد ــ « : قب ــردم م ــرش را ک ــانک    یفک ــار ب ــدم و ک ــک آم ــرف بان ــم از ط ــواهم بگ ــتیرا با شیخ ــام  یس انج
 ».بدهم من فقط داخل بشوم من حسابشو مسدود کردم

 
ــرام ــاده ا«:  به ــاالً در        يس ــد احتم ــتا رفتن ــه روس ــا ب ــت آن ه ــادر انجاس ــد االن ق ــا نشناس ــورا از کج او ت

اســت  ادتیـ  یازت عکــس نـداره آن شــب تـو قبرســتون  و  دنییـ دونــه از کجـا خونــه را نپا  یمـورد تــو مـ  
 ».يهمه اندازه من خطرناك شد ياز آن شب تو برا

 
 ».تونم دست رو دست بذارم یمن نم« : قباد

 
 یواشـک یرم  یراحتـر اسـت مـن مـ     المیـ خ یهسـت  نجـا یکـار مـن اسـت حـاال کـه تـو ا       نیـ ا« :گفـت   بهرام
 یکشــم تــو فقــط خــودت را قــاط یرا مــاگــر هــم شــد بــا چــاقو او  میکشــم اگــر روبــرو شــد یمــ یســرک

آدم اسـت آن هـا خودشـون     نیـ ا شیهـا پـ   لمیزنـگ بـزن بگـو عکـس هـا و فـ       یـی نکن فقـط بعـدا بـه دا   
 دیــنکرد دایــهســتند اگــر شــماها پ میخونــه قــا نیــتــو ا ییجــا کیــعکــس هــا  نــددوننــد چکــار بکن یمــ

 ».کند ینم دایهم پ گرید یکس
 

 ».زده است يد یس ای نیو دورب تریحتماً تو کامپ« :قباد
 

 ».کنم که نشه از تکه هاش استفاده کرد یخراب م يجور کیرا  تریکامپ« : بهرام
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 ».کار را بکنم نیاو از تو درشت تر است بذار من ا دیرسد شا یتو زورت به او نم« : قباد

 
نشـود تـو    میکـنم اگـر تسـل    یمـ  رشیزنـم غـافلگ   یچـاقو بهـش مـ    کیـ اگر درشت تر بـود اول  « : بهرام

 ».کنم یش فرو مقلب
 

تــا  یاگــر او را بکشــ یشــکنجه بکنــ ینتوســت یخــودت گفتــ يکــار را دار نیــا یتــو اصــالً آمــادگ« : قبــاد
 ».از کجا او تورا نکشد ایو  یکن یآخر عمر خودت را گرفتار م

 
بـــرادرِ آدرس را  ینــ یب یآدرس را گـــرفتم مــ  نیــ نتــرس جــرات کـــردم وگرنــه از کجــا ا    « : بهــرام 

تــونم  یرا مــ يکــار یهمــه اســت اصــل سیرئــ نیــمســمم هســتم ا یلــیدرســت داد مــن االن تــو کــارم خ
 ».بکشم

 
 میتــون یاو مــ یقــدم کیــآنجــا تــا  میمنتظــرش بشــ یشــهربان يگــم بهتــر اســت جلــو یمــن مــ« : قبــاد
تــو  یکــه بخــواه نیهمــ نجــایا میکنــ یمــ نیو ســوار ماشــ میکنــ یمــ دشیــبــا چــاقو تهد میبشــ کیــنزد

ــ  یبهــت شــک مــ عیســر يکوچــه بــر صــد در صــد  ادیــم رونیــاز خونــه ب یکننــد مــن فکــر کــنم او وقت
 يجــرات دارد جلــو یاو تــرس نــدارد کــ یشــهربان يجلــو یماســت ولــ فبــر خــورد از طــر کیــآمــاده 
 یکامل م تیرا بدزد او در آنجا خودش را در امن سیپل کی ادیب سیاداره پل

 
 ».داند

 
محـل   نجـا یبـر عکـس فکـر مـا ا     دیرا بکـنم شـا   هیـ چـک اول  کیـ درست است پس بـذار مـن اول   «: بهرام
اشــاره  یســر کوچــه تــو منتظــر بــاش وقتــ میجــام و عــوض بکنــ ایــانــداخنتش باشــد ب ریــگ يبــرا يبهتــر

 ».ایدادم ب
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 ییدروازه بــاز بــود و ســتوان در حــال جــاه بــه جــا  دیبهــرام بــه دم دروازه رســ یمنتظــر شــد و وقتــ قبــاد
کـه بـه    نیـ و قبـل از ا  دیـ در صندوق عقـب بـود بهـرام فرصـت را مغتـنم شـمرد و بـه طـرف او دو         يزیچ

کــرد او را از حملـه بهــرام خبــر داد و رحمــان   یاو برسـد زنــش کــه از پنجـره بــاز شــوهرش را تماشـا مــ   
 ریــو اســلحه اش را از ز دیــدو نیاســمش و مواظــب بــاش بــه عقــب تماشــا کــرد و دور ماشــ  دنیشــن بــا

ــش بشــلوار ــه     رونی ــد و ب ــه طــرف او نشــانه گرفــت و بعــد دروازه را بســت و بهــرام را خوابان آورد و ب
ــنج دق  ــگ زد و پ ــهیدوســتهاش زن ــ  ق ــه ماش ــد ک ــو ینینش ــرام را    يجل ــد و به ــز کردن ــا ترم ــه آن ه خان

ــد نیســوار ماشــ ــود      کردن ــار زدن ســتوان ب ــار از کوچــه گذشــت و منتظــر ب ــاد دوب ــد قب و از آنجــا بردن
کـه در   دیـ نشسـته اسـت قبـاد فهم    سیپـر از پلـ   ینید آن بـود کـه بهـرام داخـل ماشـ     بر عکـس شـاه   یول
فرصــت خــودش داخــل خانــه  نیــگرفــت از ا میو تصــم ســتیاز دســت او ســاخته ن يکــار تیــموقع نیــا

ــ  ــو یســتوان بشــود وقت ــ روازهد ياز جل ــتوان رد م ــشــد زن و ســه بچــه ســتوان را د  یس ــو دی  يکــه جل
برنـد زودتـر از آن هـا     یمـ  يکـه آن هـا بهـرام را بـه کالنتـر      نیـ ا بودنـد قبـاد بـا حـدس     ستادهیدروازه ا

منتظــر شــد و بــر عکــس انتظــارش فقــط   یکــیرفــت و در آن نزد ياز طــرف کوچــه دانــش بــه کالنتــر 
بـر   قـه یبـاال رفـت و بعـد از پـنچ دق     یشـهربان  يپلـه هـا   از عیسـتوان بـه محـل آمـد و سـتوان سـر       نیماش

کـرد و او   بیـ بردنـد و بـه ناچـار سـتوان را تعق     يگـر یمکـان د  کیـ کـه بهـرام را بـه     دیـ گشت قبـاد فهم 
ــ   ــاره بــه طــرف منــزلش بــر گشــت و او ماش ــو نشیدوب ــرد و  اطیــدروازه گذاشــت و داخــل ح يرا جل نب

کــرد و از آنجــا دور  نیبچــه اش را ســوار ماشــ ســهکــه زن و  نیــرا هــم قفــل نکــرد تــا ا نیماشــ يدرهــا
هـا را   هیبـه طـرف خانـه رفـت و از دور همـه خانـه همسـا        ادهیـ شدند و قباد از فرصـت اسـتفاده کـرد و پ   

 از دروازه باال رفت و عیکه وقت تلف بکند سر نیو بدون ا دییپا
 

ــل ــح داخ ــامپ    اطی ــال ک ــکوند و دنب ــره را ش ــه پنج ــت خان ــد از پش ــامپ  وتریش ــت و ک ــن  وتریگش را روش
ــامپ  ــرد ک ــاز    وتریک ــتاپ ب ــحفه دس ــت و در ص ــورد نداش ــا يپس ــ    يه ــود ک ــوم ب ــود معل ــه ب ه از آن بچ

 لمیداخــل همــه پرونــده هــا شــد و از عکــس و فــ نیــکننــد بــا وجــود ا یکــامپبتر بچــه هــاش اســتفاده مــ
 .بکند دایرا نتوانست پ نیگشت ، دورب نیرا خراب کرد و دنبال دورب وترینبود کامپ يخبر
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تماشــا  رونیــپــرده بــه ب يو از ال دیبســته شــدن دروازه را شــن يدر حــال گشــت زدن بــود کــه صــدا  او
خواســت داخــل اتــاق بشــود و قبــاد مبــل تــک  یدر دســت مــ چیکــه ســو دیــکــرد و ســتوان رحمــان را د

نفره را برداشـت و بـاال سـر بـرد و پشـت در منتظـر مانـد و سـتوان در را بـاز کـرد و داخـل شـد قبـل از              
ــکیا ــ   دره  ن ــه س ــمش ب ــد و چش ــل هــم رو   یاهیرا ببن ــورد مب ــاد خ ــا    يقب ــپ ب ــمت چ ــو س دوش و پهل

 شد و قباد او را نیتنه اش وارد آمد و او نقش بر زم مین يضربه رو
 

ــو رو   برگردانــد ــا زان ــا آن وزن ب ــه پشــت بــرد و ب اســتخوان نخــاع او فــرود آمــد و   يو دو دســتش را ب
 .نگفت يزیو چ دیکش یستوان آه

 
 یافـراد را مـ   نیـ بـر خـورد بـا ا    یو چگـونگ  يرینحـوه دسـتگ   یـی بـا لگـد در را از پشـت بسـت از دا     قباد

و آن  چانــدیپ يفــرش ســه متــر کیــو ســتوان را در  دیـ د دیــلحظــه مف نیــا يرا بــرا دهیــانسـت او آن ا د
ــ   چیپــ جــواب ســوالش را نگرفــت فکــر  یرا آنقــدر ســفت بــود کــه ســتوان نتواســت نفــس بکشــد و وقت

ــ  ادیــنم رونیــلولــه فــرش ب زکــرد صــدا ا راه  یاز بــا ال بــه درون تماشــا کــرد و خــود متوجــه شــد کــه حت
 وجود ندارد دوباره فرش را باز کرد و ستوان نفس زنان و ینفس

 
 ».یمنو بکش یخواه یچرا م یهست یتو ک« :کنان گفت سرفه

 
 ».کشم یمن تورا نم یاگر حرف بزن« : قباد

 
تونــه نفــس بکشــد  یکــس نمــ چیهــ ينجــوریآقــا ا«:دادن بــود ســتوان گفــت چیدوبــاره در حــال پــ قبــاد
 ».مریم یکشد م یطول نم قهیدق کیمن 

 
 ».دستهاتو ببر پشتت « : قباد

 
 ».تونم ینم« :تالش کرد و گفت ستوان
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ــ   قبــاد ــه پشــت بــرد و ســتوان از درد آه و نالــه کش پارچــه  يزیــقبــاد بــا روم دیدســتهاش را گرفــت و ب
 »طنابتون کجا ست؟ میبر ایحاال پاشو ب« :دست هاش را بهم بست و گفت  يا

 
 ».باشه ادیطناب ز یستیبالکن با يرو« :را نشان داد و گفت  یراه کیبا سر  ستوان

 
 ».اتاق خواب با مالفه ببندمت بهتر است میبر ایب« : قباد

 
 ».تونم از جام تکون بخورم یمن نم« : ستوان

 
 ».نکن يباز لمیبرام ف«:  قباد

 
 ».فلج شدم یفهم یم يکنم تو منو قطع نخاع کرد ینم يباز لمیف« :با اعتراض گفت  ستوان

 
 ».يدرد ندار یول« : قباد

 
 ».یبرسون مارستانیمنو به ب یستیهنوز گرم هستم با« : ستوان

 
ــا تفکــر گفــت   قبــاد ــه او تماشــا کــرد و ب ــا« :ب ــ  یبســتگ نی  یبــه خــودت دارد اول مــن خــودم را معروف

آدرس  میرحــ یازش عکــس گرفتـ  تیـ هســتم کـه تــو بـا دورب   يآن دختـر بچـه ا   يبکـنم مـن پســرعمو  
بـه مـن گفـتن همـه      یخبـر هسـتم ولـ    یکـرد مـن خـودم بـ     فیـ تعر يکـه تـو کـرد    يا داد و هر کـار تور

 ».توست شیپ رعمومو دخت نایم يعکس ها
 

 » عکس نگرفتم من خودم دو تا دختر دارم چکسیمن از ه یدهم ول یچشم م«:  ستوان
 

 »ها را بگو؟ لمیعکس ها و ف يجا« : قباد
 

 ».کردم میقا يتو انبار« : ستوان
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 ».میبر«:  قباد

 
 ».تونم تکان بخورم یمن نم« : ستوان

 
حمـل کـرد و بعـد در     ياش بـاال بـرد و تـا انبـار     نهیو بعـد او را تـا سـ    دیـ چیاو را تـا بـازو در فـرش پ    قباد
 »کجاست؟« :گذاشت و گفت  نیزم يرو واشی يانبار

 
 ». رونیرو بکش ب ییلباسشو« :را نشان داد و گفت ییلباسشو ستوان

 
 »کجاست؟« : دیکار را کرد و پرس نیا قباد

 
 ».یرا پاره کن يواریکاغذ د یستیاست با واریتو د«: ستوان

 
را پـاره کـرد    ییپشـت لباشـو   يواریـ کنـد و کاغـذ د   واریـ را از د یخـ یبـه دور اطـراف نگـاه کـرد و م     قباد

کوچــک جــا  وارصــندوقچهیتختــه از جــاش کنــده شـد و داخــل د  کیـ زد و  واریــد يلگــد رو کیــو بعـد  
ــ  يســاز ــود او دورب ــو همــه چ يد یو ســ نیکــرده ب ــاره در صــندوق را بســت و   دیــرا در آن د زی و دوب

جـداً   ادیـ بـذار خـودم زنـگ بـزنم آمبـوالس ب      ایـ زنـگ بـزن    ایـ  مارسـتان یحـاال منـو ببـر ب   « :فـت ستوان گ
 ».رمیم یدارم م

 
ــ یجــدا فکــر مــ« : قبــاد اســت کــه  يزیــآن چ همــه نیــســاده هســتم از کجــا بــدونم ا  نقــدریمــن ا یکن

 ».دیدار اریشماها در اخت
 

 يعکــس دختــر عمــوت فقــط بــرا نیــمــن خــودم زن دارم کمبــود نــدارم خــودت نگــاه بکــن ا« : ســتوان
 ».است نقدریتحت فشار گذاشتن بود باور بکن همه اش هم

 
 ».يکرد یعده که تو آن ها را زندان کیمانده  یول« : قباد
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پنجــا و نــه تــا افســر اســت آن هــا  يســتوان هســتم تــو کالنتــر کیــنــدارد مــن  یبــه مــن ربطــ« : ســتوان

 ».کردند ریدستگ
 

 »؟ياونو کجا برد يکرد ریبهرام را تو دستگ« : قباد
 

 ».کنم یتو منو آزاد کن من هم او را آزاد م«:  ستوان
 

ــاد ــ « : قب ــه نم ــو    ین ــر عم ــن دخت ــون درد م ــه چ ــت ولــ   يش ــن اس ــا  یم ــوز آن آدمه ــرید يهن ــه  گ ک
 ».يداد یو نه نشان یگفت یکردند خبر ندارم نه اسم تیمنو اذ يدخترعمو

 
ــ یخــواه یهــر چــه مــ سیگــم بنــو یمــ«:  ســتوان ــ مارســتانیگــم فقــط منــو برســون بــه ب  یم  یدارم م

 ».رمیم
 

خودکــارتون «:بــرد و گفــت منیرا بــه همــان حالــت گذاشــت و و ســتوان را بــه اتــاق نشــ ییلباسشــو قبــاد
 »کجاست؟

 
 ».است نگاه کن زیم ریز« : ستوان

 
تختــه، کاغــذ و روزنامــه و خودکــار بــود قبــاد خودکــار  کیــ يرو نیگرفــت و مــاب نییســرش را پــا قبــاد

 شــتریفکــر کــنم افرادتــون ب« :و کاغــذ را برداشــت و اســم و آدرس چهــار نفــر را نوشــت و قبــاد گفــت  
 ».باشند

 
 »د؟یبا برادرم چکار کرد نینه با برادرم هم« : ستوان

 
آن وقــت  دیــشــما هســتند هــر وقــت همــه تــون اعتــراف کرد   هیــمــه منتظــر اعتــراف بقآن هــا ه قبــاد

 .میده یدادگاه م لیشماها را تحو
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مهربـان هسـتم    یلـ یمـن خ  یکنـ  یفکـر مـ  « :سـتوان بـه صـدا در آمـد و قبـاد گفـت       لیـ زنـگ موبا  يصدا
ــ گــرید زیــچ کیــچــون  ســتین نطــوریا یولــ بــود کــه مــن  يدختــر نــایرا بهــت بگــم م گــریراز د کی

ــا     ــه کاره ــماها او را وادار ب ــودم ش ــقش ب ــکرد يعاش ــر   ...  دی ــک ت ــدون کوچ ــن ب ــ نیم ــو را  یرحم ت
 يچــرا بــه کالنتــر دیــنفســت قطــع بشــه حــاال بگــو بهــرام را کجــا برد  کــه چمیپــ یدوبــاره تــو فــرش مــ

 ». دینبرد
 

 ».است  یما خصوص لهیچون مس میازش حرف بکش میتونس ینم يچون تو کالنتر« : ستوان
 

 » دوست هات چه بگم؟ نیاالن به ا ستیبگو با يدار يهمکار تیدونم اگر تو ن یمن نم« : قباد
 

 ».افتادم  ریفهمند که من گ یزنند م یمنو م دیق یاگر تو حرف بزن«: ستوان
 

 ».برادرت را لو بدهد  يو جا دیکه شکنجه بکن دیچکار کنم شما او را انجا برد«:  قباد
 

 ».درست است «:  ستوان
 

بکــنم جــز مــن  یمخفــ ییجــا کیــاول مجبــورم تــورا در  یفرســتم ولــ یمــ مارســتانیمــن تــورا ب« : قبــاد
بندازنـد مـن حـرف     ریـ دوسـت هـات بخواهنـد و منـو گ     نیـ بکنـد اگـر ا   دایـ توانـد تـورا پ   یکس نمـ  چیه

جـداً دوســت دارم   یعنــیتنــگ شـده اسـت    یلـ یقــول دادم و هـم دلــم بـراش خ   نـا یزنـم چــون بـه م   ینمـ 
 ». رمیبم
 

 ». یفقط قول بده که منو نکش یگم چکار بکن یندارند م یتیآن ها برام اهم« : ستوان
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 مارســتانیتــورا بــه ب عیکــه ســر نیــهســتم ا یهــات خــوب بــود مــن ازت راضــ يتــا حــاال همکــار« : قبــاد
فـرق خواهـد    هیـ ات بـا بق  ينگهـدار  تیتـو وضـع   یدهـم کـه زنـده بمـان     یقـول مـ   یدونم ول یبرسونم نم

ــ يوســت هــات بــراد دمیداشــت شــن را دهــن  گریکــدیمجبــور هســتند اول مــدفوع  ینــیزم بیســ کی
 میدهـم کـه از تـو خـوب رفتـار بکنـ       یبهـت مـ   یمطمـئن بـاش مـن قـول شـرف      یول ندبخورن یحت ایبزنن 

.« 
 

 ».کنم  یحداقل برام قرص ضد درد بخر وگرنه من تحمل نم«:  ستوان
 

  »ه؟یبهرام چ يآزاد يکار برا نیدهم حاال بگو بهتر یقول را هم بهت م نیا«: قباد
 

بگــم آن هــا  ياســت کــه مــن بــه آن هــا در زنــگ بعــد نیــکــار ا نیکــار بهتــر نیبهتــر یگفتــ« : ســتوان
 ».است  دهیبهرام فهم يریدستگ انیبدهند چون سرهنگ از جر لیتحو يبهرام را به کالنتر

 
 » پرسند؟ یازت نم دیساعت سرهنگ از کجا فهم مین نیا يتو«:  قباد

 
کــه از قــول  دیــگو یاســت او بــه پــدرش مــ یشــهربان سیزن داداش مــن دختــر ســرهنگ رئــ« : انســتو

ســرهنگ در  یوقتــ... میکــرد ریبــه مــن حملــه کــرد و مــا او را دســتگ  اطیــنفــر تــو ح کیــ دهیزنــم شــن
 ». میبه زندان منتقل نشود آن وقت ما مشکل دار یباشد و زندان انیجر

 
ــاز کــرد و موبا  قبــاد ــفــرش را ب ــرا از ج لی ــب بشی ــگ  « :آورد و گفــت  رونی نگــاه کــن آن هــا بهــت زن

 ».زده بودند 
 

حتمــاً  نمیــاز تــو بب يحقــه ا کیــفرامــوش نکــن در آن واحــد اگــر  « :نگــاه کــرد و قبــاد گفــت   ســتوان
 ». رمیگ یازت فاصله م يسه متر یذارم حت یمن آزادت م یدان یکشم خودت م یتورا م
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افتـاده   ریـ دارم بگـو زن و بچـه ات تـو دسـت مـا گ      گـر یفکـر د  کیـ مـن  « :در دسـت گفـت    لیـ موبا قباد
ــ عیکردنــد کــه اگــر ســر  دیــاســت و آن هــا هــم تهد  یو زن و بچــه ام را مــ میرحــ میبهــرام را آزاد نکن

 ».کشند 
 

 مارسـتان یرفـت منـو بـه ب    شیاگـر کـاره خـوب پـ     یکـنم ولـ   یمـن اطاعـت مـ    دیـ هر چه شما بگ« : ستوان
 ».برسون 

 
ــ « : قبـاد  نقشـه را اجــرا   نیـ دفعـه بعــد ا  میـ کــه زد يحـرف هـا   نیــقــول هـم بـدهم ا   یدهـم ولـ   یقـول م

بـاز   دیـ بکن ریو هـر چقـدر از مـا را هـم دسـتگ      میـ آور یمـ  رتـون یگ دیـ هـر کجـا هـم کـه فـرار بکن      میکن
 دیـ دار ادیـ مـا اطالعـات ز   يحتمـاً در مـورد روسـتا    میبـزرگ هسـت   لـه یقب کیـ هسـتند مـا    گریعده د کی
.« 
 

 ».هستم  میکنم من تسل یم يادقانه همکارچشم من ص«:  ستوان
 

 ».خودت به انها زنگ بزن  ایب«:  قباد
 

 ».الو « : ستوان
 

 ». میما منتظر تو هست«:  اکبر
 

کردنــد اگــر آن پســره را  دیــاالن زنــگ زدنــد تهد دنیــآقــا اکبــر آن هــا زن و بچــه منــو دزد «:  ســتوان
ــ عیســر ــ  میرحــ میآزاد نکن شــما را داده  یهــم آدرس اســم و نشــان  میکشــند رحــ یو زن و بچــه منــو م

 عیاســت؛ ســر ادیــدر حــق خــانواده تـون نکننــد آن هــا تعدادشـون ز   یرحمــ چیکردنــد هـ  دیــآن هـا تهد 
 ». دیدیفهم میانداز یم ریبعداً ما دوباره اونو گ دیبکن داو رو ازا

 
 ».به ما وقت بده  قهیپنج دق« : اکبر
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نــدارد آن  يا دهیــانجــام بــده اگــر مکــان رو بگــه فاکــه گفــتم  ياحمــق هــر کــار» :بــا درد گفــت  ســتوان
فکـر   م،ینبـرد  يکـه مـا او را بـه کالنتـر     دنـد یفهم یافتـاده حتـ   ریـ کـه بهـرام تـو دسـت مـا گ      دندیها فهم

 ».شوند  یم يتو همان محل نگهدار هیو بق میرح یکن یم
 

 ».را هم لو دادند  دیمکان جد دیشا میاو را کتک بزن قهیپنج دق« : اکبر
 

 میکــرد آن هــا مکــان ندارنــد آن هــا رحــ یتــا حــاال چطــور بــا شــماها خنــگ هــا کــار مــ میرحــ« : ســتوان
 » توانند هر جا برند یکردند االن م یمخف ونیکام يتو دیشا ایها را تو وانت و  یوآن دهات

 
 ». میکن یچشم االن آزاداش م« : اکبر

 
 ». دیبه من زنگ بزن دیو سالم ماند حیو خودتون صح دیکه آزادش کرد نیبعد از ا«:ستوان

 
 ».شک افتادم  يکه من تو یکن یم يآنقدر خوب همکار یهست یبیتو آدم عج« :قباد

 
ــ « : ســتوان ــو ا چیچــون مــن در اصــل ه ــت ــت کــار نی ــدارم االن هــم فقــط    يهــا يکثاف ــرادرم نقــش ن ب

باشــد بــاز  فیــهســتند بــرادرم هــر چقــدر کث فیــهــم مثــل او کث هیــشــم بق یبخــاطر او دارم مجــازات مــ
ــرادرم اســت و مــن ام  ــب ــ دی ــه پ ــن عمــداً ا   یدارم ک ــرد م ــه اشــتباهاتش بب ــب ــ نی هــا را از دســتش  لمیف

ــ  یتــوق کیــگــرفتم کــه  اتــش  نیــتونــه تــو ا یفاجعــه گنــده تــر نشــه آن وقــت خــانواده خــودم هــم م
 ».بسوزه 

 
 ». یتو االن قرار بود بهرام را شکنجه بکن یول« : قباد
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ــدارم بــرادرم کشــته بشــود حواســم اســت ز   ییارناچــ يآره از رو«: ســتوان ــچــون دوســت ن ســخت  ادی
 ادیـ نزدنـد چـون مـن ز    یهسـتند پـس چـرا حرفـ     یعـده زنـدان   کیـ کـنم وگرنـه تـو زنـدان      ینمـ  يریگ
 ».نکردم  تشونیاذ
 

 ».قادر هم تو زندان است « : قباد
 

 ».نبود  یکاف یکرد ول فیدونست تعر یآره او هر چه م« : ستوان
 

 ». یگ یامکان ندارد چرا دروغ م... ؟؟؟ قادر« : قباد
 

ــ یچــرا تعصــب« : ســتوان ــرا   یشــ یم آزاد شــدنش همــه حــرف   ياو هــم مثــل مــن و تــو آدم اســت او ب
 ».هارا زد 

 
 ».است  یاگر حرف زد پس چرا هنوز زندان« : قباد

 
 ».شدند  یآزاد م هیشد بق یم ینشده بود االن اگر بهرام زندان ریچون بهرام دستگ«:  ستوان

 
 ». دیانگار همه کاره زندان هست دیشما دو تا برادر ستوان هست«:  قباد

 
ــا بخــاطر خو « : ســتوان ــون م ــا ســرهنگ امت يشــاوندیچ ــدار يازهــایب ــ می ــو  یحت ــروان هــا جل ــا  يس م

 ».است پدر زن برادرم است  یشهربان سیندارند سرهنگ رئ یارزش
 

دهـم اگـر تـو بـا      یعـده اطالعـات مـ    کیـ ر مـورد تـو بـه    د یرسـانم ولـ   یمـ  مارستانیمن تورا به ب« : قباد
 یکسـ ...بـرادرت را نکشـد هـر چـه قـانون گفـت همـون        یکـه کسـ  ...دهـم  یقـول مـ   یبکنـ  يمن همکـار 

چـون   دیـ بکن ياالن صـالح خودتـون اسـت کـه همکـار      یعنـ ینداشـته باشـند    يهـم بـا زن و بچـه ات کـار    
 ». دیکرد انتیمردم خ و هم سیکه شما دو برادر هم به در لباس پل ننددا یهمه م
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برســان و بــه آن هــا بگــو جــداً مــن و خــانواده ام مرتکــب  مارســتانیکــن منــو بــه ب یتــو بزرگــ«:  ســتوان
 ».کنم آن ها را راحت بذارند  یخواهش م مینشد یگناه چیه
 

و فــردا بچــه هــات  یاگــر تــو خطــا بکنــ میگــو یبهــرام از تــو مــ يهــا لیــرم بــه فام یمــن االن مــ«:  قبــاد
حـرف هـات صـادقانه باشـد مـن شخصـاً        نیـ اش گـردن خـودت اسـت وگرنـه اگـر ا      ییکشته بشند خـدا 

شـهر از طـرف خـانواده حـرف اول      نیـ چـون فعـالً مـن در ا    رمیـ گ یخـانواده ات را بـه عهـده مـ     یسالمت
 ».زنم  یرا م

 
 ».نبودم  یراض چیه زنم از اول هم یحرف ها را م نیندامت ا يمن صادقانه و از رو« : ستوان

 
  »؟يراه بر یتون یجداً نم« :او را باز کرد و بلند کرد و گفت قباد

 
 ».نه، خدا کنه که قطع نخا نشده باشم « : ستوان

 
 تیاز مــن شــکا ایــبعــداً ن افتــدیاتفــاق ب نیــکــردم کــه ا یبــود اصــالً فکــرش را نمــ نیوزنــم ســنگ« : قبــاد

  »؟یکن
 

 ».نبود  يدونم عمد یم« : ستوان
 

آمبــوالنس  کیــزنــگ زد و  مارســتانیکــه بهــرام را آزاد کردنــد بــه ب نیــبعــد از خبــر دار شــدن ا قبــاد
ــک را در     ــندوق کوچ ــرد و ص ــت ک ــدر خواس ــدت   کی ــت و م ــمع گذاش ــتانیدر ب یمش ــالن  مارس در س

ــه ام ــانتظــار ب ــ  دایــآن چهــار نفــر پ يکــه ســر و کلــه هــا  نیــا دی ــد و وقت از آن هــا  یبشــوند منتظــر مان
ــا صــندوق داخــل شــد و رو   ازدهیــســاعت  وانشــد و  يخبــر ــه لمــان را زد و ب  يقبــل از ظهــر زنــگ خان

 بده « :دیگذاشت و لمان پرس زیم يمبل نشست و صندوق را رو
 

 ».بذارم آن گوشه  من
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 ».است  نینسر يبرا نیا«:  قباد

 
 ». هیچ نیا« : نینسر

 
 ».دونم خودت برو آن اتاق تماشا کن  یمن نم«:  قباد

 
 ».عکس هاست  نیدورب« :گفت  یصندوق را باز کرد و با ذوق و خوشحال در نینسر

 
 ». نجاستیهم ا یکپ ستین شتریاست ب نیآره همه اش هم« : قباد

 
 ». يخودت تماشا کرد« : نینسر

 
ــ «:  قبــاد  ارگرفــتیرا در اخت نینــه مــن بــه حــرف ســتوان بــاور کــردم او خــودش گفــت همــان روز دورب

کردنــد چــون خــودش  فیــفقــط در دســت او بــود گفــت خــودش هــم تماشــا نکــرد و فقــط بــراش تعر  
ــر دارد ا ــدخت ــا را پســند نکــرد و رو  نی ــار آن ه ــرادر کــوچکش هــم داد و ب  يک ــب ــتوان . کــرد  دادی س

 ».کوچکش است رادرستوان سه است ب میرح
 

ــر ــل    نینس ــاز داخ ــان و مهن ــا لم ــب ــاق د کی ــریات ــنج دق   گ ــد از پ ــدند و بع ــهیش ــر ق ــا   نینس ــد و ب آم
 .و تشکر کرد  دیصورت قباد را بوس یخوشحال

 
 ».میموفق شد ينبود بهرام هم کمک کرد ما دو نفر ییکار من تنها« :گفت  قباد

 
 » بهرام پس کجاست؟« :لمان  مادر

 
 ». دیمتاسفانه خبر ندارم حالش خوب است نگران نباش«:  قباد
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ات اســت خجالــت نکــش ببوســتش تشــکر  یــیدا يد جــاآقــا قبــا«:نگــاه کــرد و گفــت  نیبــه نســر مــادر
 ».کن 

 
 ».بوس دادم « :جلو آمد و گفت نینسر

 
 .دوباره دو گونه او را ببوسد  نیاز جاش بر خواست و اجازه داد که نسر قباد

 
 ».بهرام آنجا بود« :به اتاق رفت و به لمان و مهناز گفت نینسر

 
بگــو اگــر خواســت فقــط  نیمهنــاز لطفــاً بــه نســر« :و لمــان دو بــاره بــه اتــاق آمدنــد و قبــاد گفــت  مهنــاز

اســت بــه آن دســت نزنــد وتماشــا هــم  نــایاز م یو عکســ لمیخــودش را پــاك بکنــد اگــر فــ يعکــس هــا
 ».نکند 

 
 یمبــل تکــ کیــآمــد و در  منیهــم بــا او بــه اتــاق نشــ نینســر یگفــت و ولــ نیرفــت و بــه نســر مهنــاز

 » بهرام هم با تو بود؟ یگفت« :دیمهناز هم کنار دست لمان نشست و پرس نشست و
 

شـد و بـا چـاقو بـه سـتوان حملـه کـرد         اطیـ داخـل ح  ییاول بهرام به من اجـازه نـداد خـودش تنهـا    « : قباد
ــم دور ماشــ       ــرد و او ه ــردارش ک ــوهرش خب ــه ش ــود و ب ــاهد ب ــره ش ــتوان دم پنج ــدو نیو زن س و  دی

 يخانــه ا کیــآمــد او را بــه  سیپلــ نیماشــ کیــکــرد بعــد  ریرام را دســتگاســلحه اش را در آورد و بهــ
 ».شکنجه بکنند  هبردند ک

 
 ».آزاد شد بهت گفت «: مهناز

 
 ».بهرام را آزاد کردند  یکرد ول فیها را ستوان رحمان برام تعر نینه ا« : قباد

 
 » مگر ستوان رحمان با تو آشناست؟« : لمان
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داخــل خونــه افتــاده اســت فکــر کــردم بهــرام ســتوان را  یدونســتم چــه اتفــاق ینــه مــن اصــالً نمــ« : قبــاد
ــ   ــال عکــس و ف ــع ســالح کــرده و دنب ــس د  لمیخل ــر عک ــاســت ب ــ دمی ــا   نیماشــ کی ــرام را ب ــد و به آم

کــردم او بــه منــزلش بــر گشــت و زن و  یمــ بیــســتوان را تعق دمیــد یخودشــون بردنــد مــن بعــداً وقتــ
تـوش   يزیـ را روشـن کـردم چ   وترشیبـرد داخـل خانـه شـدم و کـامپ      یمکـان امنـ   کیـ بچه هاش را بـه  

ــرا  ــود و ب ــانیاطم ينب ــامپ ن ــن او را اســ      وترشیک ــود م ــته ب ــاره برگش ــم دو ب ــردم او ه ــراب ک  ریرا خ
ــل همکــار       ــام و کام ــن تم ــا م ــد آخــر کــالم او ب ــع ش ــنم نخــاعش قط ــر ک ــت  يکــردم فک کــرد و او گف

ــاز ا چیخــودش در هــ ــ  يکثافــت کــار نی ــراهــا دســت نــدارد فق ــ يط ب خواســت جــاده را  یبــرادرش م
دادگـــاه داده شـــود و او هـــم االن  لیـــصـــاف بکنـــد مـــن بـــه او قـــول دادم کـــه بـــرادرش زنـــده تحو

 ».است  يبستر مارستانیب
 

  »؟يدینپرس يزیدر مورد قادر چ یقادر چ« : لمان
 

 ».ولش کن حوصله او را ندارم « : قباد
 

 ».کن  فیشده تعر یولش کن چ یچ« : لمان
 

او  دیـ خواهـد دروغ بگو  یکلمـه بـه مـن نمـ     کیـ صـادق بـود معلـوم بـود      یلـ یسـتوان بـرام خ   نیـ ا« : دقبا
همــه  نیــحــرف او ا يکــرده اســت و از رو يبــا آن هــا همکــار یگفــت قــادر بخــاطر مســابقات قهرمــان 

 ».کردند  ریآدم را دستگ
 

تونــه بخــاطر آن  یحــد مــ نیــبــراش چقــدر مهــم اســت آدم تــا ا یقهرمــان نیــدونــم ا یمــن نمــ«:  لمــان
 ».شه  یخودش را بفروشد باورم نم

 
 تشیــاذ ادیــشــکنجه ز ریــســتوان را بــاور کــردم گفــت ز يمــن کــه بــرادرش هســتم حــرف هــا « : قبــاد

 ».هم نکرده بودند که حاضر به حرف زدن شد 
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 چیبـه هـ   یخواهـد قهرمـان بشـود فکـر کـنم جـز قهرمـان        یمعلـوم اسـت او مرتـب گفتـه مـ     « :لمان  مادر
 ».دارد  ینابود بشود براش درجه دوم هیبق یکند زندگ یفکر نم رگید زیچ
 

 »بروم بابا و مامانم کجا هستند؟ یستیمن با«:  قباد
 

 ».دیآن ها رفتند خر دیما را ممنوع کرد« :لمان  مادر
 

 »زنگ نزد؟ یبنگاه یبرند راست نجایآن ها از ا دینذار« : قباد
 

 ».میده یبهت خبر م مینه هنوز زنگ نزد ما منتظر هست« : لمان
 

 »؟يبر ییجا یخواه یم«:  مهناز
 

 ».کند یمطمئن بشم شماره تلفن او کار نم نمیبهرام را بب یستیآره برم اول با«: قباد
 

ــاد ــ     قب ــاق نش ــوت در ات ــات و مبه ــادر م ــوان و م ــت و آن دو دخترج ــهیدر اند منیرف ــط   ش ــد و فق بودن
 .نه ایکرد که همه آن ها پاك شدند  یسرش تو عکس ها بود و کنترل م نینسر

 
شــه، مــن  یخودخــواه و جــاه طلــب نمــ نقــدریآدم ا«:داشــت گفــت  یو عصــب وسیمــا يکــه ظــاهر لمــان

 ».کرد يمطمئن هستم با آن ها همکار
 

 »قباد آمده بود؟ ياز اول هم معلوم بود او برا« :لمان  مادر
 

 »ه؟یقباد منظورتون چ يراخاله ب دیگو یچه م یچ« :دیشد و پرس زیگوش هاش ت مهناز
 

 ».و او را تنها نذارد ستدیقباد ازش خواسته بود که قادر پشت داود با« : لمان
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 دنـد یرا گفتـه باشـند آن هـا د    قـت یاز کجـاآ کثافـت هـا حق    میدینشـ  يزیـ هنـوز از زبـون قـادر چ   « :مهناز
 ».قباد ساده است گفتند

 
 ،یکنـ  یحـرف هـا را تکـرار مـ     نیـ چـرا ا  يتـو کـه او را دوسـت دار   « :به لمان نگـاه کـرد و گفـت    نینسر

 ».است اگر بخواهد حرف بزند ينفر نیمن که صد در صد مطمئن هستم قادر آخر
 

 ».کنم او لو داده باشد یمن هم فکر نم« : مهناز
 

 ».دنکردن دایاگر لو داد پس چرا آن ها نرفتند آن مکان را پ« : نینسر
 

 ».میزن یبه قادر تهمت م خودیدرست است ما ب قاًیدق« :مهناز
 

ــگــوش نداد« : لمــان ــقبــاد گفــت آن ســتوانه گفــت ز  دی ــد چــون او در همــان شــب    ادی شــکنجه نکردن
 ».داد یدادند آن مکان را هم لو م یشد وگرنه اگر ادامه م ریدستگ

 
بـه تـو شـکنجه بکننـد آن وقـت معلـوم       شـکنجه بـود    ریـ اون ز یتراشـ  یلمان تو چـرا بهانـه مـ   « : نینسر

 ».کردند ریرا دستگ يخودیتازه چهار تا آدم ب یکن یشه چقدر مقاومت م یم
 

 ».شدند یم ریبود حتماً او و دوست هاش دستگ یزرنگ نم ییمعلوم است اگر دا«:  لمان
 

ممکــن  ریــگــم غ یمــن هــم مــ ینــیب یخــواه یکــه خــودت مــ يآن جــور يتــو دوســت دار« : نینســر
 ».نبود پس صد در صد او حرف نزده است ياست، اگر واقعاً شکنجه جد

 
 ».نکرد انتیکنم قادر به ما خ یمن هم فکر م« : مهناز

 
*** 

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 399 

ــاد ــ قب ــانیاز خ یوقت ــ  اب ــل م ــت   یباب ــه الس ــمش ب ــت چش ــ کیگذش ــیرو یفروش ــد از دو   نی ــورد و بع خ
ــهیدق ــرو  ق ــدن دور زد و روب ــت  يرانن ــازه الس ــا تو   کیمغ ــار ت ــرد و چه ــز ک ــترم ــت وبی ــ کیالس  نیماش

ــا د    دیــخــودرو خر ــا را در صــندوق عقــب جــا داد و دو ت ــاد کــرد و دو ت ــان جــا آن را ب را  گــریو در هم
 یکســ یو در زد و وقتــ ســتادیا نیدرواز بــا ماشــ يو بعــد بــه بــاغ رفــت جلــو ذاشــتعقــب گ یدر صــندل

صــبر کــرد و  يا قــهیدق نیدروازه بــه داخــل بــاغ بنــدازد و چنــد يرا از بــاال کیمجبــور شــد الســت امــدین
تمـام قــوت را   گـر یسـرانجام بـه خـود گفـت اگــر االن زود اقـدام نکنـد احتمـال دارد افـراد در تــه چـاه د         

ــ  میکــه تصــم نیهمــ اشــنداز دســت داده ب ــاال بــرود وقت ــاال دروازه  یگرفتــه بــود از دروازه ب ســرش را ب
کنـد و قبـاد    یدر را بـاز مـ   دیـ آمـد و بـا دسـت اشـاره داد کـه بـا کل       یمـ گرفت بهرام از پـنج متـر فاصـله    

پــرت کــرد و  نیهــا را بــا پــا بــه طــرف کیو و بهــرام دروازه را بــاز کــرد و اول الســت دیــپر نییمجــدداً پــا
 ».داخل اریرا ب نتیماش« :گفت بادبه ق

 
 قفل کرد و از دیشد و به داخل راند و بعد دروازه را بهرام از پشت با کل نیسوار ماش قباد

 
 »؟يدیآن ها خر يها را برا نیا« :دیپرس قباد

 
رضــا گــرفتم آمــدم  یرا از علــ نجــایآدرس ا یآره مــن صــبح«:دو تــا را در دســت گرفــت و گفــت  قبــاد

گــم خســته شــدند  یمــ دمیــد يبــد تیســوراخ تماشاشــون کــردم آن هــا را در وضــع  ياز ال يتــو نبــود
 ».ستین ریتو گ يوسط فقط پا نیچون ا ستیشون هم تلف بشه درست ن یکیاگر  يجور نیا

 
 ».رمیگ یرا به عهده م زیبذار سقط بشند من همه چ« :بهرام

 
ــ قبــاد ــ   یب ــه حــرف هــاش کــه نش ــا ب ــه او  کیگرفــت و بــا چشــماش دو الســت  ندهیاعتن را نشــان داد و ب
 يبــود یخـودت مـ   سـت یبا یپـدر و مادرهاشــون آمدنـد تـو مـ     شـب یآن دو تـا را بـردار د  «:گفـت  يامـر 

بدبختشــون آن هــا  يمادرهــا یســوزانم ولــ یهــا اصــالً دل نمــ نیــا يدلـم بــه حالشــون ســوخت مــن بــرا 
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کردنــد بــذار آن هــا زنــده بموننــد و بــه قــول قــادر   یخــانواده چــه اشــتباه هیــو بق تونمثــل مــادر و پــدر
 ».یکن یهمه محل تو صورتشون تف بزنند تو با آن ها فرق م

 
تـرحم را از خـودت نشـان نـده وگرنـه       نیـ ــفقط بـه آن هـا ا   : را برداشـت و گفـت   کیدو تـا السـت   بهرام

کـه   ؟يکـرد  يکـن چـه شـد تـو کـار      فیـ شـوند تعر  یشـه بـاور کـن طلبکـار هـم مـ       یزبونشـون دراز مـ  
 ».آن ها آزادم کردند

 
 ».داستانش دراز است مینیجا بش کی میریبگ« : قباد

 
 يتکــه ســبزه نشســت و بهــرام رو کیــ ينشســتند و بهــرام رو هیســا ریــز یدرخــت نــارنگ ریــهــا ز آن

 .کرد فینشست و قباد تمام داستان را تعر ییتو کیالست
 

 ».آن چهار نفر تو اقدام نکن بذار فعالً راحت آزاد بگردند يبرا«:  بهرام
 

د هـر چنـ  « :دیدوبـاره از چـاه دور شـدند قبـاد پرسـ      یهـا را در داخـل چـاه انداختنـد وقتـ      کیها السـت  آن
 نجـا یتـو ا  یبـاز احتمـال اسـت اگـر آن هـا وقتـ       یشـود ولـ   یرد نمـ  ادهیـ پ يبا پـا  نجایکس از ا چیظاهراً ه

 ».دبکنند و کمک بخواهن دادیو موقع خواب دادو ب یاالن اگر تو کلبه باش یحت ایو  یستین
 

بخواهنــد کمــک  گــریبــار د کیــهــر چــه تونســتن انقــدر کمــک گفــتن اگــر « :لبخنــد زد و گفــت  بهــرام
 ».دهد یبگند استفراغ بهشون دست م

 
 ».دمینفهم چیه« : قباد

 
ــو بهــرام ــت  يگل ــ « :خــودش را نشــان داد و گف ــاهم حت ــه ب ــ یگلوشــون گرفت ــد مال ینم ــتونن حــرف  می

شـوم مـن اغلـب کنـار      یزننـد مـن متوجـه مـ     یبـاهم حـرف مـ    یبزنند هر وقت گلوشـون بهتـر شـد وقتـ    
آمـد   شیبزننـد کـه تـا حـاال کـم تـر پـ        یدهـم اگـر هـم حرفـ     یحرف هاشون را گـوش مـ   نمینش یچاه م
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خــواهم کــه داد  یکــنم و از آن هــا مــ یکردنــد موتــور چــاه را روشــن مــ دایــصــاف پ ياگــر دوبــاره گلــو
 ».بکنند دادیوب
 

 »خورند؟ یغذا چه م ینکن يادرویمواظب باش ز یرا به من نگو ول زهایچ نیا« :قباد
 

 ».ینیزم بیس« : بهرام
 

 »ن؟یهم«:  قباد
 

پــا گرفتنــد  ریــدختــر جــوان را ز کیــ یرا بفهمنــد چطــور آن هــا زنــدگ یقــدر زنــدگ یســتیبا« : بهــرام
ـ  يها همه شون مردهـا  نیا حـق   نیـ گفتـه ا  یکـ  میهسـتند اگـر اجـازه کشـتن آن هـا را نـدار       یرحمـ  یب

 ».که آن ها ادار خودشون را نوش جان کنند ستیمن ن
 

 ».خورند یچاه را م ها آب نیا«:  قباد
 

اول از جهــنم رد بشــوند، تــا  یســتیبــا آن هــا اســت اگــر قــرار اســت زنــده بمانــد با  میآره تصــم«: بهــرام
 چیهــ نــایهســتم مــن بــه م نجــاینخورنــد مــن تــا ده روز ا دنیــو ر دنیکــه تــوش شاشــ یآن هــا از ان آبــ

قـول داده بـود کـه    او گفـت قـادر    يدیبـدهکار هسـتم مـن بـه او قـول دادم خـودت شـن        نیبـه نسـر   یول
 ».نیو نسر نایکار را کردم گذاشتم بخورند ان هم بخاطر م نیگو بخورند من ا اآن ه

 
 ».حاضر شدند« : قباد

 
بکنــد  دایــتونــه آن هــا را پ ینمــ یکســ ییایــن نجــایاگــر بــه ا ایــن گــهیمعلــوم اســت، تــو از بعــد د« : بهـرام 

 ».کنند یم بیتورا تعق ادیوگرنه به احتمال ز
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او گفــت بــه هرحــال بــه نظــرم  ایــدونــم مـن بــه او گفــتم و   یمــن اتفاقــاً بــه ســتوان فهماندنــد نمــ« : قبـاد 
ــ  نیــاگــر آن هــا فکــر بکننــد ا  یهــا داخــل وانــت هســتند و مکــان ثابــت ندارنــد آن وقــت آن هــا بــا هل

وجــع  چینشــود بــه هــ دهیــد یشخصــ ایــ ینیهــم اگــر ماشــ نجــایکــوپتر همــه جــا را خواهنــد گشــت و ا 
 ».دفهم ینم یکس

 
هـا بـا وانـت بـه طـرف گنبـد        نیـ کـه ا  دیـ بکن عیتـو محـل شـا    یسـت یاسـت با  یفکـر خـوب   نیآره ا«:بهرام 
 ».رفتند

 
اتفاقـاً مـن بـه سـتوان رحمـان گفـتم آن هـا احتمـال دارد بـه زاهـدان و خوزسـتان و خراسـان هـر              « : قباد

 رنـد یاسـهال بگ  یحتـ  یبکنـ  ریشـکم آن هـا را بـا غـذا سـ      یسـت یتوانند باشند بـه نظـر مـن تـو با     یم ییجا
 ضیو ســخت مــر رنــدیگ یشاشــن و درد شــکم و روده مــ ینمــ ينجــوریآن وقــت بهتــر اســت وگرنــه ا

 ».وندش یم
 

 یفقـط بـه عنـوان قـرض قبـول مـ       يپـول همـراه دار   رنـد یاسـهال بگ  یسـت یآره حـق بـا توسـت با   «: بهرام
 ».کنم

 
 ».دیرم خر یمن م یمن و تو ندارد اگر موافق باش بیج« : قباد

 
اگـر مـن باهـات کـار      ییایـ بـار اسـتثانا م   نیـ فقـط ا  میـ ر یصبر کن اول در چاه را ببنـدم بـاهم مـ   « : بهرام

 »رمیگ یبا تو تماس م امیداشتم خودم م
 

 ».نجایا ارمیاندازم م یم ریاز آن ها را گ یکی یکیمن « : قباد
 

بــاش بــذار آن هــا آزاد  نینکــن فقــط مواظــب مهنــاز و لمــان و نســر  ينــه گفــتم فعــالً تــو کــار« : بهــرام
 ».بگردند
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ــ  مارســتانیرحمــان دو ســاعت تمــام تنهــا در ب  ســتوان ــه ه ــود و ب ــ  چیب ــود و گوش ــداده ب ــر ن  یکــس خب
ــد از ا   ــود و بع ــاموش کــرده ب ــخــودش را خ ــوب اند  نی ــه خ ــهیک ــا    ش ــگ زد و ب ــرهنگ زن ــه س ــرد ب ک

ــســرهنگ  ــه شــهربان   کی ــت   یســاعت حــرف زد و ســرهنگ ب ــار نفــر درجــه دار را دس ــت و چه  ریگرف
او و  یرا آزاد کـرد و قـادر هنـوز تـو زنـدان بـود و هـر چقـدر مربـ          هـرام ب لیـ بعـد پـنج فام   یکرد و ساعت

ــگ یدو نفــر از کشــت ــ رانی ــ   شکوســتیپ یمل ــد راه سازش ــا کردن ــد خــواهش و تمن ــد حــرف زدن  یآمدن
ـ  ينشـد و بـا لـج بـاز     دایپ را کـه دامـادش    يروبـرو شـدند او کـه هنـوزاز عمـق فاجعـه ا       یشـهربان  سیرئ
دوســت داشــت اول دامــادش آزاد بشــود تــا قــادر هــم آزاد  لحــاظ نیــخبــر بــود و از ا یآن بــود بــ یانبــ

ــ يآزاد يبشــود بــرا ــ یقــادر حت ــد و دو   یباشــگاه يهــا میتــ یمرب فوتبــال آمدنــد بــاز او در زنــدان مان
 .برد یبسر م يسلول انفراد کیدر  نیتمر يبه مسابقه نمانده بود و قادر به جا شتریروز ب

 
**** 

 
کــه در  يگــریقــادر فــرد د يجمــع شــدند و بــه جــا  ياســتان در شــهر ســار رانیــگ یظهــر کشــت فــردا

شـدند   یراهـ  زیـ مسـابقات بـه شـهر تبر    يبرگـزار  يبـه او باختـه بـود سـوار اتوبـوس شـدند و بـرا        نالیف
بـه روسـتا رفتـه بـود و بـا پـدر قـادر حـرف زد و از          يقبـل از حرکـت بـه شـهر سـار      یقادر ساعت یو مرب

او را محفــوظ نگــه خواهــد داشــت و پــدرش  يتوانســتند قــادر را آزاد بکننــد او جــا یت اگــر مــاو خواســ
 به شهر رفت و زنگ خانه لمان را زد همه جمع بودند و به قباد

 
شــهر هــر چــه  نیوقــت تــورا تنهــا نگذاشــت بــرو ببــ چیدر فکرتــو بــود هــ شــهیپســرم قــادر هم« : گفــت

آزاد  یســتیکـن او با  دایـ خـوب پ  یپـارت  کیـ اسـت   ادیــبانـک نفـوذش ز   سیرئـ  يگفتـه بـود   يآشـنا دار 
 ».آرزوش بود دست رو دست نذارپسرم نیبزرگ تر نیبه مسابقه برسد ا ستیبشود او با

 
شـن تـو    یدهـن مـردم کشـته مـ     یبابـا چـه خبرتـون اسـت مـردم جـان مـ       « :گفت ادیو فر یبا عصبان قباد

بــار ســر قبـــر    کیـــ یداود نتونســته حتــ   نیببـــ مارســتان یبــرو ب  دیو پســرت دنبــال شــهرت هســـت   
چشـمت   نجـا یا ییایـ چوپـان پنجـاه و نـه تـا گـرگ شـده تـو م        ییبهـرام تنهـا   نیبـرو ببـ  ... خواهرش بـره  
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ــ  ــاز م ــه مهن ــو یب ــرار     رهخ ــا ف ــرس آن نامرده ــتند او از ت ــواهرش را کش ــه خ ــه ن ــار ک ــت آن  يانگ اس
اتـاق قهرمـان    نیـ فـراد تـو ا  ا نیـ مـن و ا  يبزنـد بـرا   نیجهـان را هـم زمـ    رانیـ گ یپسرت اگر همه کشت

 ».ذره هم انصاف بده بابا کیما را برد  ياو تو زندان آبرو ستین
 

ــا صــورت ســرخ گفــت  پــدر ــ یچــ« :ب ــیمعلــوم اســت خ... یگــ یم ات گــل  يحســود... ينفــرت دار یل
 »ها؟... ياز سد برادرت بگذر یخواه یبهانه م نیبه ا... کرده

 
 نیــکشــور اســت ا نیــمــرد ا نیتــر يدوننــد قــادر قــو یهمــه مــ دیســتیبابــا جــان چــرا متوجــه ن» : قبــاد

کــه   یکســ  دیــ گــه دنبــال مــدرك اســت بابــا قبــول کن      یثابــت کــردن نــدارد خــودش مــ      گــرید
 ».از او انتظار داشت یستیهم نبا نیاز ا شتریطلب باشد ب نقدرفرصتیا

 
خواهــد بــه مــن و مــادرت ثابــت بکنــد کــه اگــر درســش را   یاو مــ یاحمــق هســت یفهمــ یتــو نمــ« :پــدر

را انتخـاب کـرده بـود وگرنـه االن نـه بـه خـدا         يکنار گذاشت آن کـار را بـه حـق کـرده بـود و راه بهتـر      
 ».یستین يبرادر نیداشتن چن قیو نه به خرماش دستش بند است تو ال

 
 ».بشمارم کیو  کیبابا صبر کن من برات  یگ یم یمن چ یک« : قباد

 
ــه او گفــت و ا    پــدر ــا دســت پــرت کــردن عالمــت گــم شــو ب ــه بب ــز خان ــال   رونی رفــت و در محــل دنب
 .قادر بروند يآزاد يبا او برا دیها بود تا آن ها شا یمحل

 
ازت بـر   يکـنم اگـر واقعـاً کـار     یآقـا قبـاد خـواهش مـ    «:سـوخت و بـه قبـاد گفـت     ریـ به حال پـدر پ  لمان

 ».آمده نجایتا ا رمردیبرو انجام بده گناه داره پ ادیم
 

حتمــاً او هــم  يبــا او دوســت شـد  یلـ یفکــر کــنم خ يسـتوان آنقــدر خــوب حـرف زد   نیــتــو از ا« :مهنـاز 
 لیـ آقـا سـت سـتوان اسـت فام     نیـ بکنـد ا  يبتوانـد کـار   یکنـد اگـر االن کسـ    یدر مورد تو خوب فکر مـ 

 ».سرهنگ است
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 ».آقا قباد برو با او حرف بزن ضرر ندارد«:لمان مادر

 
افتـاد وگرنـه مـن هرگـز      ریـ در بخـاطر مـن گ  کـنم بخـاطر مـن هـم شـده بـرو قـا        یخواهش مـ «:  نینسر

 ».بخشم یخودم را نم
 

ـ  یباشه من مـ » : قباد از بعـد مـن بـرادر بـزرگش هسـتم نـه        دیانتظـار نداشـته باشـ    شـتر یاز مـن ب  یرم ول
 ».او
 

 تیعمـل بشـود از قبـاد شــکا    یسـت یکـرد و با  یرفـت و رحمـان را کـه از درد نالــه مـ     مارسـتان یبـه ب  قبـاد 
خـواهش دارم بـه سـرهنگ زنـگ بـزن بگـو        کیـ : انـداخت قبـاد گفـت    يچـه روز کـرد کـه او را بـه     یم

ــر  ــادر را س ــ    عیق ــت م ــون داره حرک ــوس ش ــابقه دارد اتوب ــد او مس ــور  یآزاد بکنن ــان کش ــد قهرم  يکن
 .دیاست کل سال زحمت کش

 
 یداد حتمــاً ســرهنگ مــ یرا لــو نمــ هیــبکــنم اگــر بق يتونســتم بــراش کــار یمــن مــ یکاشــک» : ســتوان

داننــد کــه او نقــش  یهمــه مــ یاســت ولــ ریتقصــ یهــا و بــرادرم بــ یمحلــ يریدانســت کــه او در دســتگ
 ».چکار بکند رمردیخواهد دو تا نوه دارد پ یداشته است سرهنگ هم دامادش را م

 
ــ  « : قبــاد ــد مــن هــم قــول م ــگ بــزن او را آزاد بکنن ــا دو روز د  یتــو زن در  گــریدهــم کــه خــودم او را ت

 ».دست سرهنگ بسپارم
 

شـوند آقـا قـادر را     یحتمـاً حاضـر مـ    دیـ کن یاگر مـن زنـگ بـزنم و بگـم دامادشـو االن آزاد مـ      « : ستوان
 ».آزاد بکنند

 
کشـد تـا آن هـا     یفـرض کـن االن زاهـدان هسـتند دو روز طـول مـ       سـتند ین یکـ ینزد نیـ نـه انهـا ا  « :قباد

 یکــنم حتــ ینمــ نیبشــود و قــادر در مســابقه شــرکت نکنــد آن وقــت مــن تضــم  ریــبرگردنــد و اگــر د
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وســط مــن  نیــبــرادرت وگرنــه ا لیــو مــن هــم کف دیقــادر بشــو لیــشــما کف یعنــی یخــودت زنــده بمــون
همــه شــما را بــه عنــوان  نیهــر جــا کــه بــر نیشــوم متوجــه کــه هســت یتــون نمــ چــهزن و ب لیــوک یحتــ

تـونم   یکـه بـراش گـوش شـنوا دارنـد مـن مـ        یکـ یبـا آن هـا حـرف بزنـد      یستیبا یکیشناسند  یقاتل م
 ».کار را براتون بکنم نیا

 
 ».چطور باور بکنم يحرف دار نیا يبرا يزیچ يسند یدو روز گفت« :رحمان  ستوان

 
دهـم مـن    یدارم قـول مـ   سـتم یمعاملـه ن  نیـ اسـت کـه مـن خـودم حاضـر بـه ا       نیسند حرف من ا« : قباد

ــایهــم خــانواده دارم اگــر بــرادرت بعــد از دو روز آزاد نشــد ب   دو روز در را کــه مــن بعــد از   يکــار دیی
تنهـا شـانس اسـت وگرنـه      نیـ ا دیـ دهـم شـما در حـق خـانواده ام انجـام بده      یحق خـانواده ات انجـام مـ   

 گـران یدهـد اگـر او ندهـد د    یشـدن مـن آن بهـرام دسـتور مـرگ بـرادرت را مـ        لیـ بـدون کف  یدون یم
 کنم تا یاصرار نم شتریمن تنها شانس شما هستم ب یدهند ول یم
 
ــ ــ دیــســاعت وقــت دار مین ــون  شیرا پــ نیآن خــا دیهــر چقــدر دوســت داشــت  دیــتون یوگرنــه م خودت

 ».دینگه دار
 

او زنـگ زد و او   لیـ موبا يبـر گشـت و تمـام حـرف هـاش را تمـام نکـرده بـود کـه صـدا           هیـ بق شیپ قباد
 ».الو« :شماره قادر است : نگاه کرد و گفت  یبه گوش

 
 »؟ییقباد کجا« :قادر

 
 ».میان خانم جمع هستما همه االن تو خونه لم«:  قباد

 
 ».منو بردار ایمن آزاد شدم ب«: قادر

 
 ».ایب ریبگ یتاکس« : قباد
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 ».ایب قهیدق کیگفتم پاشو « :قادر

 
 «.خورد یلمان خانم تورا نم ایب ریبگ یتاکس کی هیقباد چ« : قباد

 
 ».دمیبعد رس قهیمنتظرم باش من پنج دق رونیب ایب رمیگ یم یتاکس کیمن « :قادر

 
لحظــه منتظــر بشــود قــادر  کیــتــا دم دروازه لمــان آمــد از راننــده خــواهش کــرد کــه   یبــا تاکســ قــادر

 ».باال ایقادر ب« :رفتن نداشت حالش اصالً خوب نبود زنگ خانه را زد لمان گفت ينا
 

 ».منتظر است یراننده تاکس نییپا ادیبگو قباد ب«: قادر
 

 ».ستین یفکر کنم همراه قادر پول تاکس آقا قباد«:را قطع نکرد و به قباد گفت فونیا لمان
 

« :بکنـد و بـدون نگـاه بـه صـورت قـادر گفـت         یخوشـحال  نیکـه کـوچکتر   نیـ رفـت و بـدون ا   نییپا قباد
 »؟يرا نداد یتاکس هیکرا

 
 ».پول همراه نداشتم« :قادر

 
 »؟يچکار کرد یهمه پول از حسابم بر داشت نیا« : قباد

 
 ».ستیوش نمن تو زندان بودم تو حالت خ« :قادر

 
 ».را بدهم چقدر شد بگو هیصبر کن اول کرا« : قباد

 
 ».بده نیماش چیسو... معطل شد... از آقا راننده بپرس«:  قادر

 
 »؟ير یکجا م دهینرس« :و گفت  ستادیوسط راه ا قباد
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 ».نمیاو را بب یستیام با یقبل از رفتن مرب يرم سار یم« :قادر

 
 ».دارم اجیرا خودم احت نیماش«:  قباد

 
 ».را بده هیکرا« :با اشاره گفت  قادر

 
ــکرا قبــاد ــه تماشــا ا    یتاکســ هی ــا چشــم هــا ب ــه گــوش و ب ــان در دم دو پنجــره ب  ســتادهیرا داد همــه زن

 ».برگردم يمقدار پول بده تا برم سار کی« :بودند قباد به سمت برادر برگشت قادر گفت 
 

 »؟يبا آن همه پول ها چکار کرد ینگفت یراست«:  قباد
 

 ».یگذاشته بودم تو بر نداشت نیداشبرد ماش يمقدارش و تو کی یگ یکدوم و م« : قادر
 

 ».نه صبر کن« : قباد
 

حتمــاً تــو  ســت،ین« :طــرف شــاگرد در را بــاز کــرد و بــه داشــبرد نگــاه کــرد و در را بســت و گفــت  قبــاد
 انــتیخ يحتمــاً بهـت قـرص دادنــد مجبـور شـد     يشـکنجه شـد   ادیــز يکـرد  دایـ پ یزنـدان حـواس پرتــ  

 .را استفاده کرد نیکلمه خا واشیبعد در ادامه »... یکن
 

خـل و چـل معلـوم اسـت     « :گفـت  ادیـ شـد و بـا فر   یکـه داشـت عصـبان    يبـا دردهـا   نیخـا  دنیبا شن قادر
 هیــدردت چ«:وگفــت دیاش را چســب قــهیبغــض  يو قــادر بــا صــدا ســتادیروبــروش ا» چــت شــده قبــاد؟

 ».هم بدونم  بگو من
 

و بعــد لمــان مــادرش  نیو مهنــاز اول و نســر دندیکشــ غیــقــادر را گرفــت و زنــان همــه ج قــهیهــم  قبــاد
کـه کفشـون را بپوشـند از پلـه معلـق زنـان        نیـ بـدون ا  نیو مهنـاز و نسـر   دنـد یدو رونیـ هم بـه طـرف ب  

ادرش دســت هــا مــ یپشــت ســر آن هــا آمدنــد و لمــان حتــ دندیپوشــ ییآمدنــد و لمــان و مــادرش دمپــا
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بــود قــادر را بــه  دهیــرا د هیــبق یبــود وقتــ دهیقــادر را چســب قــهیآمدنــد و قبــاد  رونیــب اهمرا گرفــت بــ
 ».قباد خجالت بکش« :و به قباد گفت دیو مهناز وسط پر دیکوب وارید
 

 ».دیکنم دعوا نکن یخواهش م« :کرد و گفت یم هیگر نینسر
 

و  نـا یبـه م  چیبـه مـا هـ    یبگـو چطـور تونسـت    یهسـت  یدوننـد تـو قهرمـان کـ     یهمـه مـ   دیـ بهش بگ« : قباد
 ».يبه او قول داد یبکن انتیخ نینسر

 
 ».یگ یم یچ« :قادر

 
را نشـان داد و   ياز قـادر جـدا کـرد و قبـاد بـا دسـت سـمت شـهر سـار          یقبـاد را بـا حرکـت خشـن     مهناز
 ».دزدند یبرو عجله کن وگرنه مدالتو م« :گفت

 
 ».زند یاز چه حرف م نیا يتو پرش کرد« :طرف لمان رفت و گفت يمتر کی قادر

 
از تــو  ادیــبــود مهنــاز م یقهرمــان زتیــبــا مــن حــرف بــزن تــو از همــون اول همــه چ« :وســط رفــت قبــاد
 کیـ زد  یآقـا در مـورد داود و بهـرام چـه حـرف هـا کـه نمـ         نیخبـر نـدارد همـ    گـه یکنـد د  یمـ  فیتعر

ــرا ــآن هــا ارزش قا يذره هــم ب ــود رنگــت د لی ــرا گــرینب ــه    يب ــدارد مــن متاســف هســتم ک مــا حنــا ن
فرصــت ســو    نیــازا یو بــدتر از همــه فرصــت طلــب هســت     نیآدم دو رو خــا مدار يبــرادر  نیچنــ

 ».يلمان را عاشقت خودت کرد ياستفاده کرد
 

 »خشک و پوك بود شماها چرا؟ شهیکله اش هم نیهمه تون چتون شده ا« :قادر
 

او فشــار داد و او را بــه عقــب پــرت  نهیســ يادر گذاشــت و بــا دســت روقــ يپــا پشــت پــا کیــبــا  قبــاد
 ینـ یب یکلـه پـوك، مـ    یگـ  یمـ  یحـرف دهنـت را بفهـم مـن بـرادر بزرگـت هسـتم بـه کـ         «: کرد و گفت

 ».به آدم دو رو ندارد اجیاحت یک چیهمه تورا خوب شناختند ه
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فکــر  يدو روز بـا خـانم هـا تنهـا مانـد      هیـ چ« :از جـاش بلنـد شـد و شـلوارش را پـاك کـرد و گفــت       قـادر 

 »؟يمرد شد یلیخ یکن یم
 

ــاد ــ« : قب ــرادرم در حق  نیهم ــو ب ــتیت ــر  ق ــزرگ ت ــود  نیب ــمنم ب ــهیهم يدش ــ ش ــودت را   یگفت ــاد خ قب
کـار را بکـن معلـوم اسـت کـه همـه بـه مـن          نیـ کـار نکـن قبـاد ا    نیـ بکش کنار قباد دخالـت نکـن قبـاد ا   

کـه شـما ده    يتمـام کارهـا   يحـاال خبـر نـدار    يکـرد  یبگن خل و چل چـون تـو منـو خـل و چـل معروفـ      
ــده امانجــ نینفــر نتوســت ــ  نیب ــو قبرســتان   یکــی یکــی یخــواه یمــن انجــام دادم م بشــمارم آن شــب ت

داود  شیآن شــب تــو قهرمــان پــ یبهــرام بشــود ولــ کیــکــس جــرات نکــرد نزد چیچــون مــن بــودم هــ
 »...نیکه نسر يل دادشود تو قو یوضع داود چه م ستیهنوز معلوم ن یول يبود ابونیب يتو
 

 ».بگو يزیچ کینکن لمان تو  تشیاذ نقدریکنم ا یآقا قباد خواهش م«: نینسر
 

مـن هـم آدم هسـتم بـذار چهـار شـاهد داشـته         میتـو ناراحـت نشـو مـا دو تـا بـرادر هسـت        نینسـر « :قباد
کـردم   نینسـر  يبکـنم مـن رفـتم جـانم را فـدا      یعمـر حـرف نـزدم بـذار دلـم را امشـب خـال        کیـ باشم 

 ».بهرام را گرفتند و من آزادش کردم و من االن تورا آزاد کردم
 

کـه   یخـوب  ياز آن کارهـا  يبـزر گ شـد   یلـ یبـه بـه خ   یداشـت  یمن مـن هـات شـروع خـوب     نیبا ا« :قادر
آن طـور کـه بـا     یمـن نبـودم ولـ    یکنـ  یمـ  فیـ خبـرم کـه تعر   یمـن نبـودم و از آن کارهـا بـ     يانجام داد

 کیـ چالـه بلکـه از    کیـ بـار نـه از    نیـ کـه مـن تـورا ا    نیـ ا يبجـا  یدهـ  ینشـان مـ   یکنـ  یمن برخورد مـ 
 یرا مــ شیمــن بــو یولــ يدر نبــود مــن بــاز کــرد یدانــم چــه حســاب ینمــ اورمیــب رونیــب رمچــاه مجبــو

 ».چشم
 

 یگـود نکنـ   نیـ مـن ازت خواسـتم او را داخـل ا   « :بـه طـرف لمـان رفـت و گفـت       یقـدمش لـ   کیبا  قادر
گنــده بــا ســر  نیــکــه مثــل ا نیــنــه ا ردیــبگ ادیــو راه رفــتن را  ســتدیپــا با يرو یســتینــوزاد اول با کیــ
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شـه   یشـب مـ   کیـ کنـد   یگنـده فکـر مـ    نیـ ا یدهـ  یمـ  یلیراه برود تو مرتب جـواب تشـکر منـو بـا سـ     
را بـه   زیـ چ کیـ کنـد فقـط    یرفـت خبـر نـدارد آدم فقـط در عمـل کارهـا، تجربـه کسـب مـ          هره صد سال

 از حد تو شیم بدشمن رشدش بود نیدهم من بزرگ تر یاو حق م
 

 ».دخالت کردم کارهاش
 

 يشــد یزخمــ ســتیداداش حالــت خــوب ن« :بــا لنــگ لنــگ کنــان قــدم بــر داشــت و مهنــاز گفــت  قــادر
 ».يریبگ یکشت یخواه یم يداداش پس چطور يچکار کرد نیقباد بب

 
 ».رمیبگ یخواهم کشت یگفت من م یک« :برگشت و گفت قادر

 
 »؟ير یتو به تهران نم« : لمان

 
 ».یتو که نذاشت« : قادر

 
 ».ات برام محترم است میدهم تصم یبرو من به تو حق م« : لمان

 
چنـد   لیـ کـت بسـته منـو تحو   « :جمـع بـود گفـت     هیـ کـه در آن گر  یلرزشـ  يلبخند زد و با لـب هـا   قادر
 ».حمل بکند نشیجنازه منو تا ماش ادیگنده ب نیمن زنگ زدم ا يدرنده داد ریتا ش

 
خواســت منــو بزنــد  یچطــور مــ دیــکنــد شــما کــه نبود یشــما نــاز مــ يبــرا دیــاور نکنحرفوشــو بــ« : قبــاد

از عهـده   یتونـه بـره مسـابقه وقتـ     یچطـور مـ   سـت ین یحاال از من شکسـت خـورد آبـروش رفـت شـوخ     
 ».امدیمن بر ن

 
 ».ستیبد هم ن یلیشروع خ يجداً برا يکرد دایاعتماد به نفس را از کجا پ نیتو ا« :قادر
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ــاد ــی« : قب ــی یک ــرات تعر یک ــب ــان   فی ــتوان رحم ــردم آن س ــمش را داد  یک ــه اس ــرو ببــ  يک االن  نیب
حرکــت قطـع نخــاع اش کـردم ان عکــس هـا را ازش پــس گــرفتم     کیــاسـت مــن بـا    يکجاسـت بســتر 

 ».یاز من تشکر بکن یستیآقا داداشت است با نیبخاطر هم ردیگ یم لتیاالن تحو نیاگر نسر
 

و  يشـد  ریـ بـا او درگ  يدیـ تـو سـتوان رحمـان را د    یگفتـ  یچـ  دوبـاره بگـو  « :جلـو آمـد   یبا قدم لنگ قادر
 »است؟ مارستانیاو االن ب

 
 ».آره او االن تو مچ من است« : قباد

 
 ».دیجاتون جدا گند زد یبا دخالت ب ییتو و دا« :به لمان نگاه کرد و گفت قادر

 
 یمــ يســاعت بــرام کــور کــور کیــ ســتادهیشــعور ا یهــم بــ نیــا« :دســت را رو هــوا بــرد و گفــت قــادر

 ».خواند
 

 ».وقت بده یکم کیمن بهت قول دادم فقط به من « :و گفت دیکش نیسر نسر يدست رو قادر
 

 ».عمو قباد رفت امروز همه شو آورد« : نینسر
 

بچـه کـه نصـف او     کیـ بـا   ادیـ اگـر مـرد اسـت فـردا ب     رمیـ بگ شـتر یاونو ولـش کـن نـذار حالشـو ب    « :قادر
آن  يدیمــن قهرمــان جهــان اســت الــو شــن يزد آن وقــت بــرا نیاگــر او را زمــ دریــبگ یوزن دارد کشــت

 ».یخانم ها ثابت بکن نیا شیات را پ یمردانگ يوزنش است حاضر ویجوان فقط چهل و دو کل
 

 ».رمیگ یم یبا خودت کشت«:  قباد
 

 ».چه گفتم يدیزور منو داره نشن یاالن هر کس« : قادر
 

 ».نبود نقدریهمه اش ا یعکس ها گفت نیآقا قادر ا« :لمان جلو آمد  مادر
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آقـا ادعـا دارد کــه    نیـ اسـت ا  فیـ کث يهاسـت از آن آدم هـا   نیـ همـه ا  سیسـتوان رئـ   نیـ عمـه ا « :قـادر 

شــدم فـردا صــبح ش مـن او را قطــع نخـاع کــردم     یکـه مــن زنـدان   یآن شــب دیـ دون یقطـع نخــاع شـد مــ  
ــد مــن ا  مــن پرونــد يشــوهرتون شــاهد بــود بــرا   نیــه درســت کردنــد منــو شــب و روز شــکنجه کردن

ـ  میمـادرم هسـت   يشـما جـا   دمیـ خوابچند روزه فقط سر پـا   هـا را ممنـون    نیـ تـونم بگـم همـه ا    ینمـ  یول
 وسط متوجه نشدم من به نیهستم من فقط ا یزرنگ تهران انیلمان خانم آن اقا

 
 ».تونستم بکنم یم یانتیچه خ شماها

 
 ».هام را گرفتند ییداپسرعموها و پسر« : مهناز

 
 »کردند؟ يکار یلیبه چه دل«: قادر

 
 »؟يگفت تو آن ها را لو داد یقباد م« :مهناز

 
کلمـه حـرف بـد از     کیـ  یهـم نرفتنـد و حتـ    يمتـر  کیـ چه آن هـا را لـو بـدهم انهـا بـا مـن        يبرا« :قادر

 ».دونستند ینم زیچ چیآدم ها ه نیتازه آن ها که از ا دمیزبان آن ها نش
 

 ».ستوان رحمان گفت«:  قباد
 

 کیــســاکت شــو حــداقل بــرو  یکــیو آن ســتوان رحمانــت تــو ... تــو« :لــب هــاش را گــاز گرفــت  قــادر
 ».دهنت را باز کن ستمیکه من ن ییجا
 

 ».کشمش یرم االن م یمن م«:  قباد
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 یهنـوز همـان جاسـت چـرا بـه ان کلـه بـ        نیکنـد بـرو ببـ    یمـ  سیبـار دهنـت را سـرو    نیبله برو ا«: قادر
خواســتم  یاســت مــن از زبونتــون تکــرار اســمش را مــ سیره مــن بهــت گفــتم آن آدم رئــ یخ ات نمــمــ

 »پر معناست نه؟ ادیچه چون حتماً اسمش ز يبشنوم برا
 

 »؟يبر یخواه یباال کجا م میبر ایب ستیتو اگر حالت خوب ن« : لمان
 

 ».ستیمن ن يجا گهیباشند د ییکه تو امثال دا يجا«: قادر
 

 ».من برسونمت ير یکجا م«:  قباد
 

متاسـف   یلـ یکـه پـول هـات را خـرج کـردم خ      نیـ شناسـم از ا  یحق با تو بود از بعـد مـن تـورا نمـ    «: قادر
ــ  دهــم و از  یآخــر بهــت پــس مــ الیــفرصــت همــه اش را تــا ر نیهســتم مطمــئن بــاش اگــر بتــوانم اول

 ».هم به اسم لمان ندارم یبه اسم قباد ندارم دوست يبرادر گریبعد د
 

 ».يکرد انتیتو خ میما فکر کرد«:لمان
 

کــه  يشــکنجه بــا شــکنجه هــا نیــمــن چهــل و هشــت ســاعت شــکنجه شــدم ا« :برگشــت و گفــت  قــادر
ــ  گـر یدر د بـه رحمــان مکــان   ســتیبا یتــا آســمان فـرق داشــت چــون مـن مــ   دیکننــد شـا  یزنــدان هـا م

ــو مــ   ــرادرش را ل ــ یب ــما  نیدادم ب ــش ــ  کی ــر کم ــداخت و   ینف ــار نن ــو ک ــه اش را ت ــودش  آن کل از خ
در دسـتون بـود خـوب اگـر مـن لـو داده        میرا گفـتم و سـتوان رحـ    نمن کـه اسـم سـتوان رحمـا     دینپرس

حقـم اسـت    نیـ بودم پـس چـرا آن هـا ان مکـان را کشـف نکردنـد تـازه اگـر لـو هـم داده باشـم واقعـاً ا            
 نیــکردنــد درســت اســت ا فیــرا تعر زیــگــم همــه چ یو مــ نیو نورالــد دیــآن هــا کــه آدم کشــتن مج

 دیــصــدم شــکنجه منــو تحمــل بکن کیــخودتــون  دییــایاول ب دیحقــم اســت کــه شــما کــف دســتم گذاشــت
طـور   نیـ بـا مـن ا   امـده ین رونیـ کـه هنـوز از تخـم مـرغ ب     دیهسـت  یکردم شـما کـ   انتیچرا خ دییبعد بگو

 ».دیکن یبرخورد م
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نکـردم  وقـت حـرف آن هـا را قبـول      چیداداش مـن هـ  « :بلنـد گفـت   يبـا صـدا   نیموقع رفـتن نسـر   قادر
 ».من گفتم آن مکان لو نرفت پس قادر لو نداد 

 
ــادر ــا چشــم اشــک  ق ــرد بوســه ا   یب ــب ب ــا دســت دم ل ــدر آن دم يبرگشــت و ب ــه طــرف نســر  دی  نیو ب

 .آمد و به روستا رفت رشیگ یتاکس کیو تا  ستادیروانه کرد و آن طرف جاده ا
 

شــد  ادهیــجمـع بودنــد و قـادر پ   يادیــز يخانـه شــان آدم هـا   یکــیشـد نزد  ادهیــپ یقــادر از تاکسـ  یوقتـ 
 ».عمو، قادر آمد« :به پدر قادر گفت یکیافتاد  يپدر و مادرش اتفاق بد يکه برا دیاول ترس

 
و مادر جلـو ـمدند و مـادر اول قـادر را بغـل کـرد و بعـد پـدر قـادر را بغـل کـرد چنـد نفـر بـه قـادر                 پدر

 تیبـه شخصـ  « :د جلـو امـد و گفـت   شـده بودنـ   ریداود کـه دسـتگ   يهـا  لیـ از فام یکـ یدست دادنـد پـدر   
 »؟يکرد یآن ها بهت چه دشمن یده یها م سیخوره اسم پنج جوان را به پل یتو م

 
 »دیـ شـرف هاسـت بـاور نکن    یآن بـ  يحـرف هـا   نیـ حـرف هـا اصـالً صـحت نـدارد ا      نیـ عموجان ا«: قادر

 ».شرف خجالت بکش  یب یگ یم یالو به ک«: از عقب جلو آمد و گفت یکی
 

و  دیـ بهـرام بـود را د   اریـ کـه پسـرش االن تـو چـاه در اخت     ییاز آن هـا  یکـ ی نینگاه کـرد پـدر حسـ    قادر
 ».عمو من منظورم به شماها نبود « :گفت

 
او چــه « : دیپرســ نیجلــو آمــد و از پــدر حســ نیکــه جــواب بدهــد پــدر نورالــد نیــقبــل از ا نیحســ پــدر

 ».گفته بود
 

 ».میمنظورش ما نبود گهیم دمیشرف گفت خودم شن یبه ما ب« :نیحس پدر
 

 ». یانداخت ریها حق داشتند تو پسرهامو گ سیو بگو پل قتیحق« : نینورالد پدر
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 دیــدون یآقــا پســرهاتون مــ نیهمــ«:جمــع گفــت يآن هــا شــروع شــد قــادر افشــاگرانه بــرا انیــم بحــث
 ».انداختم ریکردم بله آن ها را گ یآوردند من به آن ها خوب نایبه سر م ییچه بال

 
توانســت خــودش را  یکــه در حــق قــادر کــرده بــود نمــ يهــا یکــه کــرده بــود و نــاحق یاز اشــتباه دقبــا

گفــت  یرا مـ  يزد و جملــه ا یو دروازه مشــت و لگـد مـ   واریـ جنـون گرفـت و بــه د   وانــهیببخشـد مثـل د  
داشـت و مــادر   یداد و مهنـاز مرتــب او را نگـه مـ    یداد و بــه خـودش فحـش مـ    یو بـه سـتوان فحـش مـ    

 یسـت یروسـتا با  میبهتـر اسـت مـا هـم بـر     ... برگـرد  عیتـو بـرو در را قفـل کـن سـر      نینسـر  «:لمان گفـت 
 ». میازش معذرت بخواه

 
اســت و اگــر حــالش  یکردنــد و گفتنــد قــادر زخمــ یقبــاد را راضــ هیــبــرود در راه ببنــدد بق نینســر تــا

بــا آن هــا  قبــاد حاضرشــد لیــدل نیــببرنــد و فقــط بــه ا مارســتانیبــه ب عیاو را ســر یســتیخـراب بشــود با 
 .به سمت روستا حرکت کند

 
 ســتادندیجوانـان شــش نفـر دور قـادر ا    يهـا  لیـ برادرهــا فام یشـدند وقتـ   ادیــقـادر ز  نیمخـالف  تیـ جمع

ــد  ــدر نورال ــ نیپ ــت      یلیس ــرد و گف ــاه ک ــادر نگ ــادر زد و ق ــوش ق ــو گ ــت « :ت ــزرگ هس ــما ب ــا د،یش  نی
 ».ستیکارتون درست ن

 
ــاد ــد دام ــ نینورال ــادر      ینیریخــوش ش ــادر زد و ق ــو پشــت گــردن ق ــت از عقــب ت ــا کــف دس ــرد و ب ک
او را گرفــت بــا ســر چنــان تــو صــورتش زد کــه خــون از تمــام دمــاغش   قــهیشــد و بــر گشــت  یعصــبان

 گـر یلحـاظ د  کیـ داود کـه از   يهـا  لیـ جنـگ بـه قـادر حملـه کردنـد و فام      کیـ مثـل   هیـ فوران کرد و بق
خــورد و مــادرش  یو قــادر از جلــو عقــب کتــک مــ کنــار رفتنــد دانیــاز وســط م دبــا قــادر ناراحــت بودنــ

 ریگ نیو حس نیزنان افتاد و پدرش هم در دست دو پدر نورالد اریدر اخت
 

 یگرفــت و جلــو مــ یدســتش مــ يرا تــو یکــی قــهیخــورد و فقــط  یو قــادر فقــط صــد تــا کتــک مــ کــرد
تــا  ســتیاز ب شــتریب نیخــورد تعــداد مخــالف یزد و بعــد کتــک مــ یضــربه مــ کیــآورد و بــا کلــه فقــط 
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گفتنـد و بعـد    یزدنـد و دو تـا جملـه مـ     یشـمرده مـ   يافتـاد آن هـا لگـد هـا     نیزمـ  يشده بـود قـادر رو  
شـد   ادهیـ پ نیکـه از ماشـ   نیاز چـه قـرار همـ    هیدانسـت قضـ   ینمـ  دیاز سـر رسـ   قبـاد زدنـد   یلگد مـ  کی
 قادر را به قصد کشتند« :پسر بچه جوان طرف قباد رفت و گفت  کی
 

 ».زنند یم دارند
 

آمـد تـا    یکـ ی دیـ د نیکـف زمـ   يشـد همـه را هـل داد و قـادر را بـر رو      تیـ وسـط جمع  دیـ دو عیسر قباد
همـه سـرخم کردنـد     هیـ زد و بق یکـ یتـو سـر    دیرا گرفـت و هـوار کشـ    لیـ سـر قبـاد بزنـد قبـاد ب     لیـ با ب

بـه ماننـد    لیـ کـه دم و دسـتش بودنـد بـا ب     يهمـه افـراد   يو قبـاد رو  ادیـ تـو سـر آن هـا فـرود ن     لیـ کـه ب 
زد  یمـ  تیـ را از دسـتش گرفـت و او بـا مشـت تـو جمع      لیـ زد و بعـد مهنـاز ب   ینـد تنـد مـ   ت کـش مگس 

 يرو يگریبعد از د یکیکرد  یپرت م نیو هر کدام از آن ها را به طرف
 

و لمـان سـر وقـت    » بـس اسـت قبـاد   «:کـه مهنـاز مجـدا جلـو آمـد و بـه قبـاد گفـت         نیولو شدند تا ا نیزم
مهنـاز گفــت   يهــا لیـ زانــوش گذاشـت و قبــاد قـادر را بلنــد کـرد و بــه فام    يقـادر رفــت و سـرش را رو  

 ».من نیتو ماش دشیبذار« :
 

قـادر   دیـ اریشـانس ب « :را از دسـت مهنـاز بـر داشـت و برگشـت و بـه لشـگر وا در رفتـه گفـت           لیـ ب قباد
 وثیـ کـنم د  یمـ  سینشده باشـه اگـر نتونـه بـه مسـابقه اش بـرود مـن دهـن همـه شـما را سـرو            زشیچ

 ».نفر کیچند نفر به ها 
 

 ».میخواه یبچه هامون م« :گفت  نینورالد مادر
 

ــاد ــت قب ــو « :گف ــیت ــاتون با   یک ــه ه ــد بچ ــو ببن ــتیدهنت ــاب م یس ــایحس ــ   ن ــه ب ــد آن بچ ــس بدهن  یرا پ
پــدر و  یشــرف بــ یپســرهاتون چقــدر بــ نیــا دیــشــرفتت اعتــراف کــرد همــه مــردم فــردا خواهنــد فهم

 ».ندیمحل بب یآورم تک و تک اهال یرحم بودند من اعترافات آن ها را م یمادر و سنگدل و ب
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ــادر داود نزد پــدر ــاد بــس اســت در مــورد م « :شــدند و گفتنــد  کیــو م ــ  نــایقب کــنم  ینگــو خــواهش م
 ».ولشون کن

 
 یخـواهر مــن مــ  نــایبودنــد اگـر م  کیـ درجــه  ينــاموس هـا  یهمــه شـش نفــر بـ  « :در ادامــه گفـت   قبـاد 

دلـم بـه    دیـ کـه آمد  شـب یکـردم د  یبـه حالشـون نمـ    یرحمـ  چیکشـتم هـ   یهـا را مـ  بود حتمـاً همـه آن   
ــه شــما تحو    ــا را ب ــه آن ه ــرام خــواهش کــردم ک ــحــالتون ســوخت از به ــ  لی ــد و از ســر تقص  راتیبده

بــه بهـرام و خــانواده   یبــر عکـس مــن پشـت بهـرام هســتم از بعـد هــر کسـ      االن یبچـه تـون بگــذرد ولـ   
 تون یکیکشم اگر  ین همه تون را مبا من طرف است م یعنیبشود  کیاش نزد

 
ــرد ــت ب م ــاس ــ  ادی ــو هم ــزاده      نیجل ــون حرام ــه ش ــاتون هم ــه ه ــا بچ ــزاده ه ــنم حرام ــش ک االن خالص

 ».هستند
 

 ایــقبــاد ب... هــا دهــن بــه دهــن نشــو   نیــبــا ا میبــر ایــب« :مــچ قبــاد را در دســت گرفــت و گفــت   مهنــاز
 ».میبرسون مارستانیقادر را به ب یستیبا
 

داود آمدنــد و او را از انجــا دور  يهــا لیــبکنــد دو نفــر از فام ینیهنــوز حاضــر نبــود کــه عقــب نشــ قبــاد
قــادر پــس «: دینبــود و قبــاد از لمــان پرســ ياز قــادر خبــر دندیرســ نیآن هــا ســر ماشــ یکردنــد و وقتــ

 »کو؟
 

بــود  نجــایهنــوز ا یتاکســ« :بودنــد لمــان در جــواب گفــت  دهیکــه بهــم چســب نیو مــادرش و نســر لمــان
 ».آن ها رفتند... نشده بود باهاش دعوا کردند ادهیکه پ نیفکر کنم هم

 
 »؟یتو پس چرا باهاش نرفت« : قباد

 
 ».دونه یمن م ریهم تقص نویاجازه نداد ا« :گفت  تیلب هاش را بهم فشرد و با مظلوم لمان
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ــ «:بــه مــادر لمــان نگــاه کــرد و گفــت » ...دیســوار شــ«:  قبــاد  دیــنیبب دیار هســتعمــه شــما خودتــون گرفت
 ».انصاف هستند یمردم ب نیچقدر ا

 
 ».ات هم رحم نکردند چارهیب ریبه مادر پ« :شدند و لمان گفت نیها سوار ماش آن

 
 »شد؟ شیزیمادرم چ« : قباد

 
 ».درد گرفت ینگران نباش فکر کنم دستش کم« : لمان

 
 ».دیزد فکر کنم پاش ضرب د ینه لنگ م« :لمان  مادر

 
راه افتادنــد آن هــا بــه اورژانــس رفتنــد و   هیــجداگانــه پشــت ســر بق نیماشــ کیــو مــادر قبــاد بــا  پــدر

نـدارد و چنـد سـاعت     یشکسـتگ  چیکـه بـه ظـاهر هـ    « :دکتر جراح آمـد و قـادر را کنتـرل کـرد و گفـت      
 ».کنترل بشود گرید کباریدارد باز  يو درد هیتخت استراحت بکند تا اگر گال يرو
 

در اتــاق انتظــار نشســته بــود رفــت و لمــان هــم   رونیــب یصــندل ير قــادر کــه روبعــد ســراغ مــاد دکتــر
خــدمتون  نــدیآ یخــانم دکتــر االن مــ دییــمــادر بفرما« :کنــار دســتش بــود او را بلنــد کــرد و دکتــر گفــت

 ».ندیآ یکه کارشون تمام شد م نیهستند هم گرید ضیمر کیاالن سر وقت  شونیا
 

رفــت و لمــان بــا او  رونیــپرســتار مــادر قــادر را بــه داخــل اتــاق بردنــد و پرســتار از اتــاق ب  کیــو  لمــان
 ».نیدرد دار یلیننه جون خ« : دیتنها شد و پرس

 
 »شکسته؟ یعنیدرد دارم  یلیزنم خ یدست م یوقت« :پاش دست زد و گفت  يقادر رو مادر

 
 ».دستون چطور« : لمان

 
 ».دم دستم درد گرفتاز بس مشت تو سرشون ز« :گفت مادر
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 »چرا با قادر دعوا کردند؟« : لمان

 
آدم  نیکــه او را از زنــدان آزاد بکنــد رفتــا نیــاصــالً شــانس نــدارد بابــاش بخــاطر ا چــارهیب نیــا« : مــادر

 دیـ گفت یمـ  دیـ زد یاول زنـگ مـ   یموقـع آمـد کاشـک    نیها را دور خودش جمـع کـرد و قـادر هـم بـدتر     
 ».میکرد یها را رد م نیما ا

 
 ».زند یننه جون با من حرف نم« : لمان

 
 »کلمه در مورد تو بپرسم از تو چرا ناراحت است؟ کیاصالً نذاشت  دمیفهم« :مادر

 
 ».شد ینم ينجوریداشتم ا یننه جون اگر من هم شانس م« : لمان

 
 ».يرا دوست دار گرینفر د کی یستیگفت تو دوستش ن يبگو مگه تو اونو دوست ندار« :مادر

 
کــنم  یچکــار مــ نجــایرا دوســت داشــته باشــم ا گــهید یشــه اگــه مــن کســ یننــه جــون مگــه مــ« : لمــان

ــو قبرســتون   ــ یخــوب همــون روز اول بعــد از ان اتفــاق ت ــ یم ــ  یزدم م ــتم کــرج پ هــام، او  یــیدا شیرف
ــ  یزودرنــج و عجــول اســت مــ یلــیخ  يخواهــد مــن جلــو یدونــه مــن او را چقــدر دوســت دارم حتمــاً م

 یگفتـ  یمـ  عیآمـد سـر   یخوشـت مـ   زیـ چ کیـ جـون مگـر خـودت اگـر هـم از       ننـه من زنـم   افتمیپاش ب
 يرا آن جور یآن ها اگر عشق و عاشق يکرد یناز م یحتماً کم ادیخوشم م

 
 ».میدوست دار گهیجور د کیدارند ما هم  دوست

 
 »که او از تو ناراحت است؟ يتو به من بگو چکار کرد« :مادر

 
ــ  یکــرد مــ يکــار کیــام  یــیدا«:  لمــان او باعــث شــد کــه قــادر   یخواســت در حــق مــا ثــواب بکنــد ول
 یـی بـه دا  یلـ یاز زنـدان بـا مـا تمـاس گرفـت قبـاد و مهنـاز هـم شـاهد بودنـد او خ           یبشـود و وقتـ   یزندان
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ــ   ــه کــرد و گفــت وقت ــد گفــت و از او گل ــ  یام ب ــ یآزاد شــد از او حســاب م  یام آدم خــوب یخواهــد، دائ
ان  ین مجبـور شـدم بـه دروغ بگـم کـه نقشـه مـن بـود ولـ         قادر حـالش را گرفتـه بـود و مـ     بار کیاست 

 از ایشود و  یموقع اصالً خبر نداشتم که او تو زندان شکنجه م
 

دهــد و  یمــ لیــرود زنــدان و خــودش را تحو یام گفــت فــردا مــ یمانــد چــون دائــ یمحــروم مــ مســابقه
هــا را حــرف  نیــکــنم شــما ا یرفــت خــواهش مــ شیکارهــا ظــاهراً عکــس پــ یشــود ولــ یقــادر آزاد مــ

دوســت  یلــیبخشـد چــون مـن و خ   یمنـو مــ  یولــ دیام را هرگـز نخواهــد بخشـ   یــیچـون دا  نیبهـش نگــ 
 ».دونم یو م نیدارد من ا

 
 اشیــکـه بـا تـو آشـنا شـده معلـوم اسـت دن        یتـو پـاره شـده اسـت قـادر کــالً از وقتـ       يدلـش بـرا  « :مـادر 

شـند دوسـت دارنـد     یعاشـق مـ   یهمـه وقتـ   ریـ عوض شده تـو ناراحـت نبـاش حـرف هـاش را بـه دل نگ      
خواهـد تـورا دو آتشـه بکنـد تـو       یعمداً در دلشان آتـش روشـن بشـه االن او بـا دسـت پـس زدن هـا مـ        

ــاز  زشهــم بلــد بــاش ا هاســت  يبــاز نیــدر ا یو نمــک زنــدگ ینیریکــن شــ يناراحــت نشــو باهــاش ب
ــ  نیــقلبــت بــا ا یوقتــ کــن کــه او هــم بفهمــد کــه تــو او را   يشــه پــس کــار یحرکــات پــر از محبــت م
 انقدر برو جلو و یبدون یستیتورا لمس بکند با ینتواند به سادگ یول يت داردوس

 
را  یسـاز اصـل   ،يبـاز  نیـ تـو ا  یکـ  دیـ د میدر رو حـاال خـواه   یمشـتش هسـت   يکنـد تـو تـو    یفکر م یوقت

 ».باشه دواریام یتونه به عشق و عاشق یزند اگر زن بتونه ساز بزند آن وقت آدم م یم
 

 »د؟یشما هم ننه جون عاشق شد« : دیو پرس دیدست نوازش کشدست مادر قادر  يرو لمان
 

ــادر ــادر م ــآره ک«:ق ــه عاشــق نشــه   هی ــ یعشــق و عاشــق ياز رو یکــیک ــد و  یازدواج م هــم از  یکــیکن
ــدر و تصــادف و   يرو ــقضــا و ق ــار و خر ای ــزور و اجب ــ تی ــ   یازدواج م ــوع وجــود دارد ول ــد همــه ن  یکن

مـن گفـتم تـو او     يآن است کـه آدم عاشـق بشـود قـادر ادعـا داشـت کـه تـو اونـو دوسـت نـدار            نیبهتر
 ».یگ یزن ها ننه جون م ریمگر تو به همه پ يدوست دار یلیرا خ
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 ».کس تا حاال نگفتم چینه به ه« :لبخند زد و گفت لمان

 
اسـت کـه    يزیـ چ کیـ  یعاشـق  م،یشـد  ریـ گـن پ  یبـاز مـ  « :و گفـت  دیـ خند یقادر هـم بـا خوشـحال    مادر

 ».تا لحظه اخر عمرش آن را حسرت دارد شهیآدم هم
 

 ».در دل دارد جانیعاشق چه غوغا و ه کیتونند حس بکنند  یوقت نم چیه گرانید« :لمان
 

کــن کــه آن فــرد هــم انــدازه  فیــنفــر تعر کیــ يدلــت را تــا کلمــه آخــرش را بــرا يحــرف هــا« :مــادر
ــادر ن   ــورم ق ــود منظ ــحال بش ــودت خوش ــتیخ ــ  س ــت کس ــر اس ــر    یبهت ــما دو نف ــودن ش ــاهم ب ــه از ب ک

 ».خوب داشته باشه یینفر که شنوا کیبرد  یاش را م یلذت زندگ نیشتریب
 

ــان ــورت پ  لم ــد زد و ص ــلبخن ــ ری ــت  دیزن را بوس ــ« :و گف ــ یول ــ  نیراز ب ــد نم ــون بمان ــواهم  یخودم خ
 ».بشوم نیفرش زم

 
 
 

 ».ماند یخودمون م شیپ« : مادر
 

 ».خواهد فراموش بکند یزند انگار منو صد در صد م یحرف م يجور کیننه جون «:  لمان
 

 ».یشه تو نفسش هست یمگر م« :قادر مادر
 

 ».یکاشک« : لمان
 

 ».پرستار خانم کجا رفت نیا نیبب« : مادر
 

 ».نیدرد دار یلیننه جون خ« : لمان
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 ».ادینه حتماً تو دفترشون هست بگو ب« : مادر

 
 ».امدیدکتر ن« :گفت  لمان

 
خــوب  ادیــکــه حالشــون ز یمــادر، خــانم دکتــر دو تــا اورژانســ« :رفــت و بــا پرســتار آمــد و گفــت  لمــان

 ».نیتحمل بکن گهیخورده د کی اندیدارد االن م ستین
 

 ».نمیلحظه او را بب کی میتون یپسرم کجاست م«: قادر مادر
 

 ».نشتون بدم دیایاست چند تا تخت است ب اریقسمت س کی یآره او تو راهرو داخل«: پرستار
 

 یکـ یتـو  »:را بـاز کـرد و و بـا انگشـت اشـاره پنجـاه متـر جلـوتر را نشـان داد و گفـت            یدر داخلـ  پرستار
 ».از آن ها ست

 
 ».بشود یمن عصبان دنیبا د دیاستراحت بکند شا میننجون بذار« : لمان

 
خـواهم بهـت    یمـ  ایـ نـه ب « :قادر با دسـت چـپ کـه سـالم بـود مـچ دسـت لمـان را گرفـت و گفـت            مادر

و حـرف هـاش را    ینـ یاو را بب یکـه بتـون   سـت یبا یکـ یجـا نزد  کیـ ثابت بکـنم تـو خـودت را نشـان نـده      
 ».وانمود کنه نطوریتونه ا یمن هم م شیاگر حرف خوب هم نزد ناراحت نشو چون پ يبشنو

 
شـد و مـادر در جـا     دهیـ تخـت بـود د   کیـ کـه در داخـل هـر کـدام      یسـلول  يمتر مانده بـه چادرهـا   چند

 ».دهم یبمون من بهت اشاره م جایجانم تو هم« :و گفت ستادیا
 

چشـماش بســته بـود تــو بــرو از    ایــب« :رفــت و بـه چادرهــا نگـاه کــرد و دو بـاره بــر گشــت و گفـت     مـادر 
 ».کن میپشت همه طرف باز است خودت رو قا
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او منتظــر  یقــرار گرفــت و وقتــ هــا بــاهم رفتنــد و مــادر چــادر قــادر را نشــان داد و لمــان در پشــت  آن
 کرد یو با دست عرق صورت قادر را پاك م دیسر قادر کش يشد مادر دست رو

 
 »شده؟ یمامان چ« :قادر چشمش را باز کرد و گفت و
 

 »؟يدرد دار ؟يتو چطور« :مادر
 

 ».نه درد ندارم« :قادر
 

 ».را بگو قتیحق«:  مادر
 

 يزیــدرد در مقابــل درد چ نیــبــرد تــو نگــران نبــاش ا یداشــتم کــه خــوابم نمــ یمامــان اگــر مــ« :قــادر
 ».ستین

 
 ».ها آمدند سیآن پل« :قادر

 
 »قباد را با خودشون بردند؟« : دیاز جاش تکان خورد و با وحشت پرس قادر

 
قـادر گذاشـت و او را دوربـاره تـو تخـت خوابانـد و سـرش را بـه عالمـت نـه بـاال             نهیسـ  يدست رو مادر

ــو دســتگ  یبــره مخفــ میبهــش بگــ یســتیمامــان با«: بــرد قــادر گفــت ــا حــاال اون ــد  ریبشــه اگــر ت نکردن
ـ  یلـ یآن آدم هـا خ  افتــدیب ریـ معمـا اسـت او اجـازه نـدارد گ     کیـ خـودش   تونــه  یرحـم هسـتند او نمـ    یب
امتحـان پـس دادن هـم شـد خـودش       يکنـد بـرا   یمـ  یاش را خـراب کـردم او کلـه شـق     هیـ روحمن هـم  

 ».اندازند یآن ها م ریرا گ
 

 یولــ«:بـه لمـان کــه روبـروش پشــت چـادر بـود و فقــط چشـمانش معلـوم بــود گفـت          یهنگــا کیـ  مـادر 
 ».لمان را با خودشون بردند چارهیآمدند کثافت ها دختر ب
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طــرف و آن طــرف  نیــا ســتادیو تــو راهــرو ا دیپوشــ ییو کفــش را بــه حالــت دمپــا دیــاز جــاش پر قــادر
 ».یگ یساعت به من م کیکدام طرف است چرا بعد از  یمامان خروج« : دیرا نگاه کرد و پرس

 
 ».يدوستش دار يدیکردم د یمامان جون قربانت بشم شوخ« : مادر

 
 يقــوت بــودن پــاش خبــر دار شــد و رو یلمــان حــالش خــوب اســت از بــ دیــکــه فهم نیــبعــد از ا قــادر

ــ ــ   نیزم ــس م ــت و نفــس نف ــ   ینشس ــد م ــل بکن ــان نتوســت تحم ــت ب یزد و لم ــخواس ــل  او را در ادی بغ
بـه عقـب کـرد و بـا دسـت لمـان را پـس زد و بـه او          یآن هـا قـرار گرفـت نگـاه     نیو مادر که مـاب  ردیبگ

ـ  يعالمت داد کـه سـر جـا    ـ  يدوبـاره بـه جـا    هیـ اش بـر گـردد و لمـان بـا گر     یاول اش بـر گشـت و    یاول
 قادر دست گذاشت و قادر خودش بلند شد و يبازو يمادر دست رو

 
نشــود و  دهیــاو پشــت چــادر د هیقــد ســا یوقتــ کیــنشســت تــا  نیزمــ يرو عیگشــت و لمــان ســر بــر

کـرد و بــا لبخنــد   یمـادر کنــار تخــت قـرار گرفــت و ســر قـادر را شــانه مــ    دیتخــت دراز کشــ يقـادر رو 
همـه لمـان را    نیـ بـاز انکـار کـن تـو ا    « :و حـق دار بـودنش را نشـان داد و گفـت      تیـ به لمان دسـت موفق 

 »؟یکن یم تیاذ نقدریچرا اونو ا پس يدوست دار
 

« :داد و مــادر گفــت یجــواب نمــ يزیــبــا نگــاه بــه مــادر دو دســت را پشــت ســرش گذاشــت و چ  قــادر
 ».کرد یم هیتمام ساعت گر رونیبرات ب چارهیدختر ب

 
 .گفت ینم يزیکرد و باز چ یبه مادرش نگاه م قادر

 
 ».بشود بذار من بخوابم یمامان برو به آن خل و چل بگو برود مخف« :قادر

 
 ».يکجا بر یخواست یم تیوضع نیبا ا« :مادر
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از کجــا معلــوم بــود کــه  ؟یبکنــ یشــوخ نیچنــ یتــون یچطــور مــ تیوضــع نیــا يمامــان تــو تــو« :قــادر
 ».سکته نکنم

 
 ».دشمنت سکته بکنند« :مادر

 
ــ  مــادر قــادر بــه طــرف اتــاق رفــت و  شیبــه لمــان اشــاره داد و لمــان راه افتــاد و رفــت و بعــد مــادر از پ

 ».يحاال مطمئن شد«: بود و لمان چشمانش را پاك کرد و مادر به او گفت امدهیدکتر هنوز ن
 

ــد گر لمــان ــبــا لبخن ــ » ...بلــه« :وار گفــت  هی ــ «: دیبعــد بــا مکــث پرس ــود آن  یاگــر عکــس العمللــش م ب
 ».شد یگرفته م یلیوقت حالم خ

 
شـد بهتـر بـود تـو      یکنـد اگـر هـم بـر عکـس مـ       یعکـس العمـل را مـ    نیـ من مطمئن بودم که او ا«: مادر

 .»یبدان تیوضع نیهم به قول قادر تو ا
 

بشـود آن هـا حتمـا دنبـال او هسـتند االن همـه        یمخفـ  یسـت یننـه جـون قـادر حـق داشـت قبـاد با      « : لمان
 ».باخبر است زیدونند که او از همه چ یم
 

 ».از بعد به من بگو میمن و تو دوست هست نیبرو بهش بگو لمان ننه بب« :مادر
 

 ».چشم ننه جون« :و گفت  دیورت مادر را بوسص لمان
 

 »؟يدار ییجا« :قادر نقل کرد و بعد در ادامه گفت  يقباد رفت و از حرفها شیپ لمان
 

 یخونـه مـ   کیـ از فـردا حتمـاً    یتـونم شـماها را تنهـا بـذارم ولـ      ینمـ  یبهـرام ولـ   شیرم پـ  یآره م«: قباد
 ».قادر حالش چطور است میریگ
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بخوابــد و اســتراحت بکنــد  یســتیخســته اســت با یلــیخــوب اســت فقــط خ ســتین ینگرانــ يجــا«:  لمــان
کننـد گفـت چـون     یشـکنجه مـ   يگـه بـد جـور    یمـ  يبشـو  ریترسـد تـو دسـتگ    ینگران توسـت مـ   یلیخ

 یمــ یلــیمــن خ قــتشیمعماســت حق کیــخــودش  امدنــدیتــا حــاال دنبالــت ن يخبــر دار زیــتــو از همــه چ
 ».ترسم

 
حتمــا منــو االن تحــت نظــر   ارنــدیشــکنجه بــه حــرف ب ریــمنــو زتوننــد  یدوننــد نمــ یآن هــا مــ«:  قبــاد

 ».خواهند من آن ها را به آن محل ببرم یدارند و م
 

 یمـ  یراهـ  کیـ  نینشـو ببـ   نتیاسـت پـس تـو االن سـوار ماشـ      ادیـ آره حق با توسـت احتمـالش ز  «: لمان
 ».یبکن دایپ یتون
 

 ».شد یشماها چه م یخواهم کرد ول يفکر کی« : قباد
 

 ».میامشب ما همه باهم هست« : لمان
 

 » .یمواظب مهناز باش«: قباد
 

 »ن؟یکجاهستند مادر و نسر هیبق« : دیبه دور و اطراف نگاه کرد و پرس لمان
 

 ».داود دنیمنتظر شدند با بابام رفتند به د یناراحت نباش پدر و مادر مهناز هم امدند کم« :قباد
 

 ».داخل ایچشم نباش ب يجلو نجایپس تو ا«:  لمان
 

 ».تونم  یم« : قباد
 

 ».امدندیخانم دکتر هنوز ن ستین یآره کس« : لمان
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همــه  تیـ سـفارش دادنـد و تــا منـزل لمـان رفتنـد و جمع      یتلفنـ  یسـاعت ســه تاکسـ   کیـ هـا بعـد از    آن
 یکیدر تــار یدور هــم جمــع بودنــد و همگــ تیــشــد و جمع میقــا یشــدند و قبــاد در داخــل تاکســ ادهیــپ

کـرد و مـادر لمـان     یشـدند قـادر قبـول نمـ     اطیـ داخـل ح  یرد شـد و بعـد همگـ    یسـ منتظر شـدند تـا تاک  
ــ       ــا قادرراض ــد ت ــواهش کردن ــدر خ ــم آنق ــدر داود ه ــادر و پ ــرد و م ــواهش ک ــدر خ ــا او   یآنق ــود ام بش

 .نشد و پدر و پسر و مادر به خانه قباد رفتند یراض
 

بــود کــه زنــگ خانــه قبــاد ســه بــار بــا عجلــه زده شــد و پــدر    ازدهیــآن روز قبــل از ظهــر ســاعت  فــردا
ــدون ا ــادر ب ــق ــد اشــتباه  نی ــه حــرف بزن ــادر کــه رو   يرو یک ــاز شــد و ق ــل دراز  يدکمــه زد و در ب مب

 »ه؟یبابا اول بپرس ک« :بود گفت دهیکش
 

 ».دکمه در باز کن را فکر کنم فشار دادم یمن اشتباه«: آمد گفت  منیداخل اتاق نش پدر
 

کـنم اگـر    یرم نگـاه مـ   یپسـر دراز بکـش مـن مـ    « :کـه از مبـل بلنـد بشـود پـدر گفـت        نیـ ل از اقب قادر
 ».کنم یباشند باز نم بهیغر
 

راحــت شــد و ســه دختــر  الشیــو خ دیرا شــن دیــخــوش آمد يرفــت و در را بــاز کــرد و قــادر صــدا پــدر
ــه پــدر قــا     در نگــاهکرد و وارد اتــاق شــدند و لمــان جلــو آمــد ســالم کــرد و قــادر نگــاه کــرد و لمــان ب

 »ننه جون کجا هستند؟« : دیپرس
 

 ».دندیتو آن اتاق دراز کش« : پدر
 

 »حالت چطور است؟« : دندیجلو آمدند و به قادر سالم کردند و پرس نیو نسر مهناز
 

 ».بهتر هستم« :قادر
 

 ».دینیبش دیریباباجان بگ« : لمان
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 ».دیآمد دیکردم خوب شد یپرستار داشتم ناهار درست م میشد يریتو پ«:  پدر

 
 ».میکن یما درست م دینیعمو شما بش« :مهناز

 
ــد هســتم شــما امــد  « :نشســت و گفــت  پــدر جمــع اســت مــادر قــادر   المیــخ نیغــذا درســت کــردن بل

 ».کند یسرکوفتم نم
 

 ».میدرست بکن یبابا جون چ« : لمان
 

 ».دیهر چه خودتون دوست دار دیبپرس ضیاز مر« :پدر
 

 »ن؟یآقا قادر چه دوست دار«:  لمان
 

 ».تازه صبحانه خوردم رمیمن س« :بدون نگاه گفت  قادر
 

 ».شده داریتازه ب دیشما درست کن« : پدر
 

 ».ناز بکنند دیکند بذار یبرم ناز م« : لمان
 

 ».خورم یگم زحمت نکش من نم یم يجد«: قادر
 

 ».کنم یمن درست نم«:  لمان
 

تـو   دیـ اتـاق بـاهم حـرف بزن    کیـ  يتـو  دیـ کـنم تـو لمـان بهتـر اسـت بر      یداداش من درسـت مـ  « :مهناز
 ».شه یناراحت و لمان تو خانه نم نجایا

 
 ».کردم یبابام ناراحت يمن برا« : لمان
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 ».اتاق در مورد بابات ازش بپرس کیتو  دیگم بر یمن هم همون را م« :مهناز

 
 .دمیبودم موقع آمدن او راند گرید يبعد من جا میحرف نزد شتریساعت ب کیما فقط « :قادر

 
 ».منتظر هستند رونیآن ها ب«:رفت و بر گشت و گفت رونیبه طرف اتاق ب نینسر

 
 ».ها یک« :قادر

 
 ».کس چیه«:  لمان

 
 »منتظر هستند؟ رونیها ب یک نینسر« :قادر

 
 ».به ما ندارد یدو تا جوان ربط« : لمان

 
 ».کرد بیتعق نجایما را از خونه مون تا ا نیماش کی«: نینسر

 
 ».آشپزخانه دیمهناز لطفاً بر« :به سه دختر نگاه کرد و گفت  قادر

 
 ».پاشون سبز بشود ریداداش تو آن ها را ولش کن بذار انقدر منتظر بمانند تا علف ز« :مهناز

 
بــرود آن  دیــبابــاجون نذار« :خــود بســت و بــه زور داخــل اتــاقش شــد و لمــان گفــت يمالفــه را رو قــادر
 ».دهد یزند بهانه دستشون م یحرف م کیهستند  سیها پل

 
 ».بکنم من زور او را ندارم داریصبر کن من برم مادرش را ب«: پدر

 
و  دیاو پشـت بـه او کـرد و شـلوارش را پوشـ      دنیـ داخـل اتـاق قـادر شـد و در را بسـت و قـادر بـا د        لمان

 ».يما خوشحال نشد دنیکه با د یده یکارت نشان م نیبا ا« :لمان گفت 
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 ».معلوم است نشدم « :که بر گردد گفت نیبدون ا قادر

 
 ».گه یرنگ صورت تو عکس شو م یول« : لمان

 
 » بود نیمطمئن باش بخاطر مهناز و نسر«:قادر

 
آوردم و خــودم آن  نجــایمــن خــودم آن هــا را بــه ا يخواهــد بــر یتــو نمــ« :در دل گفــت یبــا آهــ لمــان

 یبکننــد کــه از همــون اول مــ ریرا دســتگ یکــین هــا خواهــد بهتــر اســت آ یکــنم تــو نمــ یهــا را رد مــ
 ».کردند یم یستیبا
 

 نیــو قبــل از ا دیــدو یبــا بــدن زخمــ عیشــد و قــادر ســر یرد مــ رونیــبــه طــرف ب منیاز اتــاق نشــ لمــان
و بـده مـن بـا آن     دیـ کل« :را برداشـت و لمـان گفـت    دیـ که لمـان کفشـش را بپوشـد در را قفـل کـرد و کل     

 ».ادیخواهم برم خونه معلوم است چقدر از من بدت م یزنم م یها حرف نم
 

 ریـ خواهـد بگ  ینمـ « :را نشـان داد و گفـت    منیکـه نگـاه بهـش بکنـد بـا دسـت اتـاق نشـ         نیـ بدون ا قادر
 ».نیبش
 

 ».مانند یم نجایا نیخوب بذار برم مهناز و نسر يمن ناراحت نشد دنیمگر با د« : لمان
 

کــه حــرف بزنــد بــه طــرف اتــاقش رفــت و لمــان پشــت ســرش رفــت و هــر دو بــدون   نیــبــدون ا قــادر
کردنــد و لمــان طــرف  یشــدند کــه مــادر و بابــا قــادر آن هــا را تماشــا مــ یبزننــد رد مــ یکــه حرفــ نیــا

 ».سالم ننه جون«:دیمادر رفت و او را بوس
 

 ».گردم یمن االن بر م دیاستیرو پاتون ن ندیننه جون بش« :گفت  لمان
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 شیلحظـه دوسـت نـدارم پـ     کیـ را بـده مـن    دیـ آقـا قـادر آن کل  «:بـاز وارد اتـاق قـادر شـد و گفـت      لمان
 ».تو بمونم

 
 ».نمنیخواهم بب ینم گهیمن بهت صد بار گفتم د« :قادر

 
اولـًـا لــپ تــاپ قبــاد  میامــدیتــو ن يو مهنــاز اجبــارم کردنــد تـازه بــرا  نیخواســتم نســر یمــن نمــ» : لمـان 

ناهـار درسـت    میایـ کنـد ب  یاً مهنـاز گفتـه بـود دسـت و پـا ننـه جـون درد مـ        خانه مون جا مانده بـود دومـ  
 ».میبکن

 
 »؟یگ یتو چرا به مادرم ننه جون م« :قادر

 
گـم ننـه چـون     یگـم ننـه جـون مـ     ینمـ  گـه یاز بعـد د  یتـو اول گفتـ   یگ یتو چرا به مادرم عمه م« : لمان

 »؟يدوست دارم اگر ننه بگم باز اعتراض دار یلیمن مادربزرگم را خ
 

 »نشه؟ شیفقط بگم اگر آن اقا دکتر بفهمند حسود... یگ یتو منظوردار م یول« :قادر
 

 » است تو غصه اونو نخور فکر خودت باش يو با شعور دهیآقا دکتر آدم فهم«: لمان
 

 ».یکن یمن چکار م شیپس پ يننه جون آمد ياگر برا»: قادر
 

 ».نمونم شتریلحظه ب کی نجایخوام ا یکه م ینیب یو بده م دیخودتو به آن راه نزن کل« : لمان
 

ــادر ــر ن« : ق ــامدیمگ ــت بکن  دی ــار درس ــناه ــاً ا دی ــحتم ــنهادیپ نی ــرا    ش ــادرم ب ــون م ــود چ ــو ب ــبق يت  هی
ــ ســتیننهن حــرف  يکــنم بــرا یهــم ازت خــواهش مــ گــهیزحمــت بــرو ناهــار را درســت کــن د  یاول ب

 ».نکن دایزدن موضوع پ
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ــاق ب لمــان ــاز ات ــا   رونی ــادر ق ــا م ــت و ب ــتند و رو  رف ــد و در را بس ــاد رفتن ــاق قب ــه ات ــاد   يدر ب ــت قب تخ
 ».کند یشد باز ناز م یچ«:  دیهم نشستند و مادر پرس يروبرو

 
 ».ده که برم ینم دیکل یآره، ول«: لمان

 
 کیـ  یرا دوسـت دارنـد وقتـ    یکـ ی یفـرق دارنـد آن هـا وقتـ     یکمـ  کیـ ننه جون مردهـا بـا زنـان    « :مادر
جملــه منــو فرامــوش نکــن دســت زدن ممنــوع آن   نیــشــه ا ینفسشــون قطــع مــ یســتیآن هــا با يمتــر

 ».ستدیاو با يمتر مین یزن یباهاش حرف م یشود مرتب وقت یم میتسل یک ینیب یوقت م
 

 ».یبه قادر کمک بکن یستیمن با یراهنماب يننه جون به جا« :و گفت دیخند لمان
 

او بــه  تیــموقع نیــخــواهم االن تــو ا یهــم مــمــن  دهیــد يخــودش بــد الیــاو االن از همــه بــه خ« :مــادر
ــخ يجــا ــ االتی ــام از هم ــا نیو انتق ــبیکــه د يآدم ه ــد و   ش ــه کردن ــبهــش حمل ــا ا ای ــب ــ نی ــا  سیپل ه
ــدرگ ــدیبشــود و نقشــه بچ ری ــد آن خ   ن ــو فکــر بکن ــه ت ــب ب ــمرت ــود   یســتیبا االتی از ســرش پــرت بش

ــتم  نیبخــاطر همــ ــذارگف ــو       ب ــت کــن و اول ازهمــه ت ــو غــذا را درس ــد ت ــو فقــط فکــر بکن ــه ت مرتــب ب
فرسـتم کـه دسـت هـاش را      یاو را مـ  یآشپزخونه غـذا را بخـور و بـه حسـاب او نخـورده بـزن بـرو وقتـ        

ــب ير یبشــورد از خونــه مــ ــ رونی ــ  ير یم ــا نــدارم غروب ــه ات مــن دســت و پ ــمــن  ایــهــم ب یخون  کی
بابـا   ایـ و  ينـدار  يدارم اگـر خـودت خونـه کـار     اجیـ حتا تـو مدت دست و پـام درد خواهـد کـرد مـن بـه      

 ».زنند یو مامانت بهت غر نم
 

ترسـم مهنــاز راحـت نباشـد قــادر     یفقــط مـ  میـ ر یدادم گفــتم مـ  شـنهاد یمـن خـودم بــه مهنـاز پ   « : لمـان 
مهنـاز و   یدهـم ولـ   یمـ  یبـدون نـاراحت  ... خـودم جوابشـو بلـدم    دیـ تونـه بـه مـن بگو    یهر چه خواست م

 ».بد متوجه خواهند شد نینسر
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اســت مــن هــم نــاظرتون  انیــشــما دو نفــر در جر ونیــفقــط م يبــاز نیــدوننــد ا ینــه آن هــا مــ« :مــادر
 ».هستم

 
ــد و رو  آن ــه رفتن ــه آشــپزخانه آمــد   ینشســتند و وقتــ یصــندل يهــا مجــدداً بــه آشــپز خان ــادر هــم ب ق

ــ  لــپ « :دن گفــتآب شســت و قــادر بــدون اســم بــر  ریلمــان از جــاش بــر خاســت و دســت هــاش را ش
 »تاپ قباد کجاست؟

 
 »لپ تاپ خودت خراب است؟« : دینگفت و مادر پرس يزیبه لمان نگاه کرد و چ مهناز

 
 ».نه مامان« :قادر

 
کـه   یبـود دسـتش را پـاك کـرد و از کنـار قـادر رد شـد ومـوقع         زانیـ آو واریـ کـه بـه د   يبـا هولـه ا   لمان

 يلمــان بــرا دنیــاش را دراز کــرده بــود بــا دمبــل پاهــ يشــد پــدر قــادر کــه رو یرد مــ منیاز اتــاق نشــ
ــت رو     ــت و دس ــرفش رف ــان ط ــرد و لم ــع ک ــاش را جم ــرام پاه ــت   ياحت ــت و گف ــانه او گذاش ــا « :ش باب

 ».دیکنم دراز بکش یخواهش م نیجون راحت باش
 

 »د؟ینیبش دیخواه ینم« :پدر
 

 ».میایبد م مینه ناهار درست بکن« : لمان
 

به اتاق قباد رفت قـادر هـم پشـت سـرش داخـل شـد لمـان در راه از پشـت قفـل کـرد بعـد بـا تنـه               لمان
 یسـانت  سـت یپـچ پـچ کـردن بـا ب     يزدن به قـادر از بغلـش رد شـد و مجـدداً بـه طـرفش برگشـت و بـرا        

ــه      ســتادیمتــر فاصــله ا و بــا نگــاه بــه قــادر مکــث کــرد و بعــد ســرش را بــه ســمت چــپ خــم کــرد و ب
از آن پشـت   ییدهـد انگـار صـدا    یگـوش مـ   یکنـد کـه کسـ    یاز در نگـاه مـ   رونیـ بحساب با تمرکز بـه  

 دانست یو نم دیلرز یلحظه تمام بدن قادر م نیاست در ا دهیدر شن
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ــه ــان چ  ک ــور لم ــتیمنظ ــ  س ــر م ــ   یاو فک ــان م ــه لم ــرد ک ــوش    یک ــد و او را در آغ ــران بکن ــد جب خواه
 .دیلرز یکر که مف نیحداقل ببوسد او در ا ایو معذرت بخواهد و  ردیخودش بگ

 
ــ  نیــآن هــا تمــام اعترافــات را در ا« :گفــت  لمــان ــا و  دمیلــپ تــابش دانلــود کردنــد مــن ترس گفــتم باب

 ».نشونت بدم ایکردم ب میمن قا نندیلپ تاب را روشن بکنند و بب یوقت کیمامانت 
 

ــ لمــان ــا یحت ــ    نی ــان م ــر زب ــوه ب ــا اش ــدر ب ــات را آنق ــادر رو  یکلم ــل ق ــه عق ــمان   يآورد ک ــت آس هف
قبـاد رفـت و قـادر هـم      یبـانک  يبـود لمـان بـه طـرف قفسـه پرونـده هـا        یـی الیسـاختمان و  ییمشغول بنا
بـره بـه دنبـالش     کیـ مثـل   سـتد یایکـه سـرجاش ب   نیـ ا يتوانسـت از او جـداً بشـود بـه جـا      یعمداً که نم
را بـر   آن ردیـ لـپ تـاپ را بگ   ییمشـما  سـه یکـه ک  نیـ ا يخـم شـد و بـه جـا     واریـ در کـنج د  نرفت و لمـا 

 یلــیدانسـت قـادر کنـار دسـتش خ     یمتـر بـه جلـو هـل داد و از جـاش بـر خاسـت و مـ         یعکـس ده سـانت  
بلنـد   یقفسـه را کمـ   یتـون  یرسـد مـ   یدسـتم نمـ  « :است و بـاز پـچ پـچ کنـان گفـت      ستادهیبه او ا کینزد

 ».ادیمهناز ب رهیگ یبدنت درد م راگ یبه طرف بکش یکن
 

 یل شــدن قــادر فکــر کــرد و عمــداً خــودش را بــه او گهگــاه لمــان دوبــاره بــر گشــت در مــورد ال یوقتــ
 ینمــ دمیــفهم«:آورد و بــه قــادر داد و گفــت  رونیــبــار لــپ تــاپ را بـر داشــت ب  نیــچســباند لمــان ا یمـ 

 ».حق با توست ادامه بده یکن یاگر فکر م يشنو یاز من م یحرف بزن یخواه
 

ــه  یبــار دســت مــ نیتخــت گذاشــت و بعــد پــس گــردنش را چنــد  يلــپ تــاپ را رو لمــان زد و بعــد ب
 »شده؟ یچ« : دیکرد و قادر پرس یکف دستش تماشا م

 
خــال  کیــمــو اســت « :دم اســبش را بــا دو انگشــتش بنــد زد و بــه طــرف جلــو بــرد و گفــت  يمــو لمــان

 ».کند یم تیاذ
 

 ».ره یتکان بده م« : قادر
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 »کرده ریبلوزم گ يفکر کنم ال« : لمان
 

جـز   تشیـ توانـد پـا قـدم جلـو بـذارد اگـر ن       ینمـ  نیـ از ا شـتر ین بـودن ب کـرد کـه او بخـاطر ز    نیقـ ی قادر
کـرد سـرش را بـه پشـت گـردن لمـان دراز کـرد و         یوجـع در را از پشـت قفـل نمـ     چیبود بـه هـ   یم نیا

گــم مهنــاز  یمــ« :کــه بپرســد اجــازه دارد نگــاه بکنــد لمــان مجــدداً موهــاش را ول کــرد و گفــت  نیــتــا ا
تخـت نشســت و   ياو رفــت رو یکـرد و وقتـ   یو قـادر بــه او نگـاه مــ  رفـت   گــریبکنـد او بــه اتـاق د   هنگـا 

ــبعــد از  ــاق ب  کی ــلحظــه تحمــل نکــرد و از ات ــ   رونی ــالکن رفــت و هم ــه طــرف ب ــت و ب ــ نیرف ــه م  یک
 یبودنــد و چشــم ســتادهیا رونیــخــورد کــه ســه نفــر ب ینیتــازه بکنــد چشــمش بــه ماشــ یخواســت نفســ

ــه آن هــا دوخ  ــه خان ــههــم ب ــادر از د ت ــد ق ــبودن ــا عصــبان دنی ــشــد و کل یآن ه ــرا از ج دی ــب بشی  رونی
 دعوا در را باز يآورد و برا

 
ــرد ــان پرســ       رونیــو ب ک ــپزخانه رفــت و از لم ــدر بــه آش ــت و پ ــانم قــادر را جــا   « :دیرف  ییلمــان خ

 »؟يفرستاد
 

 »رفت؟ رونینه ب« :لمان
 

 يدر بــا صــدابــرود مــا رونیــاز دروازه ب نکــهیبــه طــرف تــراس رفتنــد و قــادر قبــل از ا  نیو نســر مــادر
 ».ندارد ینشو بر گردد به تو ربط وانهیقادر د« :بلند گفت

 
 ».به چاك نجایاز ا دیزود بزن« :گفت تیاعتنا به طرف سه مرد رفت و با عصبان یب قادر

 
 ».آقا درست حرف بزن«:و در اعتراض گفت  ستادیاز سه نفر سر راست ا یکی
 

رفــت و نفــر  یحملــه بـه طــرف او مـ   يدر چشــمان مـرد نگــاه کـرد و بــه ظــاهر بـرا    ياز چنــد متـر  قـادر 
 ».مینشد یآقا ما مزاحم کس«:به طرف قادر استوپ داد و گفت يریانجگیم يبرا یدست یدوم
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 ».دیکرد بیتعق نجایما گفتند آن ها را از خانه شون تا ا يمهمان ها«:قادر
 

ــ نفــر ــ  بیــاز ج یدوم  میآقــا مــا مــأمور هســت « :آورد و گفــت رونیــرا ب یپشــت شــلوارش کــارت شناس
 ».میبا آقا قباد حرف بزن میخواست یما م میبا خود آن خانم ها کار نداشت

 
 » .دیمن برادرش هستم به من بگو«:قادر

 
 ».میبا خودش حرف بزن یستیبا« :یدوم نفر

 
 »ه؟یمسئله چ« :قادر هم آمد و گفت  پدر

 
عموجـان  «:بـه پـدر قـادر گفـت     یآمدنـد و نفـر دومـ    یمـ  نییو لمـان پـا  قادر هم لنگ زنان با مهنـاز   مادر

بــا  میخواســت یمــ م،یســتادینا نجـا یا یزنــ چیو آزار هــ تیــبـه قصــد اذ  میمــا مــأمور هســت ســتین یمشـکل 
 ».میآقا قباد حرف بزن

 
 ».دیلطفاًآن حکم را نشان بده دیتون یم« :قادر پدر

 
 
 

مــا از طــرف ســتوان  میــزد یزنــگ خونــه را مــ میآمــد یوگرنــه مــ میعمــو مــا حکــم نــدار« :یدومــ نفــر
ــا ســتوان قــول و قــرار گذاشــتند ســتوان خــودش تــو ب    میآمــد ياحمــد ــا قبــاد ب  مارســتانیپســرتون آق
 ».است يبستر

 
 »ه؟یچ لهیمس«:قادر پدر

 
ــ  يحــرف هــا کیــ«:دوم  نفــر ســتوان را بــه  غــامیپ یســتیداننــد مــا با یاســت کــه آقــا قبــاد خودشــون م

 ».میخودش بگ
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 ».کشد یرفتند مسافرت، گفت سه و چهار روز طول م ستیقباد ن« :قادر

 
 »به ستوان دو روزه قول داده بودند شونیا«: یسوم نفر

 
گرفتنـد رفتنـد جنـوب خودتـون      یدونـم چهـار روز مرخصـ    یدادنـد فقـط مـ    یدونـم چـه قـول    ینم«:قادر

 ».کشد یدو روز رفت و دو روز بر گشت طول م دیحساب بکن
 

 ».طور قرار نگذاشته بودند نیا یول« :ستوان
 

دانسـت   یقرار بود من هـم تـو مسـابقه شـرکت بکـنم آن سـتوان بـه قبـاد کلـک زدنـد خـودش مـ            «:قادر
ــا ا   ــدارم چطــور ب کــه او شخصــاً در آن مقصــر هســتند االن حــرف از   یحــال نیــمــن حــال راه رفــتن را ن

 یشــدند از کــار و زنــدگ رفــع مشــکل او مجبــور يزننــد بــاز خوشــحال باشــند قبــاد بــرا یقــول و قــرار مــ
 ».افتدیخودش ب

 
درضـمن سـتوان    دیاگـر بـا او تمـاس داشـت     دیـ لطفـاً بـه مـن زنـگ بزن    «:داد و گفـت  یکـارت  کی یدوم نفر

 ».هستند یگفتند آن چهار نفر االن زندان میبه برادرتون بده گرید غامیپ کیخواستند که که 
 

 »کدام چهار نفر؟« :قادر
 

ــ یمــا نمــ« :یدومــ نفــر  ياز قــول و قرارهــا یکــیخودشــون بدوننــد فکــر کــنم  یســتیآقــا قبــاد با میدون
 ».دونند یاست که آن ها م

 
 »گه؟ید«:قادر

 
 ».ادیقادر تو برو نذار مادرت ب« :به قادر خانه را نشان داد و گفت پدر
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ــ  انیــآقا«:بــا نگــاه بــه ســه نفــر گفــت  پــدر بهتــر اســت مــا را بــه حــال   دیــدان یاگــر شــما هــم صــالح م
 نیـ شـماها ناراحتنـد ا   دنیـ مهمانـان مـا خواهرشـون را از دسـت دادنـد بـا د       نجـا یا دیـ نهـا بذار خودمون ت

 ».حل شده باشد لهیمس یستیبا میو ما هم گرفت دیداد غامتونیپ دیلطف را بکن
 

بـاز مـا را فرسـتاد آن     ياگـر سـتوان احمـد    میمـأمور هسـت   یولـ  میـ ر یچشم عموجـان مـا مـ   « :یدوم نفر
 ».دینیوقت ما را محذور بب

 
 ».به سالمت«:دست باال برد و گفت پدر

 
بــه لمــان نگــاه کــرد و لمــان بــه او مــادرش را نشــان داد و   ســتادیرو کنــار مــادر ا ادهیــقــادر تــو پ یوقتــ

 ».باش گرانیهم تو فکر د یکم کی« :گفت 
 

 »؟يپس چرا آمد یدون یخودت خوب م«:قادر
 

 ».ننه جون من االن برم بهتر است« :زد و رفت و لمان گفت قادر
 

 ».داشت گهیاو منظور د یدون یشه خودت م یاست قادر ناراحت م یچه حرف نیلمان ا« :مهناز
 

 ».رفتند، حل شد د،یایب« :از کنار دست زن ها رد شد و گفت پدر
 

 ».شه ینم يغذا نخورد« :هم رفت و مادر هم دست لمان را گرفت و گفت پدر
 

مهنـاز   نجـا یبکـنم ا  ییرایآنجـا پـذ   یسـت یننـه خونـه مـا هـم مهمـان هسـت مـن با       « :و گفـت  دیـ خند لمـان 
 ».جون است

 
چشــم بهــم زدن بــه لمــان اجــازه رفــتن  کیــبــا » یزنــده باشــ« :دســت لمــان زد و گفــت يقــادر رو مــادر

 .به طرف خانه اش رفت ادهیپ يداد و لمان به آن طرف جاده رفت و با پا
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 نیبــود و مهنــاز و نســر دهیتخــت دراز کشــ يآمدنــد قــادر در اتــاقش رو منیآن هــا بــه اتــاق نشــ یوقتــ

ــدیناهــار را چ زیــم ــاق قــادر را زد و گفــت   عیزســریم يبعــد از بشــقاب گذاشــتن رو  نیو نســر دن در ات
 ».لمان رفت« :
 

 »لمان کجا رفت؟«:دیآمد و از مهناز پرس منیتخت بلند شد و به اتاق نش ياز رو قادر
 

 ».یسنگدل یلیرفت خونه، داداش تو هم خ«:مهناز
 

 » رفت؟ یک دیچرا زودتر به من نگفت« :قادر
 

ــادر ــ «:م ــودت نگفت ــر خ ــ    یمگ ــذا نم ــه غ ــان باش ــر لم ــور یاگ ــارهیآن ب يخ ــذات و    چ ــو غ ــه ت ــت ک رف
 ».يبخور

 
لمــان از قبــل بــه مامــانم قــول داده بــود کــه زود بــر گــردد آقــا قــادر ناراحــت نبــاش بخــاطر   « : نینســر

 ».حرف تو نرفت
 

 ».ره یم ادهیهمه راه رو داره پ نیا«:قادر مادر
 

 ».نجاستیاش هم ا یگذاشت پورت مون نجایرا ا لشیوسا«:مهناز
 

ــادر ــدرش ا  ق ــت پ ــار دس ــتادیکن ــهیو مخف س ــت رو ان ــج يدس ــت و ک  بی ــدرش گذاش ــپ ــولش را  فی پ
 ».دیغذاتون را بخور دیشما منتظر من نباش« :کفشش گفت یرکاب دنیبرداشت و با پوش

 
پــاش  يهمزمــان جلــو عیســر یرفــت و از شــانس او تاکســ نییپــا عیبــا درد بــدن از پلــه هــا ســر  قــادر

شـود و بعـد    یمـ  ادهیـ پ نجـا یو بـه راننـده گفـت کـه هم     دیـ کـه لمـان را د   نیـ ترمز کرد و او سوار شد تا ا
 ».الو... «:گفتتلفن لمان به صدا در امد و لمان  يبا فاصله پشت سرش راه افتاد و صدا
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 »قادر پشت سرت راه افتاد آمد؟« :جواب داد مهناز

 
 ».ادیآره داره م«:لحظه به عقب نگاه کرد و گفت کی لمان

 
 یچــرا او ادامــه نمــ دیــزانــو نشســت و قــادر نفهم يرو رو ادهیــتلفــن را قطــع کــرد وســط پ یوقتــ لمــان

از عقـب بـه جلـو خـم      یرا کمـ شـد و سـرش    کیـ شـد و هنـوز او نشسـته بـود نزد     کیـ دهد مجبـوراً نزد 
شـدند و بـه لمـان تماشـا      یرد مـ  ابـان یکـه از خ  يهـا  نیکرد و به چهـره لمـان نگـاه کـرد و بعـد بـه ماشـ       

 ».کنند یپاشو نگاه کن همه نگاهت م«:نگاه کرد و گفت دندکر یم
 

 ».يافتاد یهم دنبالم راه م یکن یم رونیهم ب« :لمان
 

 ».من که در را قفل کرده بودم« :قادر
 

 یچنــد بــار عــذر منــو خواســت يننــه و بابــات خجالــت داد شیمــدت چقــدر منــو پــ نیــا یآره ولــ«:لمــان
 ».یو عاشقم هست يدوستم دار یتو که گفت چیکند من ه یرفتار م نطوریمهمان ا کیآدم با 

 
 ».آن ها منتظر هستند میپاشو بر گرد ستیبحث ها ن نیا يجا نجایا«:قادر

 
تـو   يمـن کـه بـرا    يتـو شـعور نـدار    میـ ا خودمـون خونـه مهمـان دار   مـ « :از جاش بر خاسـت گفـت   لمان

چــون  دنــدیهمــه عــالم فهم يدار یدوســتم نمــ گــهیو د یخــواه یمنــو نمــ یگــ یمــ یبــودم وقتــ امــدهین
هـا بـه خـودم و مــادرت     نیـ بـه مـادرت نگـم ننـه ا     گـه یشـود د  ینمـ  لیـ مـن و تـو خـراب شـده دل     ونیـ م

ــ  شــتریهــر روز ب ادرتربــط دارد تــازه مــ دونــم  یتــونم، نمــ یاز قبــل محبــت کــرده حــاال مــن چطــور م
کـه بـه    یمـن مـوقع   یکنـ  یاز کلمـات ممنـوع مـ    یبـه تـو دارد کـه منـو از گفـتن بعضـ       یچه ربط نیاصالً ا

کـنم و االن هـم تـو خـودت      یازدواج مـ  يگـر یگفـتم بـه خـودت گفـتم بـا فـرد د       یمادرت ننـه جـون مـ   
 ات صد در صد معلوم است و يتو هم را یگ یم
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 »؟یکن یفهمم چرا مرتب تو کارهام دخالت م یفقط نم یممکن است که با من ازداوج بکن ریغ
 

ــادر ــرا  « : ق ــرق دارد ب ــاهم ف ــل ات ب ــرف و عم ــرا    يح ــه ب ــت ک ــخص اس ــالم مش ــه ع ــد يهم ــن  دنی م
 ».يآمد

 
 يکــرده کــه براتــون غــذا درســت بکنــد مــن بــرا یبــا آن درد و دســت و پــا چــه گنــاه چــارهیاو ب«:لمــان

مـن ناراحـت هسـتم تـو      دیـ د یناراحـت شـد وقتـ    یلـ یکمکـش کـنم او هـم خ    یمدم تـو نذاشـت  ننه جون آ
 ».یو به فکر خودت هست یهمه اش به فکر قهرمان یخود خواه هست یلیخ
 

تنــد برخــورد  یکمــ کیــحــق بــا تــو باشــد  دیبرگــرد شــا«:بــه طــرف جلــو راه افتــاد و قــادر گفــت لمــان
 ».باشند نیغمگ رزنیو پ رمردیکنم دوست ندارم پ یکردم خواهش م

 
اســت  نیاندازنــد بخـاطر همـ   یپــدر و مـادربزرگم مـ   ادیـ مـن بهـت گفــتم بابـا و مامانـت منــو بـه      « :لمـان 

 ».بدم آمدم که او استراحت بکند تینتوستم رضا
 

 ».نیپس بر گرد بخاطر آن ها، بخاطر مهناز و نسر«:قادر
 

مـادرت مرتـب    شیداشـتم پـ   یبـار مـردن بهتـر از صـد بـار مـردن اسـت مـن دوسـت مـ           کیـ نـه  « :لمان
 ».یکن یخودت را م يظاهراً تو فکرها یول امیب

 
اشـتباه از مـن   ... یمعلـوم اسـت چـرا و از کجـا تـو بـا مـادرم دوسـت نشـده باشـ           یگـ  یدرسـت مـ  « :قادر

بــا تــو  ياز بعــد مــن کــار نــدیب یمــ گــرید هیــزاو کیــرا از  زیــهمــه چ عیســر شــهیبــود کــالً مردهــا هم
 ».و برو بای یندارم هر وقت خواست
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هســتند و چــون مــن آن هــا را  ریــمــادرت و بابــات چــون آن هــا پ يفقــط و فقــط بــرا امیــمــن م« :لمــان
 ».نمیب یننه جون و بابا جون خودم م يجداً جا

 
 ».و نرو ایتنها ن تیموقع نیفقط االن بخاطر ا دمیفهم« :قادر

 
 ».رم یتو بر گرد من خودم م«: لمان

 
 ».امیتا دم دروازه تون م امینه م«: قادر

 
 ».يبساز ایخودت رو يخونه و برا يگم نر یرا بخاطر تو نکردم م هیگر«: لمان

 
 ».نگفتم يزیمن چ« : قادر

 
ــ« :لمــان ــ ینگفت ــ یول ــگ یمــ جــهیشناســم حتمــاً نت یتــورا خــوب م ــداخت هیــکــه منــو بــه گر يری در  یان
 ».خواستم زود بر گردم یکه من از قبل م یصورت

 
 »؟يکرد هیچه گر يرا«:قادر

 
بـه   سـتند یدشـمن کـم ن   سیهمـه پلـ   نیـ تـو زنـدان تنهاسـت ا    بیـ شـهر غر  نیـ پدرم او تـو ا  يبرا« :لمان
ــدار نیــا يجــا ــمرتــب اذ یبــده میکــه دل ــ تمی ــ یکنــ یم ــ رادیــمرتــب از مــن ا یکنــ یسرزنشــم م  یم

 ».يمن و باور ندار یکن یزود در مورد من قضاوت م يریگ
 

ــادر ــات خ « :ق ــاطر باب ــتیبخ ــ ال ــ  راح ــون روز اول کل ــن هم ــد م ــدان  یت باش ــتان زن ــا او  یاز دوس ام را ب
 ».کردم آن ها مواظب آن ها هستند یمعروف

 
 يحـرف بـد   هیـ چ«:قـادر زد و قـادر عمـداً دو بـار سـرفه کـرد و گفـت        نهیمحکـم تـو سـ    یمشـت  کی لمان

 »زدم؟
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 ».يکرد يآره کار بد«:لمان

 
ــادر ــ« :ق ــرار ن  یگفت ــه ق ــا ک ــتیم ــ  س ــاهم ازدواج بکن ــه ن   میب ــت ک ــا دوس ــازه آن ه ــتندیت ــهر س  يهمش

 ».شناسند یهستند و همه مردم شهر منو م
 

 »حرف هات تمام شد؟« :لمان
 

 ».آره«:قادر
 

 »؟يکرد یتو دوست هات را به بابام آشنا نم میکرد یاگر ما باهم ازدواج م«: لمان
 

 یانگـار فکـر مـ    یکـار را کـردم حتـ    نیـ ا یبـا خوشـحال   یدونـم ولـ   یآنجا کـه بـودم بـر عکـس نمـ     «:قادر
بعـداً فکـر کـردم متوجـه اشـتبام شـدم حتمـا         یوقتـ  یدوسـت خواهـد داشـت ولـ     شـتر یکردم بابات منو ب

 » دونم یو نم یمن همه دزد قاچاقچ يها قیکند دوست و رف یفکر م
 

از  یداشــتند اگــر بعضــ یواقعــاً آن هــا چــه جرمــ« :زنــدان در ادامــه گفــت اطیــبــا تفکــر و تصــور ح قــادر
 ».که من نکردم يچه کار يشده باشند، وا يب کار بدآن ها هم مرتک

 
طرفـو بـزن    نیـ حـداقل ا « :قلـب قـادر زد و قـادر گفـت     يچـپ رو  نهیمشـت تـو همـان سـ     کیـ بـاز   لمان

 »جرم؟ هیتنب ای یکن یبوکس م نیتمر هیچ
 

 »م؟ینگاه به من بکن خوب فکر کن من ک کیتو « :لمان
 

 ».یآن ایو  ینیشود که بگم تو ا یبند نم يفکر کردم عقلم به جا«:قادر
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بــاز  یاگــر تـو هـم شـوهرم باشـ     یحتـ  رمیـ گ یمـ  میخـودم شـخص خــودم تصـم    نـده یآ ياوالً بـرا «: لمـان 
تـونم مرتـب    یام دسـت خـودم نباشـد کـه نمـ      یزنـم دومـاً اگـر مـن حـق زنـدگ       یحرف آخـر را مـن مـ   

چــون مــا  یو مــادرم نگفتــخبــر مهــم را بــه مــن  نیــســوماً مــن تــورا زدم چــون کــه تــا حــاال ا نمیــتــورا بب
دوسـت هـات مواظـب بابـام هسـتند حتمـاً        یگـ  یاگـر مـ   سـت ین یخبـر کمـ   نیـ ا میخورد یغصه م یلیخ

 ».ستیاو تنها ن
 

ــادر ــاش مــن ز « :ق ــاز ان لحــاظ نگــران نب ــ   ادی ــاهم آشــنا کــردم ول ــ یســفارش کــردم و آن هــا را ب  کی
اصـالً موافـق    یانـدازه دوسـت بشـ    نیـ مثـل مـن تـا ا    گـر ینفـر د  کیـ و بـا   یرا بگم اگر تو با من باشـ  زیچ
 ».ستمین

 
روز  کیــکــار صــد در صــد مــردود اســت و اگــر هــم    نیــخــاطرت جمــع باشــه از طــرف مــن ا « :لمــان
 ».دهم یطالقت م یبش کیدختر نزد کیبا  یبخواه

 
 ».يریگ یمنظورت طالق م« :و گفت دیخند قادر

 
 »؟يریگ یاگر من کار بد بکنم تو طالق م« :لمان

 
 ».دهم یقت منه طال«:قادر

 
کننـده کـار طـالق     یخـودت را بـا مـن درسـت بکنـ      اتیـ همـون بهتـر اسـت اول قبـل از ازدواج ادب    « :لمان

قبــول  یســتیدهــم و تــو با یدهنــده اســت اگــر مــن ازت ناراحــت باشــم و خواهــان ـن باشــم طالقــت مــ  
 ».یبکن

 
 يگـر ید سـتند یمشـترك ن  یقـادر بـه ادامـه زنـدگ     یاز دونفـر وقتـ   یکـ یمن شخصـاً معتقـد هسـتم    «:قادر

 ».است ینفر کاف کی يطالق فقط را يبرا یعنیان را قبول بکند  يموظف است را
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ـ  دیشـا  شـش یپ امیـ بـدان هـر وقـت ننـه خواسـت مـن م       یتـو بـرو ولـ    میدیرسـ «: لمان  یآمـدم ولـ   یغروب
ــه ا  ــاش وگرن ــتــو مواظــب ب ــ  نی ــار مشــتم کم ــاالتر برخــورد خواهــد کــرد قهرمــان هســت   یب زورت  یب

 یمـن بلنـد بکنـ    يدسـت رو  يوقـت جـرات نـدار    چیهـ  نیدونـم بخـاطر همـ    یمـ  ادهیـ ز لیـ ف کیـ اندازه 
 ».شهیهم ،یخوره تو هست یکه کتک م یآن... . شهیهم م،زنه من یکه کتک م یآن
 

 ».ستین دیبکنم از آن ها بع اطیتو ح ینگاه کیمن « :لبخند زد و گفت قادر
 

 ».نمتیدم پنجره بب ایب« :که داخل اپارتمان بشود قادر گفت نیقبل از ا لمان
 

 ».با نمکم نقدریبرات ا یعنی« :لمان
 

 ».راحت برگردم الینه با خ«: قادر
 

 ».ایتا دم در واحدمون ب یکن یاگر فکر م«: لمان
 

 ».دم پنجره امیکردم م یشوخ« :شد و لمان گفت اطیداخل ح قادر
 

لمــان  یداده بــود و وقتــ هیــگذاشــت قــادر بــه درخــت کنــار جــوب تک رونیــاز پنجــره ســرش را ب لمــان
ــا عیکــرد ســر یمــ یخــداحافظ يبــرا يبــا يدو بــاره بــا تصــور بــراش حضــور ذهــن شــد کــه قــادر   نی

ــتیبا ــتگ یس ــت تک  یاز درد و خس ــه درخ ــب ــدت    هی ــرد و م ــوا ب ــت در ه ــواب او دس ــد و در ج  یداده باش
ــاال نگــه دا  ــاز پنجــره ب شــتریلمــان ســرش را ب شــتدســتش را ب ــقــادر «:اورد و گفــت رونی لحظــه  کی

 ».ستایوا
 

 ..............................................قسمت ششم ....................................... 
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رفــت و روبــروش  نییاســکناس گنــده گرفــت و از پلــه هــا پــا کیــمــادرش رفــت و  شیپــ عیســر لمــان
 ».را به من بگو قتیحالت خوب است؟ حققادر بدون تعارف « :و گفت ستادیا

 
 ».کند یگفتم چقدر آن عقلت کار م شهیدادم هم هیبه درخت تک«:لبخند زد و گفت  قادر

 
 »؟يپس درد دار«: لمان

 
 ».شه یخوب م« :گفت یاز خجالت قادر

 
 ».کند یکجات درد م« :لمان

 
 ».شه گفت ینم« :باز با خجالت جواب داد قادر

 
ــرا  يز آزادشــب اول بعــد ا لمــان ــ نیزمــ يآمــد و چطــور قــادر پاهــاش را فاصــله از هــم رو  ادشی  یم

 »....ایهات؟  ضهیب« :کاشت و با آن تصور گفت
 

داد و در چشــمانش  رونیــو بــازدم آن را از دمــاغ ب دیکشــ قیــنفــس عم کیــدهــانش را بســت و  قــادر
ــا ا یداغ عــرق کــرد و کمــ يهــوا نیــزخــم دارم االن هــم تــو ا« :اشــک جمــع شــد و گفــت  شــلوار  نیــب

 ».کند یم تمیاذ
 

 نجــایبهــت بگـم آن شــب ا  یسـت یرا با قــتیحق کیـ قــادر مــن ... یبـرات چــرا از اول نگفتـ   رمیــبم« :لمـان 
 ».بابام دم پنجره بود در اصل خوشم آمده بود يتو منو بلغم کرد یوقت

 
ه تـو عمـرم   مـن کـ   يکـرد  یآن طـور سرزنشـم مـ    نـا یبـه بهانـه م   ایـ بخاطر بابـات   یستیبا ینم یول«:قادر
 یهمــه متــأثر مــ یبکنــ فیــتعر یهــر کســ يرا بــرا نــایجملــه حــرف نــزده بــودم داســتان م کیــ نــایبــا م
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ـ  بـه پـاس    قـه یدق کیـ  یحتـ  ایـ بکشـند و   یکـه بخواهنـد دسـت از کـار و زنـدگ      سـت ین نطـور یا یشند ول
 ».خورم یبکنند من هم مثل تمام مردم جهان با شرف غصه م کوتاحترام س

 
طـرف بابـام سـابقه نداشـت      کیـ  دمیـ شـه خـودم اصـالً نفهم    یبـاورت مـ   چیهـ  یدونـ  یتـو کـه نمـ   « :لمان

زخمــم در چــه  يبــار نپرســد کیــمــن تــا حــاال بهــت نگفــتم  گــهیجــور خجالــت بکشــم از طــرف د نیــا
ــ  کیــاســت مــن هــر دو روز  یتیوضــع ــار بــه اورژانــس م ــا مــن ن کبــاریرم  یب ــا يامــدیب چــه جــور  نی

مـچ   يبلنـد کـرد   نیمنـو از زمـ   یآن شـب وقتـ   نیو نسـر دوست داشـتن اسـت تـازه بـه جـان ننـه جـون        
 کیــبوسـه رمانت  کیــبـار آن هــم بخـاطر    کیـ همــه  نیـ دسـتت بـه زخمــم هـم خــورده بـود فکـر کــنم ا     

 ».مقصر نبودم ییقبول کن من به تنها
 

فشـار دادم   ادیـ دونـم بهـت ز   یشـدم مـ   کیـ بهـت نزد  گـه ید ایـ دن کیـ و مـن در   ایـ دن نیـ تـو در ا « :قادر
 ».داشتم یخاطرت را دوست م يآن شب بعد جور

 
 ».برو یرا با تاکس یراه برگشت« :پول اسکناس را دراز کرد و گفت لمان

 
 »؟يدیتو عکس ها را د یرم راست یم یبا تاکس« :قادر

 
 ».دمیآره د«: لمان

 
 »خوب شدند؟«:قادر

 
 »؟يدیخودت ند« : لمان

 
عکـس هـا را هـم تـو      سـت ین شـم یپنه هنـوز وقـت نکـردم لـت پـاپ خـودم       « :ناز کردن گفت يبرا قادر

 ».بودم ختهیلپ تاپ قباد ر
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 449 

 يبرا یش یو عاشقم م يافتاد یمن م ادیوگرنه باز  یبهتر است نگاه نکن« : لمان
 

 ».یات را عوض بکن يمرتب را ستیتو خوب ن تیشخص
 

 یحـرف هـا را بـه مـن مـ      نیـ کـه ا  یخـواه  یمـ  یلـ یمعلـوم اسـت آن پسـرِ رو خ   «:گفـت   یبا نـاراحت  قادر
 ».یزن
 

 »کدام پسر؟«: لمان
 

 ».گم یدکترِ را م«:ها تماشا کرد و گفت  نیو ماش ابانیبه خ قادر
 

ــ   لمــان ــد و وقت ــه او نگــاه بکن ــا قــادر ب ــه او  دیدیلمــان را نشــ يقــادر صــدا یمنتظــر شــد ت برگشــت و ب
درسـش تمـام    یوقتـ  شیآقـا دو سـال پـ    نیـ ا«:تماشا کـرد و لمـان بـه چشـمان قـادر نگـاه کـرد و گفـت         

 ».اش ازدواج کرد یدختر دانشگاه کیشده بود با 
 

 »؟یباهاش ازدواج کن یکه بخواه يرا ندار یکس تیتو االن تو در زندگ یعنی« :قادر
 

 ».ازدواج کرد گهید یکیمن به اون آقا دکتر جواب رد دادم که رفت با « :لمان
 

 »ست؟ین یکس یپس االن تو زندگ«:قادر
 

هـم صـد در صـد بـه مـن جـواب نـه گفـت مـن گلـه            یکـ یآن  یشـد ولـ   دایـ پ یکیدم فکر کرده بو«:لمان
 ».چارهیکردم حق ام دارد ب انتیبار من بهش خ نیندارم ا

 
 »آقا دکتر منتظرت است؟ يپس چرا به من گفته بود«:قادر

 
 ».دختر فاحشه هستم کیمن  یچون تو به من گفت« :لمان
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 ».زده باشم یحرف نیمن گوه خوردم چن«: قادر

 
 »؟ينگفته بود«: لمان

 
 ».خواستم سرزنش بکنم تیعصبان ياز رو یداشتم ول نیقیکه  يدونم با وجود ینم» :قادر

 
دونـم تـو    ینـدارد مـن مـ    رادیـ ا یدو بـار بـه مـن گفتـ     نیخـا  یبـه مـن گفتـ    یهم منو شناخت یوقت« : لمان

 ».را از دستت گرفتم ایدن يبود یچه عالم
 

 مونیاصـالً پشـ   رمیـ گ یکـار نمـ   ونیمـن اگـر تـو فدراسـ     سـتم ین مانیشـدم اصـالً پشـ   مـن قهرمـان ن  «:قادر
 ».بود یمن درس خوب يزندان رفتن من برا یحت ستمین

 
 »؟یستیو من ناراحت ن ییپس از دا« : لمان

 
مهــم  ســتیکــار ن نیــا جــهیکــارتون شــماها را ببخشــم مهــم نت نیــتــونم بخــاطر ا یچــرا اصــالً نمــ« :قــادر

بــا مـن رفاقـت کردنـد و از پشـت خنجــر زدنـد آن هـا در ظـاهر بـه مــن          میاسـت کـه آن هـا مسـتق     نیـ ا
 دیدادنــد شــا سیپلــ لیــکــه از دســت مــن راحــت بشــوند تحو نیــا يگفتنــد دوســت مــن هســتند و بــرا

ــو قربــان ــد کــه مــن هــوا  یهــم من ــا دیپــدرت را داشــته باشــم مــن شــا  يکردن ــ  نی  ینقشــه آن هــا را م
 يصـورت کـه عمـالً آرزو    نیـ نـه بـه ا   یکردنـد ولـ   یشـدم اگـر قـانع ام مـ     یمـ  و تابع نظر جمـع  رفتمیپذ

ــ  بکنــد کــه حتمــاً  نیتونســت تضــم یمــ یمنــو تــو گــور دفــن کردنــد مــن فقــط ســه روز وقــت داشــتم ک
کـه آن   نیـ تونـه بـه بـاختم تمـام بشـود بـا وجـود ا        یمـ  نیروز تمـر  کیـ آزاد بشم از دسـت دادن   عیسر

ــا دق ــایه ــتند   ق ــر داش ــخب ــ  کی ــده در اداره پل ــرگ م سیع ــایدر م ــذر  ن ــتند؛ بگ ــت داش ــرو   میدس ــو ب ت
 ».حتماً مادرت هنوز ناهار درست نکرد يمهمان دار

 
 ».پولو بردار نیا ایب« : لمان
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 ».پول دارم همرام است«:قادر

 
خونــه  ير یمــ ینداشــت چیهــم هــ شــبید يریــگ یاز قبــاد نمــ گــهید یدروغ نگــو خــودت گفتــ« : لمــان

 ».نباشد بشیو جبابات هم ت دیشا
 

 ».پول گرفتم یهم بار آخرم بود که از کس نیبار گرفتم و ا نیاز بابام ا یاز قباد که نه ول«:قادر
 

 ».یش یتو ناراحت م امیب یاگر من غروب« : لمان
 

 ».شم یناراحت م ییایاگر خودت تنها ب«:قادر
 

 »دنبالم؟ ییایتو م« :لمان
 

 ».امیبه من بگو م ینیمادرم را بب ياگر دوست دار«:قادر
 

 ».یهنوز هم که سر کار نرفت يپول ندار«: لمان
 

ــ  نشیمــادرم گفــت قبــاد ماشــ« :قــادر  رمیــگ یو بــرام گذاشــت از او طلبکــار هســتم تــازه گفــتم پــول نم
 ».تونم استفاده بکنم یم لشیاز وسا ستیاو خونه ن یوقت یول
 

 ».زنند یلب به غذا نممن بروم تو هم زود برو خونه حتماً آن ها بدون تو «: لمان
 

 .گرفت و به خانه رفت یتاکس قادر
 

رفــت  مارســتانیرا بــه تــرك محلــه رســاند و خــودش بــه طــرف ب   نیبعــد از ناهــار مهنــاز و نســر  قــادر
تــو  يپــول بــرا یقبــاد کمــ نیگرفــت بــا ماشــ میداود رفــت و بــا او حــرف زد و بعــد تصــم دنیــاول بــه د
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شـناخت رفـت، و بـا صـاحب      یکـه صـاحب آن را مـ    ینـ تلف یموسسـه تاکسـ   کیـ کـار بکنـد او بـه     یبـ یج
قــادر در  ادیـ ز نیو صـاحب موسســه گفـت کـه کــار کسـاد اسـت و راننــده و ماشـ       زدآن موسسـه حـرف   

بکنـد   مـال یموسسـه هسـتند را پا   نیـ کـه عضـو ا   يراننـده ا  چیجواب گفـت کـه او دوسـت نـدارد حـق هـ      
خـودش را اعـالم    ینبـود او حاضـر اسـت آمـادگ     ینیبـود کـه اگـر مسـافر بـود و ماشـ       نیـ و نظر او فقـط ا 

 .کرده باشد
 

رفـت و کنـار جـوب دســت     رونیــشـانه قــادر گذاشـت و بـا او از موسسـه ب     يموسسـه دسـت رو   صـاحب 
کــه در موسســه نشســته  يبــا چشــم بــه ســه نفــر ادیــبــه درخــت گذاشــت و بــا تاســف ز هیــتک يرا بــرا

ــد نشــان داد و گفــت  ــ  نجــایاگــر بگــم ا« :بودن ــ  ینیبمــان و اگــر ماش ــو م ــون ینبــود ت ــ یت ــا یول کــار  نی
عـده   نیـ بهتـر اسـت ا   نیـ از ا يشـود جـدا   ینمـ  يجـور  کیـ کنـد   یداغـون مـ   یحخودش منو از نظر رو

 يکـه دار  يخونـه و هـر کـار    دیـ بهتـر اسـت بر   نـد یبـه تـو چشـم بـد نب     نیـ که تورا دوست دارند بخاطر ا
 »زنم یبود من بهت زنگ م يمسافر یوقت کیتو شماره ات را به من بده اگر  ،یانجام بده

 
دهـم اگـر    یدهـم و شـماره تلفـنم را هـم مـ      یاسـت مـن آدرس را مـ    يسـار  ابـان یخونـه مـا تـو خ   «:قادر

 ».ها بود هر وقت و هر ساعت من حاضر هستم کیمسافر آن نزد
 

ــه و شــماره تلفــن را داد و رفــت و صــاحب موسســه هــم    قــادر از موسســه  یبــر چســب کیــآدرس خون
نداشـت و مـادرش درعـوض کـل      يه قـادر داد و قـادر بـه خونـه رفـت و تـا غـروب اصـالً مسـافر         خود بـ 

و  نیشـام دعـوت کــرد و مهنـاز و پـدر و مـادرش بــه اضـافه لمـان و نســر        يخانـه لمـان را بــرا   يآدم هـا 
ــ یمــادرش غروبــ ــ   دونب ــه خانــه شــان آمدنــد ســاعت شــش و ن ــبــود مــادر قــادر  میاطــالع قــادر ب  کی

ــ یســتیل ــه خر  ســتیبا یداد و قــادر م ــا لمــان ب ــب ــ دی ــ   یم ــاق نش ــو ات  منیرفــت و آن هــا هنــوز همــه ت
ــ  ــادر تلفن ــ ینشســته بودنــد و ق ــه بنــ يمســافر ســتیبا یداشــت و م ــ ریــم یرا ب بــرد و بــه مــادرش  یم

 .برود ستیگفت او با
 

 »؟ير یکجا م«:گفت  مادر
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 ».کار دارم«: قادر

 
 ».کنم یم دیخر دیداشت اجیزنم هر چه احت یفعالً عجله دارم موقع بر گشت زنگ م« :مادر

 
رفــت و بــر عکــس انتظــار زود بــر نگشــت و ســاعت هشــت شــب آمــد بعــد از معــذرت خواســتن    قــادر

عــرق کــرده اش را عــوض بکنــد لمــان هــم پشــت ســرش رفــت و در را از   راهنیــبــه اتــاقش رفــت تــا پ
 يخواسـت حـرف هـا    یمـ  بلکـه جـداً   شیادامـه بـاز   ينـه بـرا   سـتاد یمتـر او ا  یپشت بسـت و چنـد سـانت   

بــا مــن  ســتیدرســت ن چیکــارت هــ نیــا«:گفــت دهیــو رنج شــانیپر يبزنــد و بــا چهــره ا يزیــانتقــاد آم
ـ  یتـا بکنـ   یتون یم يهر جور دوست دار تـو حسـاب بـاز کردنـد تـو       يعـده رو  کیـ  نجـا یجـز مـن ا   یول

ا مـن  بـ  يکننـد تـو هـم بخـاطر لـج بـاز       یو همـه بـه تـو احتـرام مـ      يبر عکس سـن ات اسـم و رسـم دار   
 ».يپا بذار ریاحترام به آن ها را ز گران،ینسبت به د يو حق ندار یتون ینم
 

 ».رفتم یم ستیبا یآمد م شیپ يکار کیمن نوکر آن ها هستم  هیحرف ها چ نیا«:قادر
 

شـه آن هـا بـاهم هسـتند،      یکـه نمـ   يبهـرام بـود   شیاگـر بگـم پـ    ير ینمـ  یقبـاد کـه گفتـ    شیپـ « :لمان
 ».یتحت نظر هست داًیداند که تو االن شد یبچه هم م کی
 

 ».آن ها نبودم شینه پ«:قادر
 

قبـاد کـه بـا     یهسـتم و بـا تـو بـد کـردم ولـ       بـه یغر چیمـن هـ   ؟یهسـت  يا نـه یک نقدریتو جداً چرا ا«: لمان
 ».يلو داد یتو جداً به خاطر قهرمان مینکرده است ما همه فکر کرد يبد چیتو ه

 
 یبـاورش نشـد حتــ   نینسـر  یزود قضـاوت نکــنم حتـ   یگفتـ  یمـن مـ  مرتـب بــه   يفرامـوش کـرد  «:قـادر 

اش صـبر کـرد تـا از     یاز مـن دفـاع کـرد او بـا وجـود بچگـ       گـران یاگر هم شـک کـرده بـود در مقابـل د    
ــ  ــتــو و قبــاد بــر عکــس، مــن ا  یزبــان خــودم بشــنود ول همــه بخــاطر شــما دو نفــر از پشــت خنجــر   نی
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ــ  ــاز خــوب اســت ک ــ یگذشــت در صــورت ریــبخ هخــوردم ب ــ  یکــه م  یخــون یتونســت در نبــود مــن حت
در  دانیـ کـه م  میبـذار  سـت یدارنـد و مـا نبا   یتـ یدو بـرادر چـه ن   نیـ بشه من بهت صـد بـار گفـتم ا    ختهیر

او  یدور بمانـد چـون وقتـ    یسـت یگفـتم قبـاد با   ؛يبـه مـن بـد نکـرد     یگـ  یحـاال تـو مـ    افتدیدست آن ها ب
 یمــ کیــزود تحر ســتیســتش نو حــد و مــرز و کنتــرل تــو د نــدک یخــودش را گــم مــ افتــدیتــو دعــوا ب

 ».شود
 

چکــار بکــنم هــر چــه تــو  یســتیشــعور االن با یمــن قبــول دارم مــن احمــق و بــ یهــر چــه تــو بگــ« :لمــان
 ».یش یم یاالن برم راض نیهم ،یگفت

 
مشــغول  یکلمــه حــرف نــزدم معــذرت هــم خواســتم مــن بــه انــدازه کــاف   کیــمــن کــه امشــب «:قــادر

 ».یپاش یزخمم نمک م يتشکر کردن رو يهستم چرا برا
 

 ».یتو رفت میما آمد« :لمان
 

 یکنـ  یفکـر مـ   ،ییایـ مـادرم م  يبـرا  یرفـتم تـازه خـودت گفتـ     یمـ  سـت یبا یمن مـ « :با لبخند گفت قادر
 یگـم مـ   یمـن نمـ   یآن هـا هـم بـه مـن بـد کردنـد همـه بـه مـن بـد کردنـد ولـ             يفقط تو به من بد کرد
 ».گم کار داشتم یفقط م رمیخواهم ازتون انتقام بگ

 
فرصـت مناسـب    کیـ خـواهم در   یمـن مـ   میکنـ  یصـدم شـکنجه را تحمـل نمـ     کیـ مـا   یتـو گفتـ  «: لمان

 ».یمن انجام بده يصدم شکنجه را رو کیتو ان 
 

 ».کنم یکار را م نیا لیچشم حتماً با کمال م«:لبخند زد و گفت  قادر
 

 »کجا رفتند؟« :دیکس آنجا نبود و قادر پرس چیرفتند و ه منیها به اتاق نش آن
 

 ».میدیچ یو صندل زیپشت بام م«: لمان



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 455 

 
 ».رمیدوش بگ کی یستیمن قبل از شام با« :قادر

 
 »؟.ینیسفره بش کیبا من سر  یگرفت میتصم«: لمان

 
 ».رمیندارم انتقام بگ تین چیگفتم ه یگفتم من از شماها ناراحت هستم ول«:قادر

 
 ».شه یغذا سرد م دییایب« :آمدند و گفتند نییپا نیو نسر مهناز

 
  »امیم رمیدوش بگ کی قهیمن دو دق«:قادر

 
مــن «:و قــادر پشــت بــالکن رفــت و بعــد برگشــت و گفــت  دیقــادر بــه گــوش رســ لیــتلفــن موبا يصــدا

 ».برم یستیمتاسفانه با
 

 ».میر یما هم م يبه جان بابام قسم اگر بر«: لمان
 

از صـد تـا شـکنجه     یکـار را بکنـ   نیـ لـج نکـن اگـر ا    خـود یکـنم ب  یخـواهش مـ  « :جلـو آمـد و گفـت    قادر
ــرام بــدتر اســت  ــار د نیــجــداً ا يدیشــن... بــرم، نــرو یســتیمــن قــول دادم با... هــم ب  یتــورا نمــ گــهیب

 ».بدتر است زیزخم از همه چ نیبخشم چون ا
 

 ».خوردمشد من جان بابام قسم  ریهستم د یتو بگو من خرافات«: لمان
 

 ».بار خنجر نزن نیکنم ا یگردم لمان خواهش م یوقت ندارم زود بر م«: قادر
 

ــه ب قــادر ــلمــان تــو چــرا اذ« :رفــت و مهنــاز گفــت رونیــاز خان ــ تشی کــار  کیــمعلــوم اســت  یکنــ یم
 ».دارد يضرور
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 ».است شتریمن ب ياز آبرو يچه کار« : لمان
 

 ».کار را نکن نیبا مامانت ا« :مهناز
 

 لیــانقــدر بــرام ارزش قا ینشــده حتــ چیزنــم هنــوز هــ یمــن بهــش گفــتم حــرف آخــر را مــن مــ« :لمــان
 ».رود یکه کجا م دیگو یو نم ستین

 
را بـه خـاطر حضــور او    يقـادر ناراحـت بـود و او انتظـار داشـت کـه قـادر هـر کـار          يتوجـه ا  یاز بـ  لمـان 

 یمـ  ایـ رم و  یمـ  نیـ ا ینداشـت ولـ   یبـراش ارزش عملـ   ییانـدازد و قسـم خـودش بـه تنهـا      یبه عقب مـ 
عشـقش رفـتن    ياز بـرا  ادیـ دو نـو نهـال بـود و لمـان بـا وجـود وحشـت ز        يمبارزه قـدرت بـرا   کی یمان

نـذار   یرفـتم اگـر قـادر آمـد تـو اگـر تونسـت        رونیـ بگـو مـن بـا قـادر ب    « :و بـه مهنـاز گفـت     دید یمرا حت
 داخل بشه اصالً بعد از رفتن من به او زنگ بزن بگو

 
 ».نگ بزنرفتم، آره ز خانه

 
رفـت خونـه مـن بـه جمـع       ییلمـان تنهـا  « :رفت و مهناز بعـد از رفـتن او بـه قـادر زنـگ زد و گفـت        لمان

 ».یبزن نیرا بنز نتیماش رونیب دیگفتم شماها رفت
 

 ».کشد یطول نم قهیمن کارم ده دق نیبخشم بب یمن بهش گفتم نره وگرنه نم«:قادر
 

 یاگـراو را مـ   گـه ید طیدر شـرا  دیترسـ  یداداش بـه خـاطر مـا نـذار او تنهـا بمانـد موقـع رفـتن مـ         « :مهناز
کـنم بـرواالن تـو اتـاق مثـل       یچـون از رفـتن تـو ناراحـت شـد رفـت خـواهش مـ         یرفـت ولـ   ینم میکشت

 ».لرزد یموش به خود م
 

از آن گربـه  مـوش مـنم او    یشـ  یشـجاع اسـت چـرا متوجـه نمـ      یلـ یمهناز نکن لمـان بـر عکـس خ   «:قادر
 ».هاست
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کنــد همــه مــردم شــهر االن دشــمنش هســتندجز تــو  یاو فکــر مــ یداداش آره شــجاع اســت ولــ« :مهنــاز

 ».اعتماد ندارد گریکس د چیقباد و بهرام به ه
 

 ».رم یبدان فقط بخاطر تو م یول«:قادر
 

ــ  یمرســ« :مهنــاز ــاورت نم  تیــمشــه چقــدر تــورا دوســت دارد اگــر تــو بــراش اه  یداداش حتمــاً بــرو ب
 ».رفت یکه نم یداشت ینم
 

 ».چشم تو برو غذات را بخور سرد شد«:قادر
 

سـاعت بـه تـرك محلـه رفـت و زنـگ خانـه را زد و لمـان در را بـاز کـرد و قـادر داخـل              میبعد از نـ  قادر
ــشــد و کفشــش را در ن ــه در تک  اوردی ــفقــط در را بســت و ب ــر یاگــر حاضــر هســت « :داد و گفــت هی  میب

 ».ندارد تینگران باشند، خوب نیاز ا شتریمادرت ب ستینبا میکنند ما باهم هست یآن ها فکر م
 

کنـد مجبـور شـد     ینمـ  بیـ صـدا او را تعق  دیـ د یرفـت وقتـ   یمـ  منیاعتنا بـه طـرف اتـاق نشـ     یکه ب لمان
ــر گــردد و نگــاه  ــه پاهــا یب ــ   يب ــخواهــد کفشــش را در ب یقــادر کــرد و متوجــه شــد کــه او نم و  اوردی

نــدارد غضــب نــاك شــد و بــه طــرف جلــو آمــد   تیــخوب نیــاز ا شــتریجملــه ب دنیداخــل بشــود و از شــن
 ».یمعلوم شد چقدر عاشق من هست« :قادر نوك زد و گفت نهیبار تو س دبا انگشتش چن

 
وقـت   چیهـ  دیسـال دو سـال شـا    کیـ شـم   ینفـر بـد مـ    کیـ از  یدارم وقتـ  ياخـالق گنـد   کیمن « :قادر

 یلــیکــه حــرف بــزنم بـاور کــن قلــبم خ  یکنـ  یزنـم تــو وادارم مــ  یدوبـاره حــرف نــزنم بـا تــو حــرف مــ  
 ».است االن هم چون مهناز ناراحت حال تو بود من آمدم یزخم

 
 »؟يبخاطر مهناز آمد نیهم«:لمان
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 یصــندل يدونــم مــادرت االن رو ینــدارد مــن مــ تیــنــه بخــاطر خودمــون هــم آمــدم اصــال خوب « :قــادر
تخـت اگـر از تـو بدانـد      يتـو  ایـ و  میـ مبـل لـم داد   يرو کنـد بـر فـرض مـا االن     یراحت ننشسته فکـر مـ  

 ».کنند یفکر را م نیدر مورد دخترش ا هیکند که بق یحداقل فکر م
 

 ».چند بار بهت بگم ستمیمن فاحشه ن« :آماده کرد و گفت یلیس کیدست باال برد و  لمان
 

 ».يشو یمتوجه م نطوریمن چرا ا ياز جمله ها«: قادر
 

ــادر را گر لمــان ــ دســت ق ــادر م ــخواســت کفشــش را در ب یفــت و ق ... «:و لمــان نذاشــت و گفــت  اوردی
 ».ير یخواهد فقط دو جمله بهت بگم بعد م ینم
 

ــه آشــپزخانه بــرد و بــا صــدا  لمــان فکــر نکنــد کــه مــن فاحشــه   دیمــادرم شــا« :بلنــد گفــت يقــادر را ب
ــ ــبق یهســتم ول ــ   ه،ی ــادر و پــدرت در مــورد مــن چن ــ يفکــر نیم ــا    یم ــه آن ه ــو از مــن چــه ب ــد، ت کنن

 »؟يکرد فیتعر
 

جملـه اش شـد بـه طـرف لمـان دسـت دراز کـرد کـه او را نـوازش بکنـد و حـرف             رادیـ که متوجـه ا  قادر
دمــاغ قــادر  يعقــب رفــت و بــا انگشــت اشــاره جلــو يمتــر میلمــان دســت او را پــس زد و نــ یبزنــد ولــ

دسـت زدن بـه مـن ممنـوع      گـه ینـده د سـالم کـردن هـم بـه مـن دسـت        ياز بعـد بـرا  « :تاب داد و گفـت 
زنـم تـو    یمـن از عشـق حـرف مـ     يدار یسـ یابل يچـه فکرهـا   ،يبـد  االتیـ چـه خ  تتو عجب پشت سـر 

 ».یکن یمنو چه فرض نم
 

جملـه ات   یاگـر بخـواه   يآمـد تـو حـق دار    رونیـ کلمـه نپختـه از دهـانم ب    کیـ بزن بابـا جـان    یه«:قادر
 ».ندارد يریتفس نیهمچن یدان یخوب مخودت  یدهد ول یرا م یمعن نیا نیبکن ریمنو تعب

 
 »....ایو  یاست که منو ببوس نیمعلوم است فکر و ذکرت ا« :لمان
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 ».بکنم یجسارت نیتوبه کردم من غلط بکنم چن« :قادر
 

ـ  يآشـنا شـد   یچـون بـا بـد آدمـ     یکنـ  یبله جسـارت نمـ  « :لمان خواهـد فکـر کـنم     یمـ  یلـ یدلـت خ  یول
 ».یفکر هست نیدر ا هیهر ثان

 
 ».یکن یغلو م یکم کی يدار یکن یخودت فکر نم« :قادر

 
 نیببــ... یهســت یجنســ لیدر فکــر مســا یبکنــ میتقســ یاتمــ يهــا را بــه تکــه هــا هیــثان یاره، حتــ«: لمــان

 ».عشق يخراب شد اره نود و نه درصد دل بود نه برا يدیمنو د یتو از اول وقت
 

منــو در  یخواســت یو حتمــاً مــ یدرنــگ بکنــ یتونســت ینمــ یداشــت یاگــر تــو هــم منــو دوســت مــ«:قــادر
 ».هیبخاطر بق میبر دینکن با یباف یکنم منف یخواهش م... يآغوشت بفشار

 
 یاحترامـ  یمـن هـم بخـاطر بـ     یحـرف بزنـ   یتـون  یسـال نمـ   کیـ من ازت ناراحت هستم اگـر تـو   « :لمان
 ».مدت ازت فاصله داشته باشم کیخواهم  یات م

 
 یباشـ  یکـه تـو از مـن راضـ     نیـ بخـاطر ا  ایـ تـو و   ادیـ تـو زنـدان بـه    مـن  « :گفـت  نیبا چشمان غمگـ  قادر

جملــه را درســت  کیــچــون  یزنــ یتــو صــورتم مــ ییایــشــکنجه را تحمــل کــردم حــاال م نیســخت تــر
 ».منتظر هستم نییاستفاده نکردم من پا

 
 دیـ کـه در را بـاز بکنـد بـر گشـت و د      نیـ نـداد قبـل از ا   یجـواب  چیتـا دم در رفـت و چـون لمـان هـ      قادر

ـ  يبـا پاهـا   واشیـ کنـد   یصـدا بـا پـنج متـر فاصـله او را بدرقـه مـ        یلمان ب  میقـوت جلـو رفـت و در نـ     یب
 یمــ ریتونســت نفــس او را بشــنود قــادر بــا اشــک کــه از گونــه هــاش ســراز  یو مــ ســتادیلمــان ا يمتــر
نگفــتم  یبخشــمت ولــ یتومــان پــول نداشــتم آمــدم گفــتم بخــاطر کــار تــو نمــ کیــ شــبید« :گفــتشــد 

 نــدهیدونــم کــه آ یمــ رمیــگ ینمــ یبــیاز قبــاد و پــدرم پــول تــو ج گــهیدارم گفــتم د یمــتــورا دوســت ن
باشـم کـه دنبـال پـول      یتـونم آن آدمـ   یمـن نمـ   نمیـ ب یتـونم داشـته باشـم چـون مـ      ینم یدرخشان یمال
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جهـان بـاز شـد     نیـ هفتـه چشـمم بـه ا    نیـ ا یکـردم ولـ   یفکـر مـ   نطـور یا روزیـ و شغل و مقام باشـم تـا د  
قــادر بــا » ....زن بکنــد و زمــانش را بگذرانــد  کیــ يکــه بخواهــد خــودش را فــدا ســتمین يمــن آن مــرد

شــوم  یخوشــحال نمــ دنتیــنگفــتم از د یولــ«:بغــض زده ادامــه داد يداشــت بــا صــدا هیــکــه گر يلبهــا
 یپــول نبــود رفــتم موسســه تاکســ بمیــتــو ج یولــ رمیــبگ هیــهد کیــبــرم  یخواســتم بخــاطر غروبــ یمــ

از صــاحب خــواهش کــردم هــر وقــت و هــر   ومــدین رمیــگ چیهــ یکــردم ولــ ییگــدا خــتمیآبــرو ر یکلــ
ـ  یکـنم مـ   یساعت راننده نداشت بـه مـن زنـگ بزنـد مـن قبـول مـ        خـوش   یلـ یبهـت گفـتم مـن خ    یدون

 یقهرمـان هسـتم مـ    بیـ نا شـه یهم سـتم یقهرمـان ن  یمـرد کشـور هسـتم ولـ     نیتـر  يقـو  سـتم یشانس ن
 یاگـر تـو منـو بخـواه     یگفـت انقـدر کـم شـانس هسـتم کـه بـا تـو نتـوانم ازدواج بکـنم حتـ            دیدونم شـا 

 يگفـتم تـو آمـد    یهسـتم مـ   یمـن کـ   دمیـ شـود چـون تـو زنـدان فهم     یمـن نمـ   بیچون آن شانس نصـ 
 یمــن مــ بــهرا  ایــتلفــن آمــد اگــر تمــام پــول دن یخوشــحال نشــدم در آن لحظــه وقتــ یکنــ یتــو فکــر مــ

تونسـتم بهـت بگـم     ینمـ  نـو یا یمـن قـول داده بـودم ولـ     یتم بـروم ولـ  داشـ  یدوست نمـ  شتیدادند از پ
داشـتم عوضـش بهـت گفـتم      يکـه مـن در آن سـاعت چـه درد     يشـد  یوقـت متوجـه نمـ    چیچون تو هـ 

کـه اصـالً    يجملـه ا  کیـ کـه کـه بخـاطر     یتـوب  یولـ  يصد برابر آن شکنجه ها بـا مـن بـد کـرد     ياگر بر
ــوچکتر ــه    نیک ــه کلم ــه ب ــتم کلم ــور را نداش ــرد آن منظ ــا ک ــ يمعن ــ   یو نم ــود س ــوم ب ــم معل ات  یلیدان

ــ   و آن همــه آدم  یرفتــ رونیــو از خونــه ب یآمــاده بــود فقــط در مانــدم چطــور آن جملــه ات منــو نگرفت
و از  هیــگر ریــقــادر نتواســت ادامــه بدهــد زد ز» ...زن  ریــآن پ یتنهــا گذاشــت یکــه گفتــ یآن ننــه جــون

ــاق ب ــات ــت رونی ــو ب رف ــ  رونی ــد و هم ــر ش ــادر از در ب  نیمنتظ ــه ق ــک ــاش    رونی ــک ه ــان اش ــت لم رف
 زیـ م يخـود را از رو  یبعـد گوشـ   دیـ کوب واریـ بـا کـف دسـت چنـد بـار بـه د       هیـ گر ریشد و زد ز ریسراز

رفـت و   ابـان یرا خـاموش کـرد و بـه اتـاق سـمت خ      منیبر داشـت و بـه مهنـاز زنـگ زد و بـرق اتـاق نشـ       
ا کــرد و بــه مهنــاز از آنچــه گذشــته بــود تماشــ رونیــو بــه ب ســتادیا اتــاق یکیدر تــار دیپشـت پــرده ســف 

دکمــه ســبز  يســوزد قــادر از داود تلفـن داشــت و رو  یگفــت چطــور قلــبش مـ  یکــرد و مـ  یمــ فیـ تعر
 ».الو«:فشار داد و گفت 
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ــه پ   بعــداز ــت ک ــردن داود ازش خواس ــالم ک ــرود و خ شــشیس ــیب ــرور یل ــرف    يض ــه ط ــادر ب ــت ق اس
بـه دروازه نگــاه   یباشـد و گهگـاه   ســتادهیا ازد کـه لمـان آنجـ    یرفـت و حــدس مـ   ابـان یپنجـره رو بـه خ  

شـد قـادر بـه لمـان      یمـ  دهیـ پشـت پـرده پنجـره د    یشـد و نـه لمـان    ینـه دروازه بـاز مـ    یکرد و وقتـ  یم
 او هم مشغول بود یزد او بعد به مهناز زنگ زد و گوش یبوق مشغول م لمان یزنگ زد و گوش

 
 ».نفر زنگ زد کیبه من « :به مهناز گفت لمان

 
 ».میجواب بده میخواه ینفر زنگ زد م کیبه من هم « :مهناز

 
 ».مشغول بود به تو زنگ زد ینه قادر بود اول به من زنگ زد وقت« :لمان

 
 ».دارد یکار واجب دیبرو بپرس شا«:مهناز

 
 ».برود یستیباز با دیخواهد بگو یکرد م دایدونم چکار دارد حتما مسافر پ یم«:لمان

 
 ».نکن تیدادشمو اذ نقدریا رونیو بفداش بشم خوب بر«:مهناز

 
ــ « :لمــان ــم چــرا ا یگفــتن آســان اســت نم ــدون ــ  نی ــر نم ــ یپاهــام قــدم ب ــ یدارد، م دوســت دارم  یدون

 ».برود ستیبار نبا نیبخاطر من حرفشو قولشو بشکند ا
 

ــ  يرفـت و لمــان بـرا   نشیبــه طـرف ماشــ  دیـ ناام قـادر   یداره مــ نیببـ « :دهـد و گفــت  یمهنــاز گـزارش م
 ».ره
 

در حـال   يهـا  نیبـه همـه ماشـ    ابـان یبشـود تـا تـه خ    نیکـه سـوار ماشـ    نیـ در را باز کرد و قبـل از ا  قادر
بـار   يبـرا  يرو هـا نگـاه کـرد و بـرا     ادهیـ حرکت و پارك شـده نگـاه کـرد و بـه عقـب نگـاه کـرد و بـه پ        
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 یچــه جــور آدمــ نیــنگــاه کــن ا« :آخــر بــه دروازه و پنجــره نگــاه کــرد و از آنجــا رفــت و لمــان گفــت  
 ».من ایمهم است  هیغرب يبابا کیرف ح ستا

 
بکنـد   یبـد قـول   هیـ غرب يبابـا  کیـ توانـد بـه    یکـه نمـ   یبکنـد ولـ   یتونـه بـد قـول    یبه تو و مـن مـ  « :مهناز

بهـش اعتمـاد    یتـون  یبکنـد بـاز بـرات مثـل روز روشـن اسـت کـه تـو مـ          یهر چقدر هـم بـه تـو بـد قـول     
 ».کند یصاحب کاره داستانش فرق م نیا یول یبکن

 
 ».نیرو تخت بش ایب« :داود به او با اشاره به جلو گفت یرفت و بعد از روبوس مارستانیب به قادر

 
ــادر ــت کنــار دســتش ا  ق ــادررو    ســتادیرف ــه قــادر نشــان داد و ق ــا دســت مکــان نشســتن را ب  يو داود ب

هســتم هروقــت زده  يمــن منتظــر تلفــن ضــرور« :متــر نشســت و قــادر گفــت میتخــت روبــروش بــا نــ
 یموضــوعات مــ هیــاگــر وقــت شــد راجــع بــه بق میرا بــزن يضــرور يبشــه مجبــورم بــرم اول حــرف هــا

 ».میصبحت کن میتون
 

 یــیپســر دا اوشیدو پســرعمو و ســ« :گفــت  نییپــا ياش نگــاه کــرد و بــا صــدا یبــه ســه هــم اتــاق داود
 ».بهرام فرستادم شیام را پ

 
 ».میبده لیاست آن ها را به دادگاه تحو بهتر دیشا ن؟یحرف نزد لیبا وک« :قادر

 
 ».نه هنوز زود است«:داود

 
کـه از عـاقبتش خبـر نداشـته      میبکنـ  يکـار  میتـون  یمـا مـ   میرا بـدون  لیـ وک کیـ نظـر   سـت یبهتر ن« :قادر
 ».میباش

 
 ».به گردن من است زیهمه چ«:داود
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ندارنــد هـر کــس جوابگــو   اجیـ احت یمــیهمــه ق هیـ بق دیــگو یآقــا داود داگــاه مـ «:لبخنــد زد و گفـت  قـادر 
 .امکان ندارد یدون یکه خودت خوب م یاعمال خودش است هر چقدر هم تو بخواه

 
 يکمــک و همــدرد نیمــا بزرگتــر يبــرا نیمواظــب خــانواده هــا باشــ دیتــو و قبــاد زحمــت بکشــ« :داود

راحـت اسـت    المیـ خ يقبـاد امانـت گذاشـت حـاال کـه تـو آزاد شـد        شیدونم بهـرام مهنـاز را پـ    یاست م
ــ ا ــرام خبــر م ــد  یز همــه طــرف ب از همــه تمــام شــده   شــتریب دیــو مج نیرســد االن صــبر خــانواده نورال

چنـد بسـته کـه     يکنـد داود از کشـو   یخونـه اجـاره مـ    کیـ کـرده بـود گفـت     یک فکر خـوب یاست قباد 
  نیخودشان گذاشت و گفتاز ا نیبود ماب ونیلیجمعاً پنج م

 
بــه  هیــدارد، بق یبــه عشــق بنگــاه یحــاال آن بســتگ میاجــاره بــاغ بــده یســتیبا ونیــلیدو م ایــ کیــ پــول

 ».اجاره خونه و خرج خونه
 

واجــب تــر  يکارهــا طیشــرا نیــشــما خودتــون تــو ا ســتین یاجیــکنــد احت یقبــاد گفــت حــل مــ« :قــادر
ــدار ــه جد قــتیدر حق نی ــه خون ــب ــاحت دی ــدار اجی ــرا ن،ی ــم ا يب ــن مه ــم ــد   نی ــدونم چطــور ش اســت ب

 ».ات حاضر شدند ییپسرعمو ها و پسر دا
 

 یدگیاســت رســ نیتنهـا نذارنــد چهــار هتکـار زمــ   طیشــرا نیــمـن ازشــون خواســتم بهـرام را در ا  « ::داود
 ».کار است یکل یاز هفت جان يبه ان و پرستار

 
بــا مــن دعــوا  یبــا چــه نفرتــ دیدیشــود حتمــاً شــن یمــ ادیــفشــار آن هــا هــم ز واشیــ واشیــآره «:قــادر

 ».کردند
 

کــه بــه آن هــا زدم از  يهــا را ســرزنش کــردم حــرف هــا  نیــچطــور ا يدونــم امــروز نبــود یمــ«: داود
 ».صد تا تف هم بدتر بود
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وگرنــه کــارمون زار  ســتندیدســت پشــت ســرتون با کیــشــود همــه خــانواده  یخــوب مــ یلــیخ«:قــادر
 ».است

 
 ».آوردند شیساعت پ مین نیرا آن ها هم ونیلیپنج م نیا«:داود

 
خـوب   یسـت یآن هـا با  میتـک و تـک بـذار    یمـه اهـال  ه دیـ اعترافـات را بـه د   نیـ اسـت ا  نینظرم ا« :قادر

همـه   يپاشـد و بـر عکـس همـدرد     یدشـمن از هـم مـ    يکـار اتحـاد خـانواده هـا     نیـ افشا بشوند کـه بـا ا  
 ».با ما خواهد بود

 
 ».رود یخانواده ما م يآبرو لمیف دنینه با د«:داود

 
خـود   یدهنـد حتـ   یبـه آن هـا حـق مـ     یهمـه اهـال   میاگـر نشـان نـده    سـت ین نطوریا چیبر عکس ه«:قادر

کــرد وعقــل نداشــت  یگفــتم او مقصــر اســت و جــوان یکــردم و مــ یخــوب فکــر نمــ نــایمــن در مــورد م
ـ  یرا تماشــا کـردم نمــ  لمیبــار فـ  کیـ و  میگــرفت یاعتــراف مـ  یوقتـ  یولـ  را در چشــمم  نـا یچقــدر م یدون

 نـا یرفـتم االن م  شیپـ  دیـ و مج نیجـا دادم بـاور کـن مـن تـا مـرز کشـتن نورالـد         زیـ چقـدر معصـوم و عز  
ــریعز ــر  نیزت ــوش ت ــر  نیو خ ــاوم ت ــر  نیو مق ــرم ت ــرا  نیو محت ــخص ب ــن دو روز    يش ــت م ــن اس م

 دمیرســ گــریاســتبناط د کیــمــن امــروز بــه  قــتشیدو ســال شــکنجه شــد، حق نــایم یشــکنجه شــدم ولــ
ــاگــر  ــ  ادتی ــا ماش ــایم مــداًع نیباشــه مــن گفــتم دو ت ــ ریــرا ز ن ــد ول ــرافش  یگرفتن آن ســتوان در اعت

ــ   ــا م ــتنش را نداشــتند آن ه ــد کش ــ  یگفــت قص ــتند او را بترســوند ول ــایم یخواس ــود   ن ــدر شــجاع ب آنق
انــداخت و بــه آن هــا نشــان داد  نیماشــ ریــآن هــا را شــناخت بــا چشــمان بــاز جــداً خــودش را ز  یوقتــ

 ».که چقدر از آن ها نفرت دارد
 

 ».یزن یمطمئن حرف م یلیتو خ«:گفت  هیبا گر داود
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و بــر طبــق اعتــراف  ینــیمــن از شــاهدان ع قیــاتفــاق افتــاد طبــق تحق نطــوریدارم کــه ا نیقــیمــن « :قــادر
 ».ندارم یشک چیه میو ستوان رح نینورالد

 
 یدونـ  یتـو خـودت هـر طـور بهتـر مـ       رمیـ بگ میتـونم خـوب تصـم    یمن بـرادرم نمـ  « :گفت هیبا گر داود

 ».آن کار را کن
 

 يبـرا  لمیشـوند کـه فـ    یمـ  ولیعـده مسـ   کیـ و بعـد   میهـا بـذار   لیـ فام يرا بـرا  لمیفـ  یسـت یاول با«:قادر
 ».افشا بشوند یستیبذارند آن ها با یعموم طیمح کیدر  ایمدرسه  اطیدر ح یهمه اهال

 
ــالح د   «:داود ــور ص ــر ج ــن ه ــات را بک ــوب فکره ــخ ــن وک    يدی ــرف م ــده از ط ــام ب ــار را انج ــآن ک  لی
 ».یهست

 
شــه بــاز  یچشــم آن هــا را مــ یشــه بســت ولــ یم را نمــاطــالع هســتند دهــن بــد مــرد یمــردم بــ«:قــادر
 ».کرد

 
داشــتم  گــریخــواهش د کیــمــن  نیآفــر نیآفــر«:لــب هــاش را بهــم فشــرد و گفــت يبــا خشــنود داود

آنجـا خونـه عمـو صـادق      ثـرب یشـهرك   يبـر  یبـود کـه تـو زحمـت بکشـ      نیـ خواسته اولـم ا  قتیدر حق
از فــردا همــه متوجهشــدند برادرهــا  یســارا هســتند معلــوم اســت وقتــ یــیو دختــر دا هیــدخترعمــو جمل

گــم  یمــ رنــدیهــا را گروگــان بگ نیــبزننــد ا یآن هــا هــم دســت بــه اقــدام ارداحتمــال د ســتندیخونــه ن
 ».بهتر است آن ها هم با مهناز بمانند ،ياریآن ها را با خودت به شهر ب يبر
 

 »و عموت موافق هستند؟ ییدا یعنیمن حرف ندارم « :قادر
 

 ».گرفته بودند از بعد تماشاگر نباشند میآره انها االن انجا جمع هستند که تصم«: داود
 

 »بروم؟ یستیاالن با«:قادر
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 ».بهتر است یکیتار« :داود

 
ــادر ــ « :ق ــردا خــودم م ــس از ف ــ  یپ ــا دوســتم حــرف م ــم بب یرم ب ــزن ــ   نمی ــه م ــاد چکــار کــرد وگرن  یقب

ذارم،  یدوســت هــام مــ يرا بــرا لمیفــ مــن مینکنــ ســکیتونســتم االن بهــش زنــگ بــزنم، بهتــر اســت ر
ــ  ــدر جر هیهمــه شــون از قض ــر اســت   انی مــا را داشــته  يتعــداد تــو شــهر هــم هــوا  کیــهســتند و بهت

 ».باشند
 

ـ  یتو بهتر از همه مـ « :داود را خواهرخـودت فـرض    نـا یانجـام بـده، م   ،يدیـ کـه صـالح د   يهـر کـار   یدون
 ».کن

 
 ».خانواده است ياعضا نیتر زیعز نایم یول میستیپدر و مادر ن کیاز «:قادر

 
کــه بهــت تلفــن  یهســت مــوقع انیــمــن در جر يعمــو...واجــب را اول انجــام بــده يبــرو کارهــا« :داود

 ».بودند قبل از آمدنت رفتند نجایکردم ا
 

حــرف زد و قــرار گذاشــتند فــردا ظهــر همــه  لمیرفــت و بــا آن هــا در مــورد فــ ثــربیبــه شــهرك  قــادر
لمـان   نیحـ  نیـ داود آمـاده بشـود در ا   ينتظـر بـود کـه دختـر عمـو     در خانه قبـاد جمـع بشـوند و قـادر م    

 ».دییبله بفرما« :و گفت  ستادیا وانیرفت و در ا رونیزنگ زد و قادر از اتاق ب
 

 ».ایبدو ب ییقادر کجا« :وحشت زده گفت يبا صدا لمان
 

 »شده؟ یچ« :قادر
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رفــتم دم پنجــره منتظــر شــدم و زنــگ خونــه را زدنــد مــن نــه جــواب دادم و نــه در را بــاز کــردم « :لمــان
ــرا د یکــیتماشــا کــردم  ــاز د دمی ــپر واری ــل ح دی ــداخ ــ   اطی ــود دزدک ــوم ب ــ یشــد از حــرکتش معل  یم

 ».نپرس عجله کن نقدریا... خواهد وارد خونه بشوند
 

بـرم زود بـر    یسـت یآمـد با  شیپـ  يکـار فـور   کیـ « :داخل اتاق شـد و بـه جمـع نشسـته گفـت      عیسر قادر
 ».گردم یم
 

درهــا را ...الـو لمـان   « :روشــن بـود گفـت   لیـ و ســوار شـد و هنـوز کـه موبا    دیـ دو نیبـه طـرف ماشـ    قـادر 
 »؟يخوب قفل کرد

 
 ».آره قفل است«:لمان

 
 »از کجا بهرام نباشد؟«:قادر

 
 »؟ییتو االن کجا ستیذارد بهرام ن یکاله تو سرش م یگرما ک نیگم دزد است تو ا یم« :لمان

 
 ».راه دارم  قهیاز شهر هستم ده دق رونیمن ب«:قادر

 
 ».ترسم یم یلیخ ایسرعت ب نیاخر« :لمان

 
 ».هینترس برو خونه همسا« :قادر

 
 ».رم یکردند صبر کن دارم م بیحتما منو تعق« :لمان

 
 ».اول نگاه کن« : قادر

 
 ».اگر پشت در باشند« :نگاه کرد و به عقب بر گشت و آهسته گفت ینیاز چشم ذره ب لمان



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 468 

 
 یراننــدگ یســتیبا نییذارم پــا یرا مــ یکــن مــن گوشــ دادیــداد و ب دیســتیپــس بــرو دم پنجــره با« :قــادر
 ».کنم

 
 ».کمک، دزد، کمک، دزد، دزد آمده« :گفت دادیرفت دم پنجره با داد و ب لمان

 
 ».لمان ساکت باش منم«:گفت  ییدا يبار نگفته بود که صدا سه

 
 ».ییتو ییدا« :لمان

 
چــرا کــه  د،یشــنو یاو را نمــ يصــدا گــریقــادر د یالع داد و گفــت خطــر رفــع شــد ولــبــه قــادر اطــ لمــان

کــه بــا آن ســرعت  نیــا يشــد و بــه جــا يا مــهینســبتاً قا چیمتوجــه پــ ریــد ادیــقــادر بخــاطر ســرعت ز
ــدیبپ ــم چ ــز زد ولــ   میتص ــت و ترم ــت گف ــ یدرس ــا  نیماش ــه ج ــه     ياو ب ــو چال ــاده ت ــدن از ج ــپ ش چ

برانــد  رونیــتوانســت آن را ب یدر جــا مانــد و نمــ نیکــه ماشــ يافتــاد طــور يتــرم میو نــ کیــ یبیسراشــ
 ابانیشد در را بست و تو خ ادهیپ نیرا خاموش کرد و از ماش نیبعد هم ماش

 
ــد ینیو از دو طــرف ماشــ ســتادیا قــهیدق دو ــا خ ینمــ دهی ــانیشــد و ت ــکل کیــفقــط  يســار اب راه  ومتری

ــم ــود تص ــت پ میب ــگرف ــا پ ادهی ــت ــ دای ــدود و رو نیشــدن ماش ــرل از راه دور فشــار داد و  دک يب ــه کنت م
بغـل   یاش در صـندل  لیـ پـول کـه در داشـبرد بـود و موبا     ونیـ لیقفـل شـد و بـدون پـنج م     نیماشـ  يدرها

گرفـت و بـه    یتاکسـ  کیـ و  دیـ مازنـدران دو  یکارخانـه نسـاج   يجـا گذاشـت و تـا روبـرو     نـده دست ران
 .ترك محله رفت

 
 ».هیکارها چ نیا يتو منو ذره ترك کرد« :باز کرد و گفت  ییدا يدر را برو لمان

 
 ».اول بگو سالمت کجاست«: ییدا
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 ».باور کن تمام خون بدنم سوخت  ،ییسالم دا« :لمان
 
 زیــچ چیچــون از هــ ســتمیتونســتم با یکــه نمــ رونیــب يمــن کــه چنــد بــار زنــگ زدم بــاز نکــرد« : یــیدا

 »روبراه است؟ زیخبر ندارم همه چ
 

 یحتمـاً تـورا مـ    افتـد یرسـه اگـر دسـتش بـه توب     یبـه قـادر زنـگ زدم االن مـ     یکنم ولـ  یم فیتعر« :لمان
 ».کشد

 
 »مسابقه چه شد نرفت؟«:ییدا
 

 ».يمنو هم سوزند ،یتو نگذاشت«:لمان
 
 ».دارد یبه تو چه ربط« :ییدا
 

ـ  یمـ « :لمـان  ــ    یدون توسـت اصـالً راه بـرود تمــام     یآزاد شـد نمـ   روزیـ د یچطـور شـکنجه اش کردنـد وقت
ــ  یآرزوش ســوخت و مــ  ییجــا کیــ یســتیکشــد االن هــم با یگفــت اگــر دســتش بــه تــو برســد تــورا م

 ».یبش میقا
 
ـ  نیبـذار چهـار تـا فحـش بدهـد آن وقـت بخـاطر همـ        « :طلبکارانه گفـت  ییدا تـورا   یسـت یبا یاحترامـ  یب

 ».فراموش بکند
 

ناراحـت اســت چنـد بــار بهــش    شــتریدونــه از مـن ب  یمـ  انتکــاریتمـام شــد منـو خ   زیــذاتــاً همـه چ « :لمـان 
 ».آن يکند نقشه من بود و تو مجر یکردم آن کار تورا هم من به عهده گرفتم او فکر م انتیخ
 
 »کجا هستند؟ نیمامان و نسر« :ییدا
 

 ».هستم نجایمن ا میخونه قباد چون ما باهم غر هست« :لمان
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 ».افتاد یکن بعد از رفتن من چه اتفاقات فیتعر« :ییدا
 

 ».یو بپرس یتلفن کن یتونست یم« :لمان
 
مــا دوبــاره تــازه  میریــنگ یتماســ چیگفــت و ممنــوع کــرد کــه هــ داًیــشــد دوســتم بــه مــا اک ینمــ«:یــیدا

 ».میو آن هم سر زده اگر تا حاال لو نرفته باش مییآ یبار اول م يبرا
 

گشـتند، بهتـر اسـت بعـدا      یوانـت بـا پـالك تهـران مـ      کیـ فکـر کـنم دنبـال     یول دیشماها لو نرفت« :لمان
ــ  ــادر حــرف بزن ــا ق ــه     یب ــد و او گفــت ک ــند از او گرفتن ــه باش ــر گرفت ــچــون اطالعــات را اگ ــه  کی کلم
 ».اطالعات نداده است

 
 ».بشوم میپس من قا یگ یم« :ییدا
 

 ».روم یبمان من با او م نجاینه تو ا« :لمان
 

ــار لمــان ــو یکیدر ت ــ و  ســتادیپنجــره ا يجل ــادر شــد وقت ــر ق ــادر از تاکســ یمنتظ ــپ یق ــان  ادهی شــد لم
 ».نره یقادر تاکس« :گفت

 
را صــدا کــرد و راننــده کــه در حــال رفــتن بــود ترمــز کــرد و لمــان آمــد و آن هــا   یراننــده تاکســ قــادر

ــه قبــاد رفتنــد و جلــو دروازه قــادر گفــت    نیســوار ماشــ ــه خان ــمــن « :شــدند و بــدون تــک کلمــه ب  کی
 ».انجام بدم یستیدارم با يکار

 
 »؟یبکن یرانندگ یستیبا یکو؟ گفت نتیماش« :لمان

 
 لیـ دهـم پـول و موبا   یمـ  حیشـدم تـو چالـه افتـادم بعـداً توضـ       یچـ یمتوجـه سـر پ   ریبود د ادیسرعتم ز« :

 ».جا افتاد نیتو ماش
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 ».زود برگرد« :لمان

 
اوردنــد  رونیــب یبیاشــاو را بــا طنــاب بســتند و از سر نیحــرف زد و ماشــ یبــا همــان راننــده تاکســ قــادر

داود رفـت   يدسـت نـزده بـود و قـادر بـه خانـه عمـو        نیبـه ماشـ   یو پول او هنوز در داشبرد بـود و کسـ  
 شمهنـاز بودنـد را بـه خانـه قبـاد آورد و لمـان فقـط بـه مـادر          يو دو دختر جوان کـه همسـن و سـال هـا    

 .خبر داد ییاز آمدن دا
 

کــه قبــاد گفتــه بــود حــرف زد و  يمــورد خونــه ا رضــا در یرفــت و از علــ یصــبح قــادر بــه بنگــاه فــردا
بـود و بـه او گفـتم اگـر کـار دارد بـرود و دو سـاعت بعـد بــر          نجـا یرضـا گفـت کـه قبـل از او قبـاد ا      یعلـ 

 یرضـا گفـت کـه قبـاد گفتـه بـود بـه بانـک مـ          یکه قباد کجـا رفتـه اسـت؟ علـ     دیگردد و قادر از او پرس
 انجام یستیاست که با یبانک يرود و کارها

 
کـه   نیـ رضـا گذاشـت و بـا گفـتن ا     یعلـ  شیشـد را در پـ   یمـ  ونیـ لیو قادر چهار بسته کـه چهـار م   بدهد

بـا همکارقبـاد کـه بـا قـادر هـم آشـنا بـود          شـه یبـه بانـک رفـت و از گ    عیپسره چقدر خول است سـر  نیا
ــ  دیپرســ ــار ب ــ    یاطالعــ یاو هــم اظه ــد و او را پ ــاز بکن ــادر از او خــواهش کــرد کــه در را ب  شیکــرد و ق

کــه اگــر قبــاد در اتــاقش باشــد آن هــا بــه اتــاق اتــاق رفتنــد و قبــاد ســخت    نیــببــرد بــر فــرض ا ادقبــ
 تواند برود و قادر در یمشغول کار بود و قادر از دوست قباد خواست که م

 
 چیمهـم اسـت هــ   نقـدر یات ا یکـار لعنتـ   نیـ ا یعنـ ی م،یمـن چـرا بـه تـو بـد نگـو      « :را بسـت و گفـت   اتـاق 

اگــر تــورا  امدنــد،یکــه آن هــا دنبــالش هســتند، پــا شــو پاشــو تــا ن   یســته یتــو تنهــا کســ يخبــر نــدار
 ».يآمد یم رونیاز باغ ب یستیبا یتو نم میرا ما باخت ياست باز سیدهن همه سرو رندیبگ
 

 ».مهم شدم نقدریتا حاال ا یمن از ک«: قباد
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 هیـ ثان کیـ محکم در لپ تـاپ کـه مـال بانـک بـود را بسـت و دسـت قبـاد را گرفـت و گفـت پاشـو             قادر
 .است ریمطلع شدن د

 
 ».صبر کن لپ تاپ را حداقل درست خاموش کنم « :قباد

 
رفتنــد و قبــاد  رونیـ دکمــه انگشــت گذاشـت و بعــد از اتــاق ب  يلــپ تـاپ را دوبــاره بــاز کـرد و رو   قـادر 
 ».افتاد یکن چه اتفاق فیتعر« :گفت

 
 یتـو بانـک نشسـت    يآمـد  يآن هـا بـاور کـردن تـو پاشـد      یمن به آن هـا گفـتم تـو بـه سـفر رفتـ      « :قادر

 »؟يکه وارد بانک شد دندیها د یبگو ک
 

 ».خبر ندارم دندیمنو د هیکه بق نیا یخانم همکارم تو اتاق بغل کیدونم  ینم«:قباد
 

ات حـرف زدنـد و از آن هـا خواسـتند کـه بـه محـض آمـدنت بـه بانـک بـا             سیآن ها حتمـاً بـا رئـ   « :قادر
ـ  ینمـ  چیخـودت هـ   رنـد یبگ تماس يکالنتر نکـن چـون خـودت     فیـ ک یتـو االن چقـدر مهـم هسـت     یدون

 يگـرفتن تـو صـد در صـد     يخبـر دار  زیـ داننـد کـه تـو از همـه چ     یآن ها فقـط مـ   يخودت را مهم کرد
 ».ندیشهر بب نیا واست اگر ترا ت

 
 ».میر یکجا م« :قباد

 
ــادر ــ« :ق ــون یکجــا م ــر میت ــدون میب ــورا مخف یســتیبا میســتیتحــت نظــر ن میاز کجــا ب ــهیت ــه روســتا  ان ب

کـه بـا    يتـا مـن آن خانـه ا    یمـان  یتـا شـب آنجـا مـ     يدار بانیاست کـه تـو پشـت    ییبرسونم آنجا تنها جا
 ».بکنم هیکرا يرضا حرفش را زد یعل
 

 ».به باغ بروم بهرام تنهاست یستیمن با«: قباد
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 ».هاش را فرستاد لیگفت فام یداود م« :قادر
 

 ».اشت آن ها داخل باغ بشوند آن ها برگشتندبهرام نذ یآره ول«:قباد
 

 یکـه مـن مـ    نطـور یکـارش داشـت اگـر ا    نیـ ا يبـرا  یخـوب  لیـ اسـت حتمـاً دل   یبچـه زرنگـ   نیآفر«:قادر
کننـد کـه جـداً راه را بلـد      یشـدند و فکـر مـ    دیـ از مـن نـا ام   میدانم االن ما پنج نفـر راه بـاغ را بلـد هسـت    

خبرهســتند و اگــر اتفــاق  یاحتمــاالً از آن ســه نفــر بــ دیــافتیب ریــگ ســتیشــما چهــار نفــر نبا یولــ ســتمین
هـات   يسـاده بـاز   نیـ باشـد تـو از ا   ادتیـ  ینخواهنـد کـرد ولـ    ریآن هـا را دسـتگ   افتـد ین يگـر ید دیجد

 زیـ پره خـود یب يکـردن هـا   دیـ تهد نیـ سـپر کـردن هـات و از ا    نهیو سـ  یو کلـه و شـق   يبـر دار  یستیبا
کنـد پـس پابنـد بـه      ینمـ  دادیـ اسـت کـه داد و ب   یمـرد عمـل آنـ    یگفتـ  یبـار خـودت بدرسـت    کیـ  یبکنـ 
ــ  يریخــودت بــاش، بــدان بــا دســتگ ولاصــ  افــتین ریــگ یتــون یتــا مــ یرســان یتــو بــه همــه مــا ضــرر م

 نیــو اگــر ا یســکوت بکنــ ایــو  یکــه بــه موقــع فــرار بکنــ نســتیزرنــگ بــودن و درســت عمــل کــردن ا
درســت اســت آن  يکــار بلکــه انجــام چــه یهســت ییکــه آدم ترســو ســتیبــر آن ن لیــدل يکــار را کــرد

 توست فهیوظ نیمهم تر تو افتادنین ریمهم است پس گ
 

کارهـا   یلـ یخ يشـانس مـا بـرا    یافتیـ ن ریـ تونـه موفـق بشـه و اگـر تـو گ      یدشـمن مـ   یافتیـ ب ریـ تـو گ  اگر
 ».باال است ادیز
 

 ».بشم یمخف یستیبرم با یستیکجا با قایاالن دق دمیفهم«:قباد
 

 ».دیبکن يتو روستا افشاگر یستیشماها با« :قادر
 

 ».میبکن فیهمه تعر يانجام دادند برا هیو بق دیکه مج يچطور؟ کارها«: قباد
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و  يد یخـود آن هــا بــا آن ســ  دیــبذار دیــکلمــه حـرف بزن  کیــشــماها  سـت ین یاجیــاحت یآره ولــ«:قـادر 
 یجــات مخفــ یشــ یمــ ریکــه دســتگ یهســت ينفــر نیافــراد آشــنا بشــوند فرامــوش نکــن تــو آخــر نیــا

 ».یخواب یبداند که مخصوصاً شب ها کجا م ستینبا یبموند کس
 

ــه   یمخفــ يد یلــپ تــاپ و ســ عیســر یلــیو قبــاد اول از همــه خ قــادر شــده او را از خانــه برداشــتند و ب
آن  يرا بــرا انیــتوانســتند جمــع کردنــد قــادر جر یرا کــه مــ لیــروســتا رفتنــد و هــر چقــدر جوانــان فام

ــا تعر ــه ــ    فی ــا دوســتش س ــت ب ــه شــهر رف ــات را طــور يد یکــرد بعــد ب ــا   ياعتراف ــد ت ــاژ کردن مونت
 .از ضرب و شتم بچه هاشون اگاه نشوند هیو بق دیخانواده مج

 
تـا دم در رفـت و بـا وحشـت بـا او بـه        عیاو سـر  دنیـ رضـا بـا د   یبر گشـت بـه بنگـاه سـر زد و علـ      موقع

از جــاش بلنــد شـد و بــه قــادر دســت داد و   کــه نشســته بـود  یصــندل ياز رو روزیـ رفــت و ف یاتـاق پشــت 
 ».رونیآمد بگو رفتم ب ياگر مشتر نیبش نجایتو هم« :گفت روزیرضا به ف یعل
 
قــول و قــرار مــا نبــود  نیــآقــا قــادر ا«:رضــا بــا وحشــت گفــت یرفتنــد و علــ یبــا قــادر بــه اتــاق پشــت او

 ».تو سرم کنم یاالن من چه خاک دیمعلوم است چکار کرد
 

 ».افتاد ياتفاق بد دیکن فیشده اول برام تعر یچ«:قادر
 

 سیپلــ یو االن چنــد روز اســت حتــ دیــمــردم را تــو چــاه انداخت يبچــه هــا نیــبــدتر از یچــ« :رضــا یعلــ
هاشــکنجه اســت  نیــاســت ا یکارهــا رســماً ضـد انســان  نیــکارهـا را بکنــد ا  نیــتوانــد ا یهـا و قــانون نمــ 

 ».دبرخورد بکن نطوریتواند ا ینم يریاس چیآدم با ه
 

 ».کامالً درست است«:قادر
 

 ادیــهـا انجـام دادنـد گنـاهش ز     سیپلـ  ایـ جــوان هـا و   نیـ کـه ا  يمعلـوم اسـت بـا آن کارهـا    « :رضـا  یعلـ 
 یتــازه آدم نمــ میبکنــ نیــیمجــازات آن را تع میتــوان یشــماها نمــ ایــمــن و  یاســت و مجــازات دارد ولــ
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کـار را کــردم،   نیــحـرف تـو ا   يتوانـد مجـازات بکنــد و خـودش هـم بعــد از آن محکـوم بشـود، مــن رو      
 دیو فقــط او را در ظــاهر بترســون دیــنفرشــان چهارتــا ســوال و جــواب بکن کیــبــود فقــط از  ارچــون قــر

 ».دیکه عمالً شکنجه بکن نینه ا
 

کــه او فقــط دو روزگفتــه  دیــکــه بگو نیــا يخــودش را اعــالم کــرد و قــادر بــه جــا یتیرضــا نارضــا یعلــ
ــود و پــس چــرا او ا  ــب ــقــرارداد را تمد نی ــکــرد و  دی ــه اســم داود اجــاره داد و چــرا او    ای ــاغ را ب چــرا ب

در نبــود او  تشــونیکــه ن يافــراد اریــمــورد فکــر نکــرد مگــر آدم ده روز بــاغ را در اخت نیــخــودش بــه ا
رضـا را   یعلـ  رادیـ همـه حـرف هـا و سـوال هـا انتقـاد و ا       نیـ ا ياو بـه جـا   یکند ولـ  یمعلوم بود واگذار م

و بهــرام  مــانیپ یکــج راهــ نیـ ا حیجبــران و تحصــ يو در جــواب بــرا رفتیو آن هــا را پـذ  دیــبـه حــق د 
در  سـت یجـز او با  گـر ید یراه ممکنـه کـه کسـ    کیـ رضـا هـم    یرا قـول داد و علـ   یاقدام هـر کـار ممکنـ   

ــا ــه کــار اجرا  نی ــیزمــان دو هفت ــه عهــده خــودش بگ  ی ــو بنگــاه را ب ــت او در ا ردی ــا دخال ــت ــاط  نی ارتب
ــ    یمنتفــ ــا دادن  یبشــود قــادر قــول و امضــا کــار بنگــاه را در اســم بــه عهــده گرفــت و عل رضــا گفــت ب

توانـد از دو   یبـرد و قـادر مـ    یرا بـه عقـب مـ    خیتـار  یکنـد حتـ   یکـار را ممکـن مـ    نیـ رشوه بـه مظهـر ا  
کـار را بـه    نیـ کـرد کـه قـادر ا    یقبـول نمـ   یرضـا بـه راحتـ    یاول بنگـاه شـود البتـه علـ     ولیمسـ  قبلهفته 

از خــانواده داود بــود کــه بــه اسـم آن هــا کــار بنگــاه بســپارد   يو منظــور او افـراد  ردیــدش بگعهـده خــو 
ــ   یولــ رضــا  یعلــ. بنگــاه بشــود ولیمســ ســتیبا یقــادر اصــرار کــرد و در آخــر حــرف و کــالم قــادر م

 هیــفرصــت بــه ترک نیکنــد و در اولــ هیــته طیبلــ هیــســفر بــه ترک يبــا خــانواده اش بــرا فــتگر میتصــم
 .پرواز کند

 
آمــد و  نییپـا  ییدر هــم شکسـته بـه خانـه لمــان رفـت و زنـگ خانـه را زد لمــان تنهـا        يبـا چهـره ا   رقـاد 

 ».باال میبر ایب« :گفت
 

 ».هم زنگ بزنم یتلفن یتاکس کی مینه خوب است کالً چند نفر هست« :قادر
 

 ».نجاستیا ییدا مییا یخواهد ما نم ینم«: لمان
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 »هستند؟ نجایها هنوز ا نیمهناز و ا« :قادر

 
 »بمونند؟ نجایتونند ا یم یآره، اگربخواه« : لمان

 
را  لمیباشـند پـدر و مـادر مهنـاز تـو شـهر تـو خانـه مـا ماندنـد بهتـر اسـت اول فـ              یستینه آن ها با« :قادر

 يد یسـ  کیـ  یسـت یآن هـا با  يرا ندارنـد بـرا   لمیهمـه فـ   يپـدر و مـادرش تـوان تماشـا     نـد یهـا بب  لیفام
 ».را ندارند نایم یسخت دنیجداگانه ضبط بکنم آن ها تحمل شن

 
 »گه؟ید« : لمان

 
 ».ستیام خوب ن یاست بگو من االن وضع روح يزیدونم اگر چ ینم«:قادر

 
عکــس العمــل نشـان نــداده اســت در جــواب   یــیبــه اسـم دا  چیبـود و چــرا هــ  یــیکــه منظــورش دا لمـان 

 »خطر دارد؟ نجایماندن من ا یکن یفکر نم ن؟یهم«:دیفقط پرس
 

 یهـا بـرو حتمـاً آن هـا حکـم دادگـاه       هیهـا آمدنـد تـو حتمـاً بـه خانـه همسـا        سیپل یوقت کیاگر « :قادر
 ».ها را ندارند هیبه داخل خانه همسا

 
 ».يکرد يگرفتار نیا ریدرگ یتو خودت را حساب« :لمان

 
بـود مـن مرتـب     یه زنـدگ داشـتم جـداً چـ    نـا یکـه قبـل از اتفـاق م    یکـنم آن زنـدگ   یفکـر مـ   یوقت« :قادر

ــ   یفکــر مــ تــوانم بــه حــالم بخنــدم  یکــردم کــه قهرمــان هســتم و بــه خــود مغــرور بــودم و االن جــداً م
ــ ــع در حق  یالک ــودم آن موق ــوش ب ــتیخ ــ   ق ــر م ــود فک ــه خ ــط ب ــ  یفق ــر پ ــو ا شیکــردم االن اگ ــایت  نج

 یقشــنگ را از دســت مــ يزهــایچ یلــیگــم خ یدانــم و مــ یخــودم را بــدهکار نمــ يرجــو کیــ ســتادمیا
 ».دهم باز به خودم مغرورم
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 »؟يندار یخوب یحال روح یپس چرا گفت« :لمان
 

ناراحـت بـود بـه حـق هـم مـا        یلـ یگـردم او خ  یبـر مـ   یدوسـتم بنگـاه   شیخوب اره مـن االن از پـ  «:قادر
ــ  یو اگــر مــن زنــدان نمــ میاز اعتبــارش بــه مــن ســو اســتفاده کــرد   یرفــتم حتمــا کارهــا بــه راه کــج نم

 یبـود کـه مـن بـا نقشـه آن هـا جـور در نمـ         نیـ رفـتن مـن بـه زنـدان بخـاطر ا     فهمـم کـه    یرفت حـاال مـ  
 ».نقشه خودشان کردند يفدا منوآمدم و 

 
 ».شه یدرست م« :لمان

 
هســتم و از نظــر دادگــاه محکــوم هســتم حــاال  زیــهمــه چ ولیمــن مســ یشــه ولــ یآره درســت مــ«:قــادر

وگرنــه حــبس ابــد  ردیــنم تــا آن زمــان یدارد کــه کســ یآن بســتگ ســتیمعلــوم ن رمیــچقــدر حــبس بگ
 ».است ادیهم امکانش ز

 
 ».ردیپذ یرا م زیداود گفت او همه چ« :لمان

 
نفــر  کیــمگــر حکــم دادگــاه دســت اوســت او چکــاره اســت بــرعکس اگــر   « :لبخنــد زد و گفــت قــادر

 سیو هـم بـه پلـ    رانیهـم بـه خـانواده اسـ     میجـواب پـس بـد    یسـت یطلبکار باشـد اوسـت مـن و بهـرام با    
 ».و دادگاه

 
 ».يمن مقصر هستم تو بخاطر من خودت را گرفتار کرد« :لمان

 
آمـدم فقـط بخـاطر قبـاد بـود و آن       مارسـتان یکـه مـن بـه ب    لیـ خـودت را مقصـر نـدان اوا    خودینه ب«:قادر

ــاع کــردم در حق  ــر داود دف ــ  قــتیلحظــه از تــو در براب ــت   یچــون از قبــاد م خواســتم دفــاع بکــنم دخال
صــادق نبــودم و ان همــه  چیکــردم مــن بــا تــو هــ ینگــاه مــ يگــریجــور د هیبــه قضــ دیکــردم وگرنــه شــا

 ».يبه خاطر تو نبود تورا ترسوندم که اسم قباد را ند چیه تیو نحص ندحرف و پ
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 »از من خوشت آمده بود؟ يگفته بود« :لمان
 

بنگـاه بشـوم    يکارهـا  ولیقانونـاً مسـ   یسـت یرا امضـا کـردم و بعـد از ظهـر با     يکاغـذ  کیـ مـن االن  «:قادر
دانـم اگـر    یدادم، هـر چنـد مـ    يچـه کـار   يواضـح اسـت بـرا    یعنـ یمن باغ را بـه داود اجـاره دادم    یعنی

ــ ــا ا یعل ــرض ــ  نی ــوض نم ــذ را ع ــرا  یکاغ ــرد ب ــ  يک ــالً جرم ــ  یاو اص ــاب نم ــه   یحس ــون او هم ــد چ ش
بــه او نــدارد او هــم تــازه االن بــا اســم مــن  یبــد داشــت ربطــ تیــن یکــیکــه  نیــبــود ا یانونکارهــاش قــ

مـن وسـط    ياگـر پـا   میـ سـاله دار  نیچنـد  یداننـد کـه مـا سـابقه دوسـت      یهمـه مـ  شـود چـون    یمجرم مـ 
 ».ستیاو هم وسط ن ينباشد پا

 
 »؟يکار را کرد نیپس چرا ا« :لمان

 
کنـد   یکـه او چطـور از مـن گلـه مـ      دمیـ کـارم اشـتباه بـود در ان لحظـه د     نیـ االن متوجه شدم کـه ا «:قادر

مــن کــه نــه زن دارم و نــه بچــه تــو هــم کــه بــا  را قبــول بکــنم و بــه خــود گفــتم زیــخواســتم همــه چ یمــ
 » بود که خودم کاشتم یگل نیو ا یکن یازدواج م لتیفام
 

 ».ره ینم رونیما از سرت ب لیفام نیفکر کنم ا« :لمان
 

 ».یگ یراست م«:قادر
 

 »؟يمتوجه نشده بود نجاستیا ییگفتم دا« :لمان
 

 ».از من انتظار نداشته باش که بهش سالم برسونم یچرا ول«:قادر
 

 ».یکن یبا او دعوا م ياریب ریاگر او را گ ينه اصالً گفته بود« :لمان
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 یکـنم چـرا آن هـا نکننـد و از کجـا کـار آن هـا درسـت نبـوده، کـ           یخودم پشت سـرهم اشـتباه مـ   «:قادر
آمـدم و او االن   مارسـتان یاد بـه ب قبـ  يبـرا . غلـط بـود   ایـ بگـم کـار آن هـا درسـت و      یسـت یگفته که من با

ــتریاز همــه ب ــیدر خطــر اســت  ش ــاد در خطــر     یســتیبا یعن ــه االن جــان قب ــرده باشــم ک ــتباه ک ــن اش م
 ».است

 
بــر  میروبــرو شــد مارســتانیو بــه آن ســاعت اول کــه بــاهم در ب یبکنــ دایــاگــر شــانس دوبــاره پ« :لمــان
 »؟یکن یباز خواسته به من کمک نم يگرد

 
ـ  یاز همـه در خطـر اسـت مـ     شـتر یقبـاد آمـده بـودم االن قبـاد ب     يگـم بـرا   یم«:قادر قبـاد از طـرف    یدون

هــا زنــده  یبعضــ يبــرا یشــود ولــ ینمــ یرا انجــام نــداده و مطمئــنم کــه او زنــدان  یجرمــ چیدادگــاه هــ
 ».است سکیر نیآن ها بزرگتر يماندن قباد برا

 
 »چرا از چه لحاظ؟« : لمان

 
گرفتنــد و آن  ریــرا ز نــایم نشــانیآن هــا بــا ماش دهیــمهاش دقبــاد تنهــا شــاهد اســت کــه بــا چشــ« :قــادر

داننـد   یموضـوع را االن مـ   نیـ دو قتـل انجـام دادنـد آن هـا ا     نـا یبـه حاملـه بـودن م    یافراد با وجود آگـاه 
 ».اطالعات را به ستوان رحمان داده است نیچون قباد خودش بدون شکنجه ا

 
 ».یدون یتو از کجا م« :لمان

 
 کیـ اسـت کـه در    نیـ فقـط ا  تشـون یقبـاد را بـه زنـدان بندازنـد چـون حتمـاً ن       امدنـد یآن ها اصـال ن « :قادر

ــ  اســت و  دهیــند چیکـه قبــاد هـ   میوبگــو میمـا بــرو  ایــببرنـد آن هــا دو تــا راه دارنـد    نیفرصـت او را از ب
 ».شه کرد یوقت نم چیسازش هم با آن ها ه میآن ها را افشا بکن یستیبر عکس با ای
 

 یلـ یو ازت خ رنـد یاگـر منـو بگ   سـتم یپس مـن هـم در خطـر هسـتم مگـر مـن دوسـت دختـرت ن        « :لمان
 ».کارها بخواهند
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 ».دیمن باش شیپ نیآره بهتر است تو و نسر«:قادر

 
 ».یده یم گهیو جواب د يپر یپرسم شاخه م یچرا هر وقت در مورد تو و خودم ازت م«: لمان

 
ــ  کیــتار یلــیام خ نــدهیآ یعنــیگرفتــار هســتم  یمــن کلــ« :قــادر ــدارم تــا ا چیاســت اصــالً ه  نیــحــق ن

 سـت یام ن یقلبـ  يآنچـه آرزو  سـتم ین یفکـر بکـنم مـن کسـ     گـه یمشکالت حـل نشـده بـه تـو از لحـاظ د     
 ».اورمیبر زبان ب

 
 يجــداً همــه اش بخــاطر قبــاد بــود همــه آن حــرف هــا یازدواج بکنــ یخــواه یبــا مــن نمــ یگفتــ« :لمــان

 ».يعاشقانه زد
 

تومــان درآمــد نــدارم آن وقــت چطــور   کیــ یوقتــ میشــدنم هــم بگــذر یاگــر از زنــدان و زنــدان«:قــادر
 ».دزدم یآژانس را م یعده راننده تاکس کیاجازه دارم عاشق تو بشوم من االن دارم پول 

 
حـرف هـا و حرکـت     یچـرا کلـ   یولـ  ینداشـت  یپـس حـق عشـق و عاشـق     یتـا حـاال درآمـد نداشـت    « :لمان

 »بود؟ لمیهمه آن ها ف ینعی يعاشقانه کرد يها
 

قبـاد   يقبـاد آمـدم و بـرا    ينبـود کـه دروغ اسـت چـون بهـت اعتـراف کـردم بـرا         لمیاگـر بگـم فـ   « :قادر
 یوســط نقشــ نیــنکــردم و اگــر قبــاد ا تیــبخــاطر خــودت از تــو حما یگفــتم تــو دوســت دختــرم هســت

دونـم در آن زمـان بـا وجـود      یکـردم فقـط مـ    یدونـم چطـور بـا داود برخـورد مـ      یداشـت جـداً نمـ    ینم
 ».بودم ولیمس یب شیکوتاه فکر و ساده اند یلینگذشته خ خیان تار از یکه زمان نیا

 
 ».ممکن است ریحرف هات صحت دارد غ نیا یعنی شهیباورم نم چیه« :لمان
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زنـم کـه کـامالً دور     یحـرف هـا را مـ    نیـ اسـت و ا  کیـ و تار رهیـ مـن ت  نـده یبگـم اگـر بگـم آ    یچ« :قادر
 یدوســت دارم و بگــم نمــ یلــیزنــم چــون تــورا خ یمــ يحــرف هــا را مجبــور نیــا ایــو  یخــط بکشــمنــو 
ــ ــم پــاره پــاره اســت و بــرا  یدون ــ  ياالن دل ــحاضــرم همــه چ دنتیبغــل کردنــت و بوس را از دســت  زمی

 ».شه یم باورتبدهم آن وقت 
 

 ».بابام« :شد و لمان گفت ادهیپ نیدروازه ترمز کرد و پدر لمان از ماش يجلو یتاکس
 

رفـت و پـدر لمـان بـا قـادر دسـت داد و        یو منتظـر شـد و تاکسـ    سـتاد یبه عقب نگـاه کـرد و کنـار ا    قادر
کـرد و جلـو رفـت     دایـ صـحنه کـه پـدرش بـا قـادر خـوش برخـورد کـرد جـرات پ          نیا دنیلمان بعد از د

 ».باال دییایب دیستادیا نجایچرا ا« :و پدر گفت دیپدرش را بوس يو گونه ها
 

 »بابا آزادت کردند؟« :لمان
 

ــ  دنیــبــه قــادر نگــاه کــرد و از د  اردالن او در زنــدان بخــاطر خــانواده  یاو خوشــحال بــود چراکــه نگران
اسـت   سـتاده یفـراخ ا  یترسـ  چیکـه چطـور لمـان بـدون هـ      دیـ خـود د  يمورد بـود و بـا چشـم هـا     یاش ب

کــار را بخــاطر آقــا قــادر انجــام دادنــد  نیــا یآره ولــ«:زنــد و در جــواب لمــان گفــت یو بــا قــادر گــپ مــ
 ».گفت یم نطوریا لمیوک دمیخواب یسال م کیحتماً  نهوگر

 
 ».نکردم اصالً متاسفانه فرصت نکردم دنبال کارتون بروم يعمو من کار«:قادر

 
 ».کنم یم فیباال تعر میگفت که بهت بگم بر یشهربان سیرئ« :اردالن

 
 ».عمه باال هستند شیهامون هستم، پ لیفام يبرم منتظر دخترها یستیمن با ینه مرس«: قادر

 
 ».دیر یبعد م نیبش قهیپنج دق ایب« :اردالن
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 ».مییایبابا تو برو ما م«: لمان
 

 ».دارند یینقشه ها کیآن ها «:رفت و قادر گفت اردالن
 

 »؟یستیبشه خوشحال ن یزندان ستیبا یسال وگرنه م کی يدیبابام آزاد شد نشن« :لمان
 

 یمــ تیــاذ گــریجــور د کیــ یعنــیخواهنــد اگــر نــدهم  یمــ يزیــآنهــا عوضــش حتمــاً از مــن چ«:قــادر
 ».کنند

 
 یکنـ  ینمـ  یمـن خوشـحال   يبکننـد قـادر بـرا    یمنـو زنـدان   رنـد یبابـام آزاد شـد بـذار عمـر منـو بگ     « :لمان

 ».اخم نکرد چیه دنتیبا د يمتوجه شد چیچقدر خوشحال هستم ه یدان ینم
 

 »؟يخند یم یبه چ« :نگفت و لمان گفت يزیو چ دیقادرخند
 

عـده دعـوا کـردم االن     کیـ چشـمانش بـا    يجلـو  م،یروز بـاهم هـم بنـد بـود     کیـ بهـت گفـتم مـا    « :قادر
 ».بکنم يزیکه من آبرو ر دیترس دیاگر به ما اخم نکرد شا

 
 ».بود یم گرینه از چشمان بابام معلوم بود وگرنه نگاهش به من جور د« :لمان

 
راه بـه روت بـاز    شـه یهم یداخـل بشـ   ییایـ اگـر االن ب » :ا بـا دسـت بـه قـادر نشـان داد و گفـت      راه ر لمان

 ».است وگرنه بسته است
 

 ».یبکن دمیکه تهد ستین یاجیپدرت منتظرم است احت« :قادر
 

 تیـ مـن ن  دنیـ نخواهـد گرفـت اگـر بـه د     رادیـ گـم بابـام از آمـدنت ا    یکـنم مـ   ینمـ  دتیمن تهد« :لمان
ــ  ــته باش ــ   ؛یداش ــام را م ــالق باب ــن اخ ــا  یم ــم او از کاره ــ يدون ــش نم یدزدک ــخوش ــت دارد  ادی او دوس
 ».اعتماد بکند
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ــادر ــب« :مبــل کنــار دســتش را نشــان داد و گفــت  يداخــل اتــاق شــد و اردالن از جــا بلنــد شــد و رو   ق  ای
 ».نیبش نجایقادر ا

 
 ».نیدار لیم یآقا قادر چ«:مادر

 
 ».رمخو ینم يزیچ دییعمه لطفا بفرما« :قادر

 
 لمیوکــ«:هــم کنــار دســت قــادر نشســت و قــادر از خجالــت خــودش را جمــع کــرد و پــدر گفــت    لمــان

بـار بـه او زنـگ     کیـ نتونسـت و بـه    ردیـ بگ یتعجب کرد گفتـه بـودهر کـار کـرده بـود کـه بـرام مالقـات        
 ».منو امضا بکند يبرگه آزاد ادیزدند که ب

 
 »خواهند؟ یعوضش از قادر چه م یبابا نگفت«: لمان

 
 ».سر و صدا حل کند یب يجور کیرا  لهیمشکل و مس نیسرهنگ گفتند آقا قادر ا« :اردالن

 
مـن هـم هـر     ردیـ گ یمـ  میعمـه شـاهد هسـتند آقـا داود تصـم      رمیـ بگ میتـونم تصـم   یعمو من نمـ « :قادر

ــ  فــهیچقــدر کــه وظ ــ  یمــن اســت دخالــت م ــ يخواســتم افرادهــا یکــنم مــن از همــان اول م طــرف  یب
 ».بشوند یبکنند که همه از آن راض شنهادیرا پ نهیراه کم هز کی يرجو کیدخالت بکنند و 

 
 ».دیبزن یبه شهربان يسر کی دیگفت بر یشهربان سیرئ«: اردالن

 
 انیــخـواهم حــرف بـزنم او از همــه کارهـا در زنــدان در جر    یتــونم و نمــ یمـن بــا او نمـ   دیببخشــ«:قـادر 

 ».وجع نشست نخواهم داشت چیبه ه یآدم ینیاست من با چن
 

 ».چطور قادر را شکنجه کردند نیخبر دار چیکند ه یآره بابا دوباره قادر را حبس م«: لمان
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 یانجیــنفــر آشــنا کــه م کیــبهتــر اســت آقــا قــادر فکرهاشــون را بکننــد و بــا   یدونــم ولــ یمــ« :اردالن
 ».بروند یاو را حبس بکنند به شهربان ینتواند به سادگ ایبشود و 

 
تـا آن   دیـ هفتـه بـا خـانواده بـه مسـافرت برو      کیـ بـه نظـرم بهتـر اسـت شـما       سـت یعمو حد مـن ن «:ادرق

 ».شود یخود به خود حل م زیموقع حتماً همه چ
 

 کیــکــه آمــاده شــده بودنــد داخــل اتــاق شــدند و بعــد از ســالم و عل  نیــو دختــر عموهــا بعــد از ا مهنــاز
ــ   و مهنــاز  دنــدید انیــبــا چشـمان گر  يهــا لیــاعتـراف را فام  يهــا لمیآن هـا بــا قــادر بــه روسـتا رفتنــد ف

 .هم نشان بدهند هیاو کرد و گفت به بق میبرد و تسل دیرا به خانه مادر مج يد یس کی
 

 هیــنامــه اظهار سیآمــد و پلــ نییزنــگ خانــه اردالن را زد و اردالن پــا سیپلــ نیماشــ کیــاز ظهــر  بعــد
 ».اندیاست لطفاً خودشون ب یخانم لمان کالن يبرا هیاظهار نیا« :را در دست داشت و گفت يا

 
 ».رفتند مسافرت ستندیلمان دخترم هستند خودشون خونه ن« : اردالن

 
 ».میداخل بشو یستیبا میما حکم دار« :نشان داد و گفت  گریمأمور کاغذ د سیپل
 

ــتند       اردالن ــا را گش ــاق ه ــه ات ــدند و هم ــه ش ــل خان ــا داخ ــان داد و آن ه ــا نش ــه آن ه ــد از  راه را ب و بع
 سیزنــگ زد و آمــدن پلــ یــیرفــت و از تلفــن آن هــا بــه دا هیآنجــا رفتنــد و مــادر لمــان بــه خانــه همســا

 بــر میاســت کــه او لمــان را بــه کــرج ببــرد و تــا نگفتــ نیــهــا را بــه او گــزارش داد و گفــت نظــر بابــاش ا
 .نگردند

 
کـه بـا    یو خـود بـه محلـ    کـرد  فیـ را تعر دهیهم به خانـه قبـاد رفـت و بـه لمـان همـه اتفاقـات شـن         ییدا
 .و خسرو قرار گذاشته بود رفت مانیپ
 

**** 
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 »کجاند؟ هیبق« :دیو پرس دیکس را ند چیبه خانه امد لمان در را باز کرد و قادر ه قادر

 
 »؟يدیپدر و مادر داود به روستا بر گشتند تو آن ها را ند« :لمان

 
 »را دادم بابا و مامانم کجاهستند؟ لمیدوستهام بودم بهآ ها هم ف شینه من تو شهر پ« :قادر

 
بابـاجون هـم االن رفتنـد پشـت      دندیننـه جـون خسـته شـدند و دراز کشـ      میرفتـه بـود   رونیـ مـا ب « : لمان

 ».بام
 

 »؟يتو تنها آمد« :در را از پشت بست و گفت قادر
 

 ».آره من تنها آمدم«:لمان
 

مــن آب «:آورد و گفــت  رونیـ را ب نگـاه کــرد و پــارچ آب  خچــالیبــه طـرف اشــپزخانه رفــت و بـه    قـادر 
 »؟يخور یم یخورم تو چ یم
 

 ».زینوشابه برام بر وانیل کی« : لمان
 

ــه  خــتیلمــان ر ياز ســبد برداشــت و نوشــابه بــرا وانیــل کیــگذاشــت و  رونیــپــارچ آب را ب قــادر و ب
 ».باشه خیاگر  زمیبر خی« :طرفش دراز کرد و گفت

 
 ».خواهد ینم خی« :لمان

 
 »؟یهست نجایپدرت خبر دارد که تو ا«:قادر

 
 ».تونم بدون قادر بمانم ینم قهیدق کیآره من از خونه فرار کردم گفتم «: لمان
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 »؟يجداً فرار کرد«: دینبودن او تماشا کرد و پرس ایبودن و  يبه جد یباور کرد ول قادر
 

تونـه   یده فقـط اون مـ  موضـوع حـل نشـ    نیـ قـادر باشـم تـا ا    شیآره گفـتم از بعـد دوسـت دارم پـ    «:لمان
 ».ندارم یترس چیقادر هستم خاطرم جمع است ه شیپ یمن هم وقت. از من مواظبت بکنه

 
 ».نیکار گذاشت نیدورب« :و گفت دیخند قادر

 
 شــتریدو راه ب خیتــار نیــشــم از ا یاز هــم جــداً نمــ گــریآمــدم از بعــد د شــهیهم ينــه جــداً بــرا«:لمــان
 ینـ یب یمنـو نمـ   گـه یروم د یمـ  شـه یهم يام بـرا  یـی کـه مـن بـا دا    نیـ ا ایـ و  میمـا بـاهم هسـت    کیـ ندارم 

 ».ام بر گردم ییبا دا يد یم حیبا خودت است ترج میتصم
 

 ».یکن یم شمیآزما يدونم دار یم« :قادر
 

 ».ره یصدا به اتاق ننه جون م نجایتو اتاقت از ا میبر ایب« :راه را به قادر نشان داد و گفت لمان
 

 یخــواه یاگــر مــ رونیــرم ب یلحظــه مــ کیــمــن « :اتــاقش رفــت و لمــان گفــت بــا پــارچ آب بــه  قــادر
 ».ات را بپوش جامهیپ
 

 ».رونیباز برم ب یستیخواهد خوب است با ینه نم« :قادر
 

 ».نیقادر بش ایب« :تخت نشست و گفت يرو لمان
 

ــادر ــم يآب را رو ق ــود و صــندل    زی ــاق ب ــاپش گذاشــت کــه در گوشــه ات ــپ ت ــان   یل ــر داشــت و لم را ب
 .»نرود بهتر است رونیصدا ب نیبش کینزد ایب« :گفت

 
ــادر ــندل ق ــت و         یص ــروش نشس ــد و روب ــو ام ــودش جل ــان خ ــت و لم ــت و نشس ــت گذاش ــل تخ را بغ
 ».شد دایما خونه پ يبرا میمن و ننه جون به بنگاه رفت« :گفت
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 »؟يتو هم بود«:قادر

 
 »آره بهت نگفت؟«:لمان

 
 ».نه من فکر کردم با بابام رفته بود«:قادر

 
بهتــر اســت مــزاحم  میبکنــ یزنــدگ نجــایا میتــون یاز بعــد کــه نمــ میخونــه گــرفت میمــا بــاهم رفتــ« :لمـان 

 ».میقباد نشو
 

ـ  یشـم مـ   یمـ  یلمان من بهت گفتم زندان«:قادر کـار   نیـ تـونم ا  یشـوم مـن نمـ    یچقـدر محکـوم مـ    یدون
 »؟يردرا باهات بکنم چرا از خونه تون فرار ک

 
و گفــت  دیدوســت و پســر و دختــر هســت دیــهمــه مــدت همــه جــا اعــالم کرد  نیــبابــام گفــت ا« : لمــان

 ینمــ نیــاز ا شــتریفرســتد بــه زادگــامون گفــت ب یگفــت منــو مــ میکنــ یمــ یمگــر مــا در اروپــا زنــدگ
 ».آمد یم تیدانست و به خواستگار یم ستیبا یتواند تحمل بکند گفت قادر م

 
 »پدرت گفت؟« :قادر

 
 ایــشــده اسـت تـو خــودت را بـه زور     ریـ د میداننـد مـا بــاهم هسـت    یکـه همـه مــ   نیــآره بعـد از ا «: لمـان 
فرصـت   یدو تـا دوسـت تـو وقتـ     میخواسـته و نـا خواسـته شـد     ،يتوجـه بـه مـن وصـله زد     یبـ  ایـ  یشوخ
حـاال بـاز خـوب اسـت کـه شـانس بـا مـن بـود           سـتم یکه مـن دوسـت دختـرت ن    یاعالم بکن ینرفت یداشت

از  یدوسـتش بـدارم و از همـه حتـ     ایـ نفـر کـه مـن انـدازه تمـام دن      کیـ کـار را کـرد    نیا رفنفر باش کی
 ».بهش اعتماد کنم شتریخودم ب
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پـدرت   يمـن خـودم تـو زنـدان بـرا      یبـود حتـ   یدوننـد کـه کـارمون مصـلحت     یاز اول همـه مـ   یول« :قادر
 »فهمم چرا از من انتظار دارند؟ ینگرفت نم رادیا چیکردم و او هم ه فیتعر

 
اگـر تـو    ییدروغ بگـو  یتـون  یبـدان بـه پـدرم نمـ     یبـه مـن ولـ    ایـ بـه خـودت    یگ یدروغ م یبه ک« :لمان

 نیـ دونسـت ا  یچـون پـدرم مـ    دیـ خند شـت یر يحتمـاً بـه آن تـه     يکـرد  فیـ تعر نطـور یزندان بـراش ا 
ت دارد تـو هزارتـا کـار    دوسـ  شـتر ینفـر قـادر اسـت کـه آن شـخص منـو از جـانش ب        کیـ کارهـا فقـط از   

ـ  یرا بـ   قــتیحق کیـ مصـلحت بدانــد   يکــارت را از رو نیـ آن وقـت پــدرم ا  یدهــ یانجــام مـ  راممکــث ب
ــ  گــرید واقعــاً آن  يفکــر کــرد يدیتــو منــو بوســ یکــه دفعــه قبــل تمامــاً اعتــراف نکــردم آن شــب وقت

ــ  شــتریقهرمــان مــن آن شــب ب يشــخص مــن خــودم بــودم آقــا   قــهیداشــتم دق یاز تــو تــورا دوســت م
ــ  قــدرو چ نمیــکــردم کــه تــورا بب یمــ يشــمار ــود و  یاز کــارت خوشــم آمــده بــود ول بابــام دم پنجــره ب

 یشــدم کــه چطــور مــ یاز تــو ناراحــت مــ يدیبوســ یمجبــور بــودم بــا تــو تنــد برخــورد بکــنم و اگــر نمــ
 يوگرنــه ازت جــداً کفــر يدیخــوب شــد بوســ يریــو در آغوشــت نگ یمنــو دوســت داشــته باشــ یتــون

 گرفتم بابام هم بهانه یم ادریشدم و ازت ا یم
 

 ».تو ناز کرده باشم شیرا بهانه کردم خواستم پ زیهمه چ قتیدر حق کردم
 

کــه مــن  یمــن بهــت گفــتم عجــب شانســ« :گــالب شــده بــود گفــت يکــه در صــورتش از خشــنود قــادر
تـونم صـد    یتـورا قبـول کـنم هرگـز نمـ      شـنهاد یپ نیـ تـونم االن ا  یندارم نگـاه کـن، لمـان مـن چطـور مـ      

 ».است یصد نشدندر 
 

 »؟يدوستم ندار« :لمان
 

 چیکـار را بکـنم صـد در صـد ثابـت کـردم کـه تـورا اصـالً دوسـت نـدارم تـو هـ              نیـ لمان اگر مـن ا « :قادر
کـه بـه حسـاب مـن بـا او بـد        یـی آن دا یبهـرام حتـ   ایـ قبـاد و   ایـ دارم  یکـه مـن چـه دشـمنان     يخبر ندار
شـدند و مـن    ریـ تـونم آن هـا را تنهـا بـذارم همـه آن هـا درگ       یدوسـت هـاش مـن نمـ     یحتـ  ایـ هستم و 
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کارهـا دور بمــانم، مـن تــا    نیــو خــودم از همـه ا  مینــامزد بشـو  یتــونم چـون تــو نـور چشــمم هسـت    ینمـ 
 »شوم یحاالش چند سال محکوم م

 
 یکنــ یدونــم دردت در آمــد و پــول اســت فکــر مــ یمــ یقبــول نکنــ تیولیمســ یخــواه یتــو مــ« : لمــان

 »بمونم شتیمن پ ستینبا يچون پول ندار
 

 ».خجالت بکشم نیاز ا شترینذار من ازت ب«:قادر
 

 ».یگ یم یفهمم چ یمن نم یچه خجالت« :لمان
 

ــ گــرید يدو تــا مســافر از راننــده هــا  یتلفنــ یرم تاکســ یگــم االن مــ یمــ« :قــادر  نیــا رازیــدزدم غ یم
ــ  اقــتیپــول ل نیــبــا ا ســتین خجالــت خــواهم  نمیــب یتــورا مــ یمانــدن بــا تــو را نــدارم بعــد از کــار وقت

 سـت یتـو هـم مهـم ن    يدونـم بـرا   یمـ  سـت یمـن مهـم ن   يبـرا  سـت یمهـم ن  يریـ هـا فق  یلیخ يبرا دیکش
 ».انوقت تحملش برام سخت است میبشو یزندگ کی کیشر ااگر م یول
 

 ».رم سرکار یمن م« :لمان
 

ــ يدو ســال درس خونــد یچــ« :قــادر تــونم  یچطــور مــ نــویخــوب ا یبکنــ لیتــرك تحصــ یخــواه یو م
 ».برام بهتر است ریبگو برو بم رمیبپذ

 
داشــتم وهرچنــد در ان  یغـم را نمــ  نیــرفــتم ا یاگــر بــه زنــدان نمـ « :زانــو زد و گفـت  يمشــت رو قـادر 

 ».ارمیکم م ییجا کیدونم  یشانس خودم را م يبود یلحظه تو حاضر نم
 

ت بــه طــرف ســاعت دســ کیــخــواهم بخــاطر مــن  یاســت مــن هــم نمــ لهیپــول مســ ،يحــق دار« :لمــان
 ».ياستفاده ببر گرانیاز حق د ایو  یدراز بکن گرانید
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 »؟ير یکجا م« :امد و قادر گفت نییتخت پا ياز رو لمان
 

 ».وقت تورا تلف نکنم خودیمن هم ب يکار دار یتو برو گفت« :لمان
 

 »؟ياز حرفم ناراحت شد« :قادر
 

 یخـال  بـت یج نمیـ ب یاضـافه مـ   یلـ یحـرف هـات واضـح و روشـن و بـه حـق اسـت مـن خـودم را خ         « :لمان
و چــون  یکنــیم یتــو بمــونم اگــر بمــونم تــو احســاس نــاراحت شیتــونم از بــد پــ یاســت و مــن چطــور مــ

 ».نمیتونم تحمل آزرده شدن تورا بب یدوست دارم نم ایمن تورا اندازه دن
 

بـا تـو باشـم     یخـودم خـرج نکـنم ولـ     يتومـان هـم بـرا    کیـ بخـورم   یلمان من حاضـرم نـون خـال   « :قادر
 ».احساس کنم ایمرد دن نیو خودم را خوشبخت تر

 
 یمــن اگــر نــون خــال« :و گفــت ســتادیقــادر ا يکــه در را بــاز کــرده بــود در را مجــداً بســت و جلــو لمــان

 شیتـو پـ   یکـه در نـاز و نعمـت باشـم ولـ      نیـ و شـادتر هسـتم تـا ا    یبخورم و با تو باشم صـد دفعـه راضـ   
 ».یمن نباش

 
 ».که حکمم معلوم نشده است یتا مدام مینزن يحرف ازدواج و خواستگار یول« :قادر

 
هــا گفــت مــن بــه مســافرت  سیآمــد و پــدرم بــه پلــ هیــمــن فــرار نکــردم بــرام اظهار قــتشیحق« :لمــان

بـه بـاغ رفـت و قـرار اسـت بـا        یـی بـه کـرج فرسـتاده اسـت دا     یـی خودش منو بـا دا  الیرفتم و پدرم به خ
و  رنـد یگ یهـم تـورا مـ    میبمـون  نجـا یبـرم اگـر ا   گـه ید ییتـونم جـا   یو بهـرام بمانـد و مـن هـم نمـ      مانیپ

 ».منوهم 
 

 ».گردنم یآن پول را بهش بر م يجور کیداود به من پول داده بود من بعدا «:قادر
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 »آمده است؟ هیواقعاً برات اظهار ایو  يحاال فقط بگو فرار کرد« :قادر
 

ــ  یــیابــودم د نجــایمــن ا«: لمــان تــا داخــل  یحتــ سیآمــد و گفــت مــادرم بــه او زنــگ زد گفــت دو تــا پل
 گـه ید یعنـ یدادگـاه را بـه مـن بدهنـد و بابـام گفـت رفـتم مسـافرت و          هیـ خانه آمدنـد کـه شخصـاً اظهار   

 ».میاش باهم هست یخوب یشود ول یآن ها تنگ م يتونم به خونه برگردم فقط دلم برا ینم
 

درسـت   يخـور  ینمـ  يزیـ چ سـت یگشـنه ات ن «:گفـت  یخوشـحال  و از دیـ بار یتـو صـورتش گـل مـ     قادر
 ».کنم

 
 ».معلوم است خوشحالت کردم« :لمان

 
 ».دفعه شانس با من است نیا یعنی«:قادر

 
را بـه آشـپزخانه بـرد و قـادر هـم پشـت سـرش رفـت لمـان آب تـو پـارچ             وانیـ و پـارچ و ل  دیـ خند لمان

 یمــ ياگــر دوســت دار«:و گفــت  ســتادیقــادر ا يگذاشــت و روبــرو خچــالی يو بعــد آن را تــو خــتیر
 ».یبغلم کن یتون
 

 ».چشم«:قادر
 

 ».زخمت هنوز خوب نشد« :دیلمان را در بغل خودش فشرد و پرس قادر
 

 «.ایبا من ب« :دست قادر را گرفت و گفت لمان
 

از  قــتشیحق ادیــب یوقتــ کیــترســم ننــه جــون  یمــ«:هــا مجــدداً بــه اتــاق خــواب رفتنــد لمــان گفــت  آن
 ».بهتر است ندیکشم آن ها نب یم بابات خجالت

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 492 

نکـرده باشـند تـو کـه      يرو ادهیـ ز یوقتـ  کیـ بـه بـاغ بـروم آن هـا      يجـور  کیـ  یسـت یمن فقـط با « :قادر
 ».خوام اونو از دست بدم به نظرت من کارم درست است ینم يرا به من داد ایاالن دن

 
ــا دا «: لمــان ــه جــون ب ــینن ــد     ی ــد و نذارن ــار بکنن ــا آن هــا خــوب رفت حــرف زدن و ازش خواســتند کــه ب

آن هـا رفتـه    دهیـ بـود تـا حـاال تـو آن مـخ گند      یبـه آن هـا سـخت بگـذرد گفتنـد اگـر درسـ        نیاز شتریب
 ».بشوند یادبتر بشوند و افع یادب شدن ب يشود که به جا یباعث م نیاز ا شتریاست و ب

 
 میخودشـون قـا   شیهـا آمدنـد تـورا پـ     سیپلـ  یوقتـ  کیـ زنـم اگـر    یهـا حـرف مـ    هیمن با همسـا « :قادر

 ».بکنند
 

 ».ننه جون حرف زدند تو غصه منو نخور« :لمان
 

 ».شود ینفسم قطع م ینباش نجایاگر بر گردم و تو ا« :به لمان نگاه کرد و گفت قادر
 

ــن م «:لمــان ــت م ــاش آن وق ــا را ب ــآق ــ  امی ــواهش م ــاعت ازش خ ــتگار   یدو س ــن خواس ــه از م ــنم ک  يک
 ».بکند

 
 ».بغلت بکنم گهیپس قبل از رفتن بار د« :قادر

 
 ».یببوس یتون یم ياگر دوستم دار« :لمان را بغل کرد و لمان گفت قادر

 
 یگفـتم ببـوس نگفـتم کشـت    «:و گفـت  دیـ و لمـان خند  دیبوسـ  یمـ  عیسـر  عیلمـان را سـر   يگونه هـا  قادر

زنــه و بعــد  یکنــه بعــد لــب مــ یبــو مــ واشیــخواهــد شــراب بخــوره اول  یآدم مــ واش،یــ واشیــ ریــبگ
 یاول نفـس تـازه مـ    یبـو بکنـ   یخـواه  یمـ  یگـل و وقتـ   ایـ زنـه   یچشـه و بعـد لـب مـ     یکنه مـ  یمکث م

 یقشــنگ نیــصــورت بــه ا يحــاال بــرا« :و گفــت  دیصــورتش کشــ يرو یلمــان در ادامــه دســت» ..... یکنــ
 ».یروش با جاده صاف کن بران یخواه یکه م ستین یآسفالت بتون
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 ».شوم یآمدم تماشا کن چطور قربان آن صورت قشنگ م یبر کن وقتپس ص« :قادر

 
 ».منتظرم نذار ادیز«:لبخند زد و گفت لمان

 
 .رفت رونیاز خونه به ب قادر

 
ــ یدر شــهربان قــادر ــه پل ــ  سیب و چــون ســتوان  نــدیخواهــد ســتوان رحمــان را بب ینگهبــان گفــت کــه م

 ینگهبــان داخــل شــهربان سیاز دو پلــ یکــیبــود از او ســراغ ســر کــار را گرفــت و  یرحمــان در مرخصــ
آمــد  رونیـ از در ب ادسـرهنگ یکــه سـر کـار ب   نیـ ا يمنتظـر شـد و بجـا    نیکنـار ماشــ  رونیـ شـد و قـادر ب  

ــ ــ سیو پل ــت ب   اننگهب ــه قادرعالم ــرهنگ از دور ب ــادر را نشــان داد و س ــق ــرفش   ای ــه ط ــادر ب را داد و ق
دش داخــل شــد و قــادر زنــگ بــه رفـت و قــادر از پلــه هــا بــاال رفــت و ســرهنگ بــدون دســت دادن خــو 

ــادر تمــاس گرفــت و گفــت    عیبهــرام زد و ســر يرســول پســرعمو ــا ق ــاره ب « :قطــع کــرد و رســول دوب
فشــار گذاشــتند و از  ریــخــانواده هــا جمــع شــدند و مهنــاز را ز همــه نجــایا يقــادر خــوب شــد زنــگ زد

 ».ها از کجا آمده است لمیف نیخواهند که بدونند ا یاو م
 

ــ  شیهســتم پــ یربانمــن االن شــه« :قــادر ــه بــر م ــه خون بعــد  قــهیگــردم ده دق یجنــاب ســرهنگ زود ب
 ».امیم
 

 ».تو دفتر میبر« :سرهنگ
 

 ».دیدامادم را آزاد نکرد« :ها نشستند و سرهنگ گفت آن
 

 ».نیدیاعتراف داماد شما موجود است آن را د لمیف دمیشن«:قادر
 

 ».یچه اعتراف« :سرهنگ
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 ».گذاشتند یهمه مردم اهال يکرد برا یگن به دختر مردم تجاوز م یم« :قادر
 

جــوان حــرف « :از جــاش بلنــد شــد و بــا اعتــراض گفــت   یصــندل يننشســته رو تیبــا عصــبان ســرهنگ
 »؟ییاالن کجا یدون یدهنتو بفهم م

 
ــ کیــجنــاب ســرهنگ شــما «:قــادر ــه، آن آقــا و بــرادرش از اســم شــما   ایــ دیــخواه یدامــاد انســان م ن

 دیــبکن قیــســال هــا بـه دخترتــون بــد کردنــد خودتــون تحق  نیــفاده کردنــد و دامــاتون در تمــام اسواسـت 
 یحاصــل نمــ يرییــتغ چیموضــوع هــ قــتیدر حق نیــا یشــما مشــکل اســت ولــ يهــر چنــد قبــولش بــرا

اگـر   یشـود ولـ   یبـه تمـام معناسـت دختـر شـما خـواهر مـن هـم حسـاب مـ           یفـ یثآدم ک میرحـ  نیکند ا
 ».کنم یکنم و حسابم را از او جدا م یباشد خودم خفه اش م یفیداماد من آدم کث

 
 ».از کجا به زور نباشد هیاعتراف چ نیا«:گفت میمال يآرام گرفت و با صدا سرهنگ

 
ــادر ــا کــه نخواســت «:ق ــا يشــما از رو میم ــوار حکــم بده نی ــن ــ لیــآن هــا آخــرش تحو دی  یشــما داده م

ــون تحق ــشــوند و خودت ــبکن قی ــ  دی ــون م ــدان یو شــما خودت ــ دی ــخواه یم ــآزادشــون کن دی ــو  دی ــ ای  یم
ـ  دیـ مجـازاتش بکن  ضیو بـدون تعبـ   دیـ عمـل بکن  یقانون دیخواه اسـت کـه او    نیـ آنچـه مهـم اسـت ا    یول

 نیــبــود کــه ا یو بچــه تــو شــکمش شــد و او کســ نــایقتــل م یگرفــت و باعــث و بــان ریــدختــر را ز نیــا
ــرد م    ــار ک ــا اجب ــه فحش ــر را ب ــایدخت ــرو   ن ــاد ه ــم معت ــود و در ا  نییرا ه ــرده ب ــک ــ نی ــورد  لمیف در م

 ».ناستیاز او پرس و جو نکردند فقط و فقط در ارتباط با م گرید يدخترها
 

 »؟یبرادرش رحمان چ« :سرهنگ
 

اش ســو اســتفاده کــرد و  یســیاو هــم از لبــاس پل یشــناخت ولــ یرا از قبــل نمــ نــایفکــر کــنم او م« :قــادر
اش  یســیاز قــدرت پل يجورهــا کیــام داد او هــم بــود انجــ یقــانون ریــو غ یانســان ریــکــه غ يهــر کــار

چــون همــه مــردم در  دیــریکــار را بگ نیــدنبــال ا يمــردم اســتفاده کــرد بهتــر اســت خودتــان جــد هیــعل
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ــرادر رفتنــ نیــهســتند ا انیــجر ــه انــدازه کــاف  یدو ب ــ  یهســتند ب  یدگیمــدرك اســت اگــر خودتــان رس
 ».رود یبه مرکز م تیحتما شکا دینکن

 
 »کنم آن نوار کجاست؟ یاقدام م عینه من خودم سر« : سرهنگ

 
 ».اورندیرا براتون ب يد یآن س نایاالن خانواده م نیتونم زنگ بزنم و بگم هم یم« :قادر

 
 ».شم یپرونده م نیا ولیهست، از بعد خودم شخصاً مس یچ نمیبب اورندیب« :سرهنگ

 
 »زنگ بزنم؟« :قادر

 
 ».بزن« : سرهنگ

 
 یاالن بـه شـهربان   نیاعترافـات را همـ   يد یسـ  لمیفـ  یکـ یبگـو   نیببـ « :نـگ زد و گفـت  بـه رسـول ز   قادر

 ».اوردیب
 

 ».االن خودم هم منتظر هستم نیآره هم«:قادر
 

 ».دیداد لیسازمان تشک کیخودتون  يبرا نمیب یم« :سرهنگ
 

هــم  یســازمان محلــ نیــحــل بشــود ا یو خوشــ یبــه خــوب لهیمســ نیــا یخــود جــوش اســت وقتــ« :قــادر
فاجعــه قلــب همــه مــا را تکــان داد و همــه مــردم روســتا عــدالت را    نیــنخواهــد داشــت ا ینــیوجــود ع

کننـد االن هـم منـو فرسـتادند چـون هـم آن هـا و         یخواهان هستند و همه بـه سـهم خودشـان کمـک مـ     
خــواهم همــه  یمــن بــه شخصــه مــ ســتمین يفــرد چیو آزار هــ تیــکــه مــن اهــل اذ دیــدون یهــم شــما مــ

ــرابشــو حیتحصــ زیــچ ــا آخــر تمــام تالشــم ا   حیمــن تحصــ يد و اصــل اول ب ــشــدن اســت و از اول ت  نی
 ».رمیرا بگ شتریضرر ب يخواهد بود که در همه جا جلو
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 ».دییآ یفکر کردم نم« : سرهنگ
 

ــرا« :قــادر ــنــامزدم اظهار يب ــر اســت با  یو مــن مــ دیفرســتاد هی ــم تــو زنــدان چــه خب  یلــیخ یســتیدون
 ».افتدیب ریساده باشم که بذارم نامزدم دست آن ها گ

 
 ».رساند یکس به او ضرر نم چینترس ه« :سرهنگ

 
 »ها کردند؟ یشرم یبا خواهر کوچکترش چه ب نیخبر دار چیچرا ه« :قادر

 
ــ «: ســرهنگ ــ  ینــه، اگــر هــم م  یدختــر خــانم راضــ نیــدانــم از ا یدونــم خــالف ادعــا شماســت فقــط م

 ».هستند
 

ــادر ــه ط«:ق ــامزدم م بل ــات ن ــق اطالع ــایب ــودش را ز ن ــخ ــ ری ــ   نیماش ــد خودکش ــه قص ــرا ک ــداخت چ  یان
 کیــشــما و مــن و دادگــاه  يزده بــود فقــط بــرا یاو حــرف از خودکشــ شیصــبح پــ نــایداشــتند چــون م

انجـام گرفـت کـه     يادم هـا  نیماشـ  ریـ ز نـا یم یاسـت کـه چـرا خودکشـ     نیـ مطـرح اسـت ا   گـر یسوال د
 بیــغر یلــیداشــتند خ یرابطــه جنســ میبگــو گــهیبــه عبــارت د ایــبودنــد  ردهان افــراد بــه او تجــاوز کــ

 »است؟
 

تجـاوز   نـا یاسـت بـه م   یکـه االن بـه جـرم تصـادف زنـدان      ییبابـا  نیـ ا« :تو اتـاق قـدم زد و گفـت    سرهنگ
 »کرد؟

 
 ».ختندیتجاوز کرد و او هم با داماد شما باهم نقشه ر نایبله او هم به م«:قادر

 
 ».دونستم یموضوع را من اصالً نم نیا« :سرهنگ
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 ریــرا ز نــایم نشیکــه بــا ماشــ یرفــت و زنــگ زد و دســتور دادنــد زنــدان زیــم يســر تلفــن رو ســرهنگ
 .اورندیگرفته بود به اتاقش ب

 
شــما « :گذاشــت و گفــت زیــم يچهــار نفــر در آن نوشــته بــود رو یتکــه کاغــذ کــه اســام بشیــاز ج قــادر

 »د؟یشناس یچهار نفر را م نیا
 

مـن   يرفتنـد همـه شـون افسـرها     یاالن همـه شـون بـه مرخصـ    « :نگـاه کـرد و گفـت     یبه اسـام  سرهنگ
 ».هستند

 
تجـاوز کردنـد و داود بـرادر بـزرگ      نـا یهسـتند کـه بـه نوبـه خـود بـه م       یچهار نفـر هـم کسـان    نیا«:قادر

 ».هستند يبستر مارستانیماجرا به قصد کشت زدند و داود هنوز در ب نیرا بعد از ا نایم
 

تـونم   یبکنـد مـن مـ    دییـ حـرف شـما را تا   نیـ تونـه ا  یمـ  یکـ  دیدونـم شـما مطمـئن هسـت     یم« :سرهنگ
ــتگ  ــتور دس ــ  يریاالن دس ــدهم ول ــا را ب ــا یآن ه ــتیبا ییاز ج ــکا یس ــود و  یتیش ــبش ــدل ای ــند لی  يو س

 ».باشد
 

 ».شده بودند ریبودم که آن ها دستگ دهیمن شن دیستوان رحمان هستند از او بپرس« :قادر
 

ــ  ریهـا را دسـتگ   نیــمـن ا « :سـرهنگ   يبــرا یلـ یدل قیــبــود و نـه مـا در تحق   یتینـه شـکا   یکــرده بـودم ول
 ».میآن ها در دست داشت یادامه زندان

 
 دنیــکــرد و خــودش بــا د ییاتــاق زده شــد ســرکار راننــده قاتــل را بــه داخــل اتــاق ســرهنگ راهنمــا در

او معلــوم بــود کــه دوســت دارد حــال و   يبــه او تماشــا کــرد و از تماشــا يقــادر تعجــب کــرد و لحظــه ا
ــد و از شــانس او ســرهنگ از قــادر خواســت کــه ب   ــادر و ســرکار   رونیــاحــوال او را بدان منتظرباشــد و ق

مـن  « :رفتنـد و سـرکار بـه طـرف قـادر دسـت دراز کـرد و گفـت         رونیـ از اتـاق سـرهنگ ب   سـرهم پشت 
 »؟يرا دنبال کردم پس چرا شرکت نکرد یمسابقه کشت
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 ».تونستم از جام تکان بخورم ساعت آخر آزادم کردم یشکنجه ام کردند نم يدارخبر ن« :قادر

 
 ».کردم یم يخبر بودم وگرنه برات کار یمن ب« :سرکار

 
 »است؟ یسرهنگ چه جور آدم نیا« :قادر

 
اگرســگ « :تــر شــد و ســرش را دم گــوش قــادر گرفــت و گفــت  کیــبــه قــادر نزد یقــدم مینــ ســرکار

 ».ال نباشد سگ استنباشه شغال است و اگر شغ
 

 ».دیفرق دار هیشما با بق یول«:قادر
 

ــخند ســرکار ــرا « :و گفــت دی ــا حــاال ب ــ نجــایســگ شــدن قابــل نشــدم ا  يت  یعنــی میمانــدگار شــد یوقت
 ».میسگ شدن را دار یآمادگ

 
فکـر   ادیـ چنـد روزه بـه شـماها ز    نیـ مـن در ا  سـت یبهتـر از سـالم مانـدن ن    چیدو روز اسـت هـ   ایدن«:قادر

ــتم ا   ــودم گف ــه خ ــردم و ب ــو هســتند ب   نطــوریک ــه زورگ ــا ک ــآدم ه ــه و فام رونی ــزن و بچ ــت  لی و دوس
خنـده و دسـت    نیـ زننـد تـا چـه انـدازه ا     یدهنـد و لبخنـد مـ    یدسـت مـ   یکـ یبـا   رونیـ ب یدارند جداً وقت

 ينــدارد هـر چــه باشـد همــه از نظـر شــعور بــرا    یارزشــ چیاسـت بــه نظـر مــن هـ    یقــیحق براشـون دادن 
افـراد غصـه خـوردم کــه     نیــا يباشـند واقعـاً بـرا    یتواننـد راضــ  یو نمـ  میمقـدار کــم نـدار   نیـ ا دنیـ فهم
 ».مرتب احتماالً با خودشان در جنگ هستند ستین یقلب چیانها ه يو لبخنده ها يشاد

 
ــ«:ســرکار ــ  میبــه همــه دروغ بگــ میاگــر هــم بتــون نیگــ یدرســت م دروغ  میتــون یبــه خودمــون کــه نم

 ».میبگو
 

 ».احسن« :قادر
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 ».به من شد یبا آمدن تو به زندان کمک یمرس« :سرکار
 

 »چطور؟« :دیبا نگاه به سرکار پرس قادر
 

ــه د«:ســرکار ــدان گــریمــن ب ــودم و االن ا لیــارزش قا انیزن ــنب ــرام  یحــرف هــات ســر مشــق خــوب  نی ب
 يبــرا یکمـ  رونیـ سـبک شـدم و ب   يجـور  کیـ  يقبـل و االن کـه تـو زد    يسـر  يخواهـد بـود حـرف هـا    

تـونم باشـم از بعـد بهتـر هـم       یمـ  یکـنم کـه مـن هـم آدم خـوب      یو احساس مـ  شمیم لیخودم ارزش قا
 ».خواهم شد

 
کــرد قــادر شــماره تلفــنش را از او گرفــت  فیــقــادر تعر يخــودش بــرا یاز خــودش و از زنــدگ ســرکار

او گفــت ســرکار  تشیــو قــادر از ن دیپرســ يد یرا بــه قــادر داد ســرکار از ســ لمیبعــد رســول آمــد و فــ
کـه چـاقو دسـته     دیـ ا دهیتـا حـاال کجـا شـن     دیـ را اصـالً نکن  نکـار یآقـا قـادر ا  «:بـرد و گفـت   يرا به گوشـه ا 

ــ یســرهنگ آدم عــاقل نیــرا ببــرد ا اش او  ریــاگــر تــو تمــام کــار دخالــت نداشــت از ســر خ   یاســت ول
 را به لمیف نیمکان بود بهتر است ا نیا نیبود که دامادش همکاره ا

 
 یحتـ  ایـ هـاش و   يسـرهنگ را بـه خـاطر همـه سـهل انگـار       یتونـه حتـ   یاو مـ  دیـ بده يمحمـود  سروان

 سـت یدوننـد کـه نبا   یخـوده جنـاب سـرهنگ مـ     یهـاش بـه زنـدان بفرسـتد تـازه از نظـر قـانون        یدقت یب
 ».را مشخص کردند تشونیاز همان اول ن رندیپرونده دامادشون را به عهده بگ

 
ــادر ــ ق ــرکار   يد یس ــرد و س ــرف ســرکار دراز ک ــه ط ــت را ب ــن ب « :گف ــا م ــه ب ــن ــت   ای ــروان االن هس س

 ».خودت با او حرف بزن
 

ــادر ــ     ق ــکالت پ ــاده و مش ــات افت ــت و اتفاق ــروان رف ــاق س ــه اط ــده را تعر شیب ــآم ــروان   فی ــرد و س ک
بکننـد مـن هـم بـا      تیو شـکا  رنـد یبگ لیـ وک کیـ  دیـ از پـدر مـادر مقتـول بخواه    دیـ بر عیشما سر« :گفت

 ».دم یباند را م نیا يریدستور دستگ رمیگ یمرکز تماس م
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رفـــت بـــا  مارســـتانیرا در حافظـــه ضـــبط کردنـــد و قـــادر اول بـــه ب گریکـــدیهـــا شـــماره تلفـــن  آن
کــرد  تیشــکا لیــجمــع شــدند و وک یتــو شــهربان ينفــر ســتیداودحــرف زد و بعــد بــه روســتا رفــت ب

ــراد مجــرم را تحو     يریودســتگ ــه اف ــت ک ــادر خواس ــروان از ق ــد و س ــراد داده ش ــه اف ــهم  یشــهربان لی
هفــت نفــر را کتــف بســته  نیدر دو ماشــ یــیو دا مــانیبهــرام بــه اتفــاق پ دشــ کیــهــوا تار ید وقتــبدهنــ
کردنــد و قــادر بــا ســروان خــود بــه محــل رفتنــد و بهــرام همــراه بــا هفــت نفــر    ادهیــشــهر پ دانیــدر م

 .بارداشت شد
 

آمــاده  بــه خانــه آمــد و خبــر خــوش را بــه پــدر و مــادر و لمــان داد قبــاد و مهنــازهم  یبــا خوشــحال قــادر
 مــانیدر روســتا نمانــد پ گــریکــه مهنــاز د دنــدیبــاهم بحــث کردنــد و بهتــر د نــدهیبودنــد از احتمــاالت آ

ــ میگرفتــه شــدن هفــت نفــر مســتق  لیــبعــد از تحو یــیو خســرو و دا ســر و صــدا بــه طــرف تهــران   یب
 ».کردندحرکت 

 
وقـت پـدر و مـادر و قبـاد و مهنـاز بـه روسـتا رفتنـد و قـادر بـا لمـان در خانـه تنهـا ماندنـد                ریـ شب د آن

ــو يمعنــا ــ  يب ــا پــا بدنشــان از حســرت آژ  دهیخلــوت کــردن بــه مشــام هــر دو رس ــود ســر ت ــب ــ ری  یم
و نــا آگاهانــه خــودش را  دیـ پر یمکــان بـه ان مکــان مــ  نیــخجالــت مثـل زنبــور از ا  يلمــان از رو دیکشـ 

 .کرد یو آشپزخانه مشغول م منیتاق نشکردن ا زیدر تم
 

 ».میلمان عکس ها را تماشا بکن« :مالفه ها را عوض کرد و گفت قادر
 

 ».تو لپ تاپ و روشن کن آمدم« :لمان
 

 نــدیب یوانمــود کــرد کــه او را نمــ يطــور دیــکـه او را د  نیــبــه آشــپزخانه رفــت و لمــان بــا وجــود ا قـادر 
 »هندونه؟ ای میخور یم وهیآب م«:با خبر کردن او گفت يقادر از دور برا

 
 ».بهتر است وهیوقت است آب م ریاالن د« :گفت ییکردن صحفه دستشو زیبا تم لمان
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پشـت   یبرسـد ولـ   خچـال یرفـت تـا بـه     یجلـوتر مـ   يمتـر  کیـ  سـت یبا یمـ  دیکه به لمان رس یوقت قادر
ــت مال   ــرد و از پش ــز ک ــرش ترم ــس ــدوداً رو  می ــتش را ح ــت دق  يدس ــان گذاش ــم لم ــهیزخ ــا دو  يا ق ب

گرسـنه سـر بـه بـاال بـرد و در       یکـرد و لمـان دوبـار بـا چشـمان      یلمـان را نـوازش مـ    يدست دور زخمها
در دسـت صـحفه    يبـود بـا پارچـه ا    زیـ کـه تم  ییکـرد و بعـد مجـدداً صـحفه دستشـو      اهچشمان قادر نگـ 

و  دیزخــم پشــت لمــان لمــس کــرد و بعــد ســر خــم کــرد و بوســ يکــرد قــادر بــا انگشــت رو یرا نــاز مــ
ــ ــ« :تگف ــ  یوقت ــاه م ــه آن روز نگ ــورا م   یاالن ب ــدم ت ــر ش ــور حاض ــنم چط ــک ــا   انی ــرگ تنه ــه گ ان هم

 ».بذارم
 

 سـت یبا یمعمـوالً لمـان مـ    دیهـاش بـه بـدن قـادر چسـب      نهیکـه تـب داشـت سـ     یبر گشت با صـورت  لمان
بـر لبــانش   یبـدن او اســتثناً جـواب درســت   يکــرد امـا هورمــان هـا   یقـادر را بخـاطر آن روز ســرزنش مـ   

مـن تـو ان    ،يآمـد  يدیـ منـو د  یبـاز وقتـ   یباشـه ولـ  « :گفـت  زیـ قلـب محبـت آم   ایدن کیو او با گذاشت 
 یمــ یکــه تــورا چقــدر دوســت دارم از خوشــحال  دمیــبــا وجــود همــه درد فهم دمیــتــورا د یتــلحظــه وق

 ».و پرواز کنم ارمیخواستم پر در ب
 

خــودم ناراحــت نشــدم  يزیــآبر يمــن بــرا...  يمنــو بــرد يبعــد از بوســه آبــرو یآن شــب وقتــ« :قــادر
 ».يبه من ندار يسرم خراب شد فکر کردم عالقه ا يتو اینفسم قطع شد چون دن

 
ــا چشــمان لمــان قــادر  »ياشــتباه فکــر کــرد«:زد در چشــمان قــادر نگــاه کــرد و گفــت  یکــه بــرق مــ یب

چشــمانش را بســت  واشیــ واشیــکــرد و لمــان  کیــانگشــتانش را بــه طــرف صــورت لمــان نزد واشیــ
 دیخم شد و سمت راست صورت لمان را بوس و قادر به جلو

 
 »کند؟ یدور زخمت خارش هم م« :گفت قادر

 
 »؟يدیتو از کجا فهم« :دست به پشت زد و گفت لمان
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مبـل نشسـت و بعـد بلنـد شـد و در دو       يرفتنـد بـا او رو   منیدسـت لمـان را گرفـت و بـه اتـاق نشـ       قادر
 وانیــل دینوشــ يدر دســت لمــان داد و لمــان جرعــه ا وانیــل کیــو برگشــت و  خــتیر وهیــآب م وانیــل

ــ  زیــم يرا رو کــف  يخواســت ســراغ لــپ تــاپ بــرود قــادر دســت تــو  یگذاشــت از جــاش بلنــد شــد م
قــادر نشســت و بعــد  يران هــا يکــرد و لمــان رو ییدســت لمــان گذاشــت و بــه طــرف خــودش راهنمــا

 »؟یستدر فکر فردا ه چیه«: دیخود فشار داد و لمان پرس نهیلمان را در س
 

بــالم  یبــه خــودم مــ يو شــاد یاســت کــه از خوشــحال يفــردا روز« :و گفــت دیلبــان لمــان را بوســ قــادر
 ».برام ساخته شده است ایکردم دن نیقیاست که  يفردا روز

 
 »من بهت تا حاال گفته بودم چقدر تورا دوست دارم؟« :لمان

 
 ».یهنوز نگفت« :قادر

 
 ».یتو هم هنوز به من نگفت« :لمان

 
 ».کشم بهت خواهم گفت ینفسم را م نیآخر یوقت« :رقاد

 
 ».قلبم را به گوش هات خواهم رساند يصدا نینفسم ا نیمن هم در آخر« :لمان

 
 ............................... انیپا................................ 
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