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 رمان  بندی:دسته  ❖

 ناجی : عنوان ❖

 یسی،پلیاجتماع ،ییعاشقانه، معماژانر:  ❖

 فاطمه پایاننویسنده:  ❖

 -  :اثرسطح  ❖

 - ناظر:  ❖

 - ویراستار:  ❖

 کیاناز تربتی نژاد طراح:  ❖

 مبینا دلگشایی کپیست:  ❖

از ما  ی لیداره مثل خ یمعمول  یزندگ هی که  ییخالصه: دختر قصه پاک و ساده؛ از همونا    

خودشه... نه لکسوز   کیمردونس...ابروهاش فابر پشی...تزنهیظاهرش دادم ی تو یقصه مردونگ  پسرک

!داره...نه بنز اما مرام داره   

...که  شهیشروع م ییاز اونجا   قصه   

...خورهیگره م ی اشتباه ی قصه با آدمها  دختر    

 ... شهیسرد پسرم ی روزها یهم دختر قصه ناج دی...شاشهیتلخ دخترک م ی روزها یپسر قصه؛ ناج و
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  بامداد 12:05ساعت  24/09/95:شروع

  فرسته... نگران نباش بنده خدا  یاز جنس خودت م ی ناج ه یخدا برات  اتیروز زندگ نیسختتر یتو شهیهم

 یزندگ تواندینم یکار چیه ؛یقیطر  چیه  ؛ ی روش چیه ؛ ی فرشتها چیاست که خود او نجات است. ه یی : نجاتدهنده فقط خدامقدمه

  .خداوند شود م یتسل اشیبازندگ دینجات با نیا  افتیدر  یانسان را نجات دهد جز خداوند؛ و انسان برا

از   یهم با فرستادن ناج یتلخ و گزنده! گاه ی با حادثها یگاه  ن؛ یر یش ی با حادثها ی. گاهکندیکمک م یبا روش یبه هرکس خداوند

  !جنس خود انسان

دونم هنوز   ی . مکشهیم یدخترش چه زجر  دیفهمیم دیمامان از وجودشون خبرداربشه. نبا خواستمیرو داخل کمد گذاشتم. نم قرصها

 . رو نداره دنشیشن یهم آمادگ

 . به مراقبت داره ازی. دکتر هم گفته بود مو برداشته و نکردیدرد م یلیراستم خ یپا

به حال خودم و افکار   ی. پوزخندکردمیبدنم حس م یجایجا یمبلِ سالن وارفتم. درد رو تو یبه سمت سالن رفتم و رو لنگانلنگان

  .مامان زدم

  .به سمتش برگشتم یعاط یصدا با

  ؟یزنیچرا پوزخند م ه؟یچ-

  !هی چه جونور دونهی. نمزنمی بنده پوزخند م یبرزو م شیکه مامان به ر یبه پسر خوبها-

  :سمت سالن اومد و کنارم نشست به

  !به تأسف تکون دادم. لعنت به همون روز اول یسر م؟یدیبفهمه. مگه ما روز اول فهم دیبفهمه. بنده خدا ازکجابا  یذاریچون تو نم-

رو برداشتم. فکر کردم همان روز اول مقصر   وانیبود رو به طرفم گرفت. ل یآب یکه داخل بشقاب کوچک با گلها ی وهایآب م وانیل

  .ب شدممن بودم. بهقولمعروف اومدم ثواب کنم کبا

  .برآمده خوشتراش گرفتم یارهایبا ش یاستوانها وانی عاطفه نگاهم رو ازل یصدا با

  :تکون دادم و گفتم ی ! سردرگم سر فهمهیباالخره که م ؟یکن  یاز خاله مخف  یخوایم یتاک  ؟یتمومش کن یخواینم-



 

 
 

4 

  
 ناجی  ➢

 فاطمه پایان  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 . من بوده و هست ندهیآ دوآرزوشیکه مامان داره. همه ام می! من تنها کسدونم ینم-

  .نمیرو بب اشی و دلسرد یناراحت خوامینم

  :دستم روگرفت و گفت اشیشگیهم یبا مهربون عاطفه

 . یدیفقط خودت رو عذاب م ی نطوری. به حرفم گوش کن؛ ا ستیتون ریتقص زمی عز -

  .یبه خاله بگ یشیبههرحال مجبور م ؟یرو تحملکن تیوضع نی ا یتونیم ی تا ک مگه

 . وضع رو تحمل کرد نیا  شهیم یتا ک دونستمی. خودم هم نمدادمیرو به عاطفه م حق

زحماتش به ثمر نشسته و من خوشبخت    کردیهمه زحمت مامان رو خسته و دلسرد کنم .تازه فکر م ن یبعدازا شدینم یهم راض دلم

  ...ستین هیاصل قض  نهیبیکه م یبه مامان بگم؛ اون تونمی. چطور مشمیم

  :به عاطفه انداختم. عاطفه آروم گفت ی زنگ نگاه یصدا با

  باشه؟ تونهیم یحداقل دوساعته! پس ک نجا یاز روستا تا ا  م؛ یباهاش حرف زد شی ساعت پ می. نستیخاله که ن-

  :شده بود گفت  شیآ شهیکه متوجه حرف کل خودش

  .یکن یچشات رو چپک ستی ن یازیبله بله متوجه شدم؛ ن-

  !تونست باشه جز برزو ینم یا  گهی اگر مامان نبود کس د. ستادمی ا ناآروم

  :به سمت دررفت و گفت عاطفه

  نیباشه که به هم حیوق نقدریا  روزشیاون احمق بعد از کارد  کنمیبره. هرچند فکر نم فرستمی. آگه برزو بود مکنمیصبر کن؛ من بازم-

  .دنبالت ادیب یزود

  :استرس گفتم  با

  .ستین ینیشبیچرا دلشوره دارم. برزو قابل پ دونمیاما نم کنمیفکر م  نیخودم هم هم-

  .و بهطرف درب رفت دیچیدوباره زنگ عاطفه شالش رو محکمتر پ یصدا با
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  .هست و صداشون رو بشنوم ی ک نمیتا بتونم از کنار پرده بب ستادم ی کوچک خونه ا اطیهم کنار پنجره رو به ح من

مرد   ه یبود و   یکلیاما مرد قدبلند و ه دمیدیرو نم افشیبودق ستادهیقدبلند جلو درب ا  یعاطفه پرده رو کنارزدم. مرد دییبفرما یصدا با

  ی توپر که البته ورزشکار کلیمرد با قد متوسط و ه هی. برزوستیبرزو ن دونستمیبود. حاال م ستادهیکنارش ا  یکلیقدکوتاهتر اما ه یکم

 . داشت یخاص   یکه با چشمانش هماهنگ رهیت یقهوها ی انبود؛ و موه

مردونه داره و   یافها ی زشت هست اما ق ا ی  بایمرد ز هیگفت برزو   شه ی. نمکردی م ییمردونش خودنما  یوسط صورت استخوان یعقاب ینیب

  !مقبول یاز نظرم تا حدود

  .رو جمع گفتگو عاطفه و مرد کردم حواسم

  :گفت یو بم رایمردونه گ یصدا

  ان؟ی هست؟ غنچه ناصر  انیمنزل خانم ناصر  نجا یخانم. ا سالم -

  .اصالً جالب نبود نیو ا دونستیاما اسم من رو م  شناختمیکه نم ی. مرددمیدر هم کش ی تعجب اخم با

  .ارمیبله...اما بنده شما رو به جانم-

  :همون مرد گفت بازم

  دارند؟ ف ی تشر -

  .بله داخل هستند-

  :که تا اون لحظه ساکت بود انداخت و گفت یبه جانب مرد کنار  ینگاه مرد

  ارن؟یب فیتشر دییبفرما دیکنیلطف م-

به من انداخت و   یگذاشت و به سمتم اومد. وارد سالن شد. نگاه مهبازی تکون داد و در رو ن یسر  یکه با سردرگم دمیدیرو م عاطفه

  :گفت

  شون؟یشناسیبا تو کاردارن. تو م گنیم-

  ...نه-
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  .برداشت و به دستم داد یبفهمم. عاطفه چادر رو از کنار چوبلباس  تونستنیگفتنم اونقدرآروم بود که خودمم هم نم نه

  !باشند؛ حداقل در ظاهر  یبد ی آدمها خوردیهستند. بهشون نم یک مینیبب میبپوش بر -

  :و گفتم دمیرو پوش چادر

  ...ی. عاطدونستنیاسمم رو هم م-

  :بود؛ دستم روگرفت و گفت دهیرو د  دمیکه ترد عاطفه

  !باهاتم شه یمن هم م؛ یبر  ایهستند و با تو چکار دارن. ب  یک میفهمینم ی. تا باهاشون صحبت نکنزمی نگران نباش عز -

و   م؛ یاومد نجایکه با مامان به ا  یاول یشد. عاطفه دوستم و خواهرمِ! از همون روزها ریبه دلم سراز  یعاطفه گرم ی لبخند و حرفها با

  .کردند اشیعاطفه بودن که همراه یرستوران روباز کنه؛ مامان و بابا  خواست یبعد هم که مامان م

که در   یز یچ  نیبه مرد انداختم. اول یبازتر کرد. نگاه یرو کم مهبازیلنگانلنگان به سمت دررفتم. عاطفه جلوتر رفت و در ن باعاطفه

  .دادیترسناک م یتیهاش بود که به او جذابگره شد  یاخمها  کردیم ییصورت مرد خودنما

  :رو محکمتر گرفتم  چادر

  :کرد   یمرد مکث د؟ییبفرما د؛ ی داشت یبا بنده امر  نکهیمثال-

  :تکون دادم یسر  ان؟ی غنچه ناصر  د؟یهست ان یشما خانم ناصر -

  :بده گفت یجواب نکهیبدون ا شناسم؟یبله خودم هستم. من شما رو م-

  د؟یشناسیرو م ف ی شما برزو حن-

  .شناختی. من رو مشناخت یبود که برزو رو م یمرد ک نی گرد شده بود. ا چشمام 

  د؟یشناسیرو م ف ی شما برزو حن نیخانم ناصر-

  بله-

  با شما دارند؟ یچه نسبت-



 

 
 

7 

  
 ناجی  ➢

 فاطمه پایان  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  یبه من و عاط ی کرد. نگاه زیدرشتش رو ر یوبرزو رو؟ مرد چشمها د؟یشناسیمن رو از کجا م د؟ی هست ینامزدم هستند. شما ک-

  :انداخت

  .مشفق هستم ام یسرگرد ت-

  .رو جلوم گرفت یدر بهت بودم که برگه و کارت هنوز

  .دیاریب ف ی با ما تشر  حاتیتوض ر ی سا ی برا دیبا-

  :هراسان جلو اومد عاطفه

  اد؟ یبا شما کجا ب ؟یدرباره چ-

  یعاطفه چ دمیفهمی. نمدیچرخیدر سرم م شیهستند. صدا فیمتهم به قتل برزو حن انیخانم. خانم ناصر  دیستیبهتره شما کنار با-

به راست و   کباریسوار االکلنگ شده بود که  اینامتعادل عقب رفتم. انگار دن ی. چند قدمدمیشنیمرد رو هم نم یصدا گه ید  ی. حتگهیم

نشست؛   میپا  ریعقب رفتم. چادرکه ز   گه ید یکردم و سرم رو محکم گرفتم. قدم. چادرم رو رها  شدیم ن ییبه چپ باال و پا کبار ی

  !عاطفه  دنی. وارد شدن مرد قدبلند و دودمیدیرو م ز یکچیجونم شدند. لحظه آخر فقط  یبدن ب ی رایپذ  اطیح  یهایکاش

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

  

  ییتاب تاب افتادم مامان مامان کجا یخدامنوننداز  یتاب عباس تاب

  است ی دلم تنگه بچگ یتاب تاب زندگ یمنوکجا انداخت یتاب تاب کودک ایدلم تنگه خدا  ایدن ه یتاب  بتا

  تاب تاب یهست ایدن ی کجا یی تاب بابا تاب

تاب تاب   ایدوست دارم خدا ایدن هی تاب تاب  یی الال خوادیم دخترتییتاب تاب بابا یماروکجاانداخت یتاب تاب عباس نجایرفتن از ا  همه

دلم گرفته   یشده جهنم تاب تاب عباس  ام یدن زمیتاب تاب عز  امیزندگ یاومد تو یتاب تاب بدشانس ای مهتاب رفت سحر اومد خدا

  !ییخدا
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. چقدر متفاوتتر آوردمیم اد یمحب*و*س شده بودم و فقط زمان مرگ پدرم رو به   کیسالها گذشته بود. گوشه اتاقک تنگ و تار  انگار

  .از امروز بود

اما من هنوز   گذرهیدادند. مامان غش کرد و دکتر آوردند. سالها از اون روزها م یگفتند؛ دلدار تیخبر مرگ بابا رو آوردند؛ تسل یوقت

و اشک   نهیشیدلش م  یسالگرد بابا؛ غصه رو ی . هنوز هم روزهاکنمی مرو حس  دیخبرفوت باباکش دنیکه مامان با شن یهم درد

  !مطلق ی حس ی ب هیحسم!   یمن ب ز اما امرو کنه یچشمانش رو پرم

  .ندارم ادیاسمش را هم به  یکه حت یسیپل خورد؛ یو درسرم چرخ م ندینشیبرگوشم م سیآن مرد پل ی و بارها حرفها بارها

  !دارد. برزو مرده! نه! کشته شده و من قاتلم یمعن کیفقط    شیحرفها

کمک به   یدل مهربون برا   هیرستوران سرجاده داشت و  ه یکه  یخانم  هیخانم! سم هیدونه سم  هی یک یدختر  ان؛ ی غنچه ناصر  من

که قسم به سرش   ی. زنربودیودستش خ شدندیرمیروستا س میتی  یآشپزخونش چندتا خانواده و بچهها یکه از غذا  یبندگان خدا. همون

  .خوردندیم

به   روزیکه تاد  ینگاه همه متعجب بود. حق داشتند؛ من دنم؛ یکش رونیاز خونه ب ییآبرو یدست بند به دستم زدند و بااون ب یوقت

  .رشدمیآدم معصوم و مظلوم بودم؛ امروز دستبند به دست به عنوان قاتل نامزدم دستگ ه ینظرشان 

به   یتونستم حت یو نم خوردم یکتک م یموضوع نینامزد؛ سرکوچکتر تیبا نسب یدستان مرد ر ی که ز  ی. من قاتلم! منزنمیم پوزخند

که   ی... مندادیبرادرش آزارم م ز یکه نگاه ه  یبخاطر مَردَََم! من زدمیو دم نم کرد یم تمیشبانه اذ  یها یکه مهمان  یمادرم بگم. من

  !برسه ادم ی نبود که فر  ی و کس دمیپرت شدم و بغض کردم و نال نییبه پا  ا روزآخر کتک خوردم و از پلهه 

که نامم   یزن  ی. باصدادمیدست کش خوردیکه جانم رام یشده بود از آن همه افکار  هیتعب نیدرآهن یکه رو یبازشدن پنجرها یباصدا

  :اخم آلود گفت ستادهام یمن که ا دن یبلند شدم. زن باد وارگرفتمو ی دست به د  د؛ یکشیم ادیرا فر 

  ؟ییتو انی غنچه ناصر -

  .حرفش تکان دادم دییبه تأ ی . سر یبود و قاصر از هرسخن نیسنگ زبانم

  .رونیابیب-

  ن یلحظه اداشت و هر  انی همراه با خون در بدنم جر  ی. ترسکردیم شتر یلنگ زدن رو ب نی بدنم ا یاما سست زدیهام هنوزهم لنگ م قدم

  .کردیم شتریرا ب یسست
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  :به من انداخت و گفت ینگاه گر یبسته شد. زن د  یوحشتناک یودر باصدا دیکه رفتم؛ زن درب رو محکم کوب رونیب

  !جلو  اریدستات رو ب-

اسم   روزیکه ذهنم به آن نام دستبند آبروبر را داده بود. تا د  شدیم یسخت و سفت یمحصور دستبند فلز  دیبا فمیهم دستان ظر باز

  شهیمختلف که عاطفه هم یبا نماها ف ی ظر  یو آن دستبندها یبه جواهرفروش رفت یفکرم م آمدیدستبند که م

دستبند که امروز   نیکجا و ا  کرد یدل من رو آب م یکه گاه یی. آن دستبندهاخواستیاز آنها را از شوهرپولدارش م ی کی  شیاهایدررو

  !کجا؟ دیکشیم ر ینه به دستانم بلکه به روحم زنج

  :گفت بستیو همونطور که دستبند رو م دی. دستم رو جلو کشد یکه من را مات دستبند د زن

  .کنهیپس نترس! ترس فقط کاررو برات سختتر م ست؛یکار تو ن گهینترس! آگه همونطور که دوستت م-

 دهیجوجه به دنبالش کش کیمتصل به دست من و خودش؛ به راه افتاد. من هم مانند  یحرفش و بستن دستبندها بعد از اتمام  زن

راهروها که محکم به هم   ی سرما ا یازترس بود  می. دندانها کردمیفکر م  نطوریهم من ا دیو سرد بودند؛ شا کی. راهروها تار شدمیم

 . بود. زن راهروها راگذراند شستهبروجودم ن یبیعج ی و سرما خوردیم

  ی. تابلوستادیا  یبودند گذشت تا جلو درب قهوها  رهیکه باتاسف به دخترک دستبند به دست خ  ییآدمها انیرا باال رفت. ازم پلهها

  !یی. اتاق بازجوکردیم شتر یوجودم را ب  یدرب سرما یباال

  یعنی ربارون؟یهم ت دیاشا ی سنگسار؟  ای شوندیقاتلها اعدام م ی داشت. برزو واقعاً مرده بود و من قاتل بودم. راست قتیحق  ز یهمه چ انگار

استخوان سوز اضافه شده بودو من رو   یهم به آن سرما  جهیسردرد و سرگ رم؟یبه گناه نکرده بم ی سالگ ستیقرار بود در سن ب

  .کشوندیم یبه تباه شتریهرلحظه ب

درآن اتاق بزرگ نبود جز   زیچ چی. هدیمن رو داخل کش سیباز شد. زن پل یکیت یدرب با صدا ؛ یی به جلو درب اتاق بازجو دنیبارس

نشوند.  نهی آ یروبرو یصندل ینصب شده بود. من رو رو واری د یکه بزرگ بر رو ینهای! و آیمتوسط و دو صندل ی لیمستط ز یم کی

  رلب یز یگذاشت. نچ امیشانیپ یبه چهرهام انداخت و بعد دستش را رو یدستبند رو بازکرد و با تعجب دستم رو در دست گرفت. نگاه 

  .دیایب رونیدستم را ماساژ دادم تا از آن حالت ب یرفت. کم رونیتکان داد و ب نه یرو به آ یگفت و سر 

  !ییو نه صدا آمدیم ی نشسته بودم. نه کس ز یپشت م یصندل یگذشته بود و من هنوز رو ساعتها
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. جلوم  شدیم شتر یو سردردم هرلحظه ب جهیبه سمت در رفتم. سرگ زی. با کمک گرفتن از مستادمیا  یو بافشار زگذاشتم یم یرا رو دستم

  دیاجازه تول ی چندباربه درزدم اما حجم چرم مانند پشت در حت . بادست ناتوانمشدیم دهیچیدورم پ ی. سرما مانند حصاردمیدیرو تارم

  .دادیرو نم ییصدا

  یخداحافظ  یدستانش...بدون به آغوش گرفتنش! من امشب ب دنیمادرم... بدون ب*و*س دنی. بدون درمیمیم نجایامشب هم من

  .رمیمیم

  .. نگه داشتنشون دست من نبودسوختنینشستم. چشمام م ن یزم یکناردرزدم و رو وار ی. پشتم رو به دزخوردمیدرل کنار

  .چشمام قرارگرفت  ی بودم و من رو متهم به قتل برزو کرده بود؛ جلو دهیدر خونه د  یکه جلو  یدرب مرد قدبلند بابازشدن

  :دیکش ادیبازم فر  مهین ی چشمها دنیشد. باد  رهی پاهام زانو زد و بهم خ جلو

  ی سروان علو-

  .دیکوب نیکه من رو به اتاق آورده بودجلو اومد و پاهاش و زم یسیپل زن

  :جون زمزمه کردم  یآروم و ب نهیبش یصندل یبهش کمک کن رو-

  مادرم-

  :به من انداخت و گفت ینگاه مرد

  :آهسته لب زدم ینیمادرت رو بب یتونیفعالً نم-

  .رمیمیمادرم م دنیبدون د-

  :دست گرفت. آروم رو به مرد گفت یکنارم نشست و دستام رو تو زن

  .باالست یلیجناب سرگرد تبش خ-

  :و گفت ستادی ا مرد

  .نهیبش یصندل یرو دیفعالبا یول کنمیدکتر رو خبر م-
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دورم   شتر یب  یبادبود و سرما مثل گرد نی. چشمام سنگ دمیشنیاز ابهام م  یهالها یتنم نمونده بود. صداشون رو تو ی تو یجون  گهید

  .دمینفهم یز ی چ گه یهم افتاد و د ی مادرم چشمام رو  دنیاز د یدیکه مرد برداشت و ناام یقدم نی. با اولدیچیپیم

   

  امیت *************************

  .و به سمتش رفتم زگذاشتمیم یمداوم آوات؛ پرونده رو رو یها باصداکردن

  شده؟ یچ-

وانمود   یچراجور  خوان؟یم ی ازش چ دونمیدختره قاتل باشه؛ اما نم نی ا  رهیکلهام نم ی من تو امیشده... تدختره از سرجاش بلند -

  !دختره؟ نیکردن که قاتل برزو ا 

  .کرد ینم دیتول ییکه مطمئناً صدا دیبه در کوب ف ی. چند مشت ضعرفتیبه سمت درب م یبه دخترانداختم. به سخت ینگاه

  :و گفتم دمیبه صورتم کش ی جون تو دست شهی... شرمستیدختره حالش خوب ن امیت-

  !دختره ن ی. به هرحال االن مضنون امیندار ییجز آوردنش و بازجو  ی چارها-

  :به سمتم برگشت و گفت  آوات

  ؟یخودت باور دار-

  ن یپشت ا یا  گهی د زیتا به دختربرسم. باور داشتم که چ دمینشست. به سمت دردو نیزم یخوردو رو ز یبه دختر بود که کنار درل نگاهم

که اومد و زجه زد و التماس کرد که   یکمک کردن به مادر ی! برادنیفهم ی شدن نداشتم. برا شونیجز هم باز یو راه ده؛ یخواب یباز

  بود؟ ی باز یدختر کجا  ن یدختررو از سرراهشون بردارن. ا نی ا خوان یچرا م دمیفهمیهم نم  نوزگناهه... که ه یدخترش ب

حال و صورت   یب ی به چشما یدخترک نشستم .نگاه یداشت؛ درب رو باز کرد. جلو رنظر ی رو ز نیبه در؛ آوات که دورب دنیبارس

  .ه اما توجه نکرده بودمرو صدا زدم که باعجله خودش رو رسوند. گفته بود دختر بدنش داغ یقرمزشده اش انداختم. بلند سروان علو

  :گفتم  یبه علو رو

  مادرم-جون زمزمه کرد:   یدخترآروم و ب نهیبش یصندل یبهش کمک کن رو-
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  :بهش انداختم و گفتم  ینگاه

  :آهسته لب زد  ینیمادرت رو بب یتونیفعالً نم-

  .رمیمیمادرم م دنیبدون د-

  :دست گرفت. آروم رو به من گفت یکنارش نشست و دستاش رو تو ی علو سروان

  .باالست یلیجناب سرگرد تبش خ-

  :و گفتم  ستادمیا

  .نهیبش یصندل یرو دیفعالبا یول کنمیدکتر رو خبر م-

  :گوشم نشست یتو ی سروان علو شیپر از تشو یبود که صدا دهینرس یقدمم به دوم نیاول

  انی... ناصرانیخانم ناصر-

  .شده بود یهمه جا برام عاد دنهایکش ادی فر  ن ی. ادمیکش  ادی فر   شهیشده بود؛ بازم مثل هم هوشیدختر که ب دنیباد

  ...عیسرگرد سرلک... آمبوالنس خبرکن. سر -

   

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

سال   15که   ی وات بود. همان پسر کرد تباربه شماره انداختم. آ ی. نگاهدم یکش رونیسرم رو از حصار دستام ب م؛ یزنگ گوش یباصدا

اول رفاقتمان من ساکن خانه   یبرادرم... ازهمان روزها قم؛ یخانه مادرجون شد و بعد رف  واری به د وارید  هیهمراه مادرش همسا  شیپ

  .وستیمادرجون شدم و بعد از فوت پدر؛ مادر هم به من پ

  ...بگو آوات-

  ...دمیاخمام رو درهم کش مارستان؟یب یایب یتونیداداش م-

  افتاده؟ یشده؟ اتفاق یچ-
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ازش   یمورد ضرب و شتم قرار گرفته که دو روز گه یکرد. دکتر م ییکه بشه ازش بازجو  یالبته نه اونقدر باًًَ؛یدختره حالش خوبه تقر -

لحظه حس   هی میاومد ی به کنار... وقت نهایبدنش هست. همه ا یهنوز هم رو ی اثرات قبل یعنیموارد بوده   نی و البته قبالً هم ا گذرهیم

  ...یاشتباه کردم ول  دیدم؛ شایرو د  ز ی کردم پرو

  :دم یحرف آوات پر  نیب داشتمیبلند شدم. همونطور که کتم رو برم یصندل یرو از

که هست بهرام مطمئناً قصد به کشتن دادنش رو داره    یز ی... از کنار دختره تکون نخور. هرچنهیبیاشتباه نم شناسمیکه من م یآوات-

 . ستیقصد خرچنگ معلوم ن یول

  ...فرستهیرو دنبالش م ز یمثل پرو  یداره که همه دنبالشن... که خرچنگ دست راست  یز یچ  هیدختر   اون

  ...چهیپیگوشم م ینفس بلند آوات تو یصدا

  .میخورینگران نباش داداش...از کنار تختش جم نم-

  .ون کنممطلعش ط یتا از موضوع و شرا  رم یگی. شمار سرهنگ رو منمیشیو با سرعت پشت فرمون م کردمیزمزمه م ی ا خوبه

  غنچه *************************

   

  .شدی. صداهرلحظه بلندتر مدمیدینم یز یچ چی. هزدیبلند اسمم رو صدام ینفر داشت باصدا ه ی. انگار ومدیاز دور م یصدا

  ...... غنچه خانمانیخانم ناصر-

  .بازبشه دادیبهش وصل شده بود که اجازه نم ی قو  ییباز کردم. انگارآهنربا  یچشمام رو کم یسخت با

  .پوش با تعجب به اطرافم نگاه کردم دیزن سف دنیباد

  :گرفته گفتم یی آروم و باصدا یدختر خوب... همه رو نگران کرد یخوابیخانم؟ چقدر م یخوب-

  ...مامانم-

  .شد تازه شناختمش ک ینزد یجلواومد. وقت یبه پشت سرش انداخت. مرد  یبرگشت و نگاه زن

  .ینیبب یتونیمامانت رو فعالً نم-
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  :پوش برگشت و گفت دیبه زن سف رو

  :تکون داد و گفت یبه چندتاسوال من جواب بده؟ زن سر  تونهیم-

  .فکر کنم بتونه  دیآگه خستهاش نکن-

  :به من کرد و گفت  ینگاه زن

  مگه نه دخترم؟-

 . هم فشردم یبزنم. چشمام رو به نشونه مثبت رو یحرف  تونستمیداشتم و نم بغض

  نای   ٔ  وهمه دارشمی. کاش برمشی آغوش بگ یپرواز کنم وتو تونستم یمامان بودم. دلم براش تنگ شده بود. کاش م نگران

  .دوروزخواب و کاب*و*س باشه

  .ندمدرهمش رسو  یرو به اخما  دمی تخت نشستم. نگاه ترس یرو باً ی. تقردمیمرد؛ ازجاپر  یباصدا

از   یی نداشتم جز بازجو یراه یبود هوشیب ی . وقتیهپروت و فکر ندار یبرا یی... جا انیبه حرفام خوب گوش کن خانم ناصر -

   ...از اختالفاتتون اما ییزا ی چ هی با برزو گفت و دوستت   تیی! مادرت از آشنا انتی اطراف

  :کنار تخت گذاشت و ادامه داد لهیم یرو رو دستاش

  همه آدم دنبال مرده و زندهات باشن؟ نیا   شهیباعث م یچرا و به چه علت برزو اومد سراغت؟ چ یخودت بهم بگ خوام یاما حاال م-

  ن یجز ا  یز ی. چمینامزد کرده بود ییاز اون آشنا ی اتفاق آشناشده بودم و بعد از مدت کوتاه  هی. با برزو سر  کردمی. درک نمدمیفهمینم

  دنبال زنده و مرده من باشن؟ بخاطر مرگ برزو؟ دیعده با هینبود؛ وحاال چرا  

  :به جلو خم شد یو کم دیدرهم کش شتر یاخماش رو ب  دمیرو که پرس سوالم

از   ؛یدر بر  یاز دست من بتونهم کم هست  یلیدرصد که خ کی رو بدون که آگه به احتمال  نیا ه؟ی باز هی  نی ا ای یدونیواقعاً نم-

  .یتونینم خوانیو فقط هم جونت رو م روننیکه ب ییدست اونا

  .انداخت رونیبه ب یاتاق رفت. پرده رو کنار زد و نگاه یو به سمت پرده سورمها دیکش عقب

  :از من گفت یبرگشت و بدون منتظر جواب ه؟یمنتظرت هستند چ رونیکه ب ییاونا یکار اصل یدونیاصالً م-
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  بدن؛ قتل؛ تجاوز یقاچاق اعضا ؛یقاچاق دختر به دب-

  تجاوز؟ ا یعرب بفروشن؟  یخهایاز ش یک یمن رو به   خواستنیآدمها با من چکار داشتن؟ م نی . اربودمیو وحشت زده بهش خ شوکه

  .دمیمرد کش ی نهفته از حرفها ی از سر ترسها ی غیکه هم زمان در باشتاب بازشد که ج دمیکش ینیدرهمم ه یزده از فکرها وحشت

  :باال برد و گفت میمن متوجه ترسم شده بود؛ دستاش رو به نشونه تسل غیوارد که انگار از ج مردتازه

  !خونش گردنته ره؛ یبچه مردم از دست م ام؛ یت شیباور کن. چقدر ترسوند میمن خود -

  ...امِی... تامیاومد ت  ادمی د رو اسم مر   حاال

  ؟یخوایم یآوات... دهنت رو ببند. چ-

  :به من انداخت و گفت یاسمش آوات هست؛ نگاه دونستمیکه حاال م مرد

  .کار مهم باهات دارم  هی  رون؛ یابیچند لحظه ب  هی-

  :تکون داد و گفت یسر  امیت

باور کنم از سر   تونمیکه نم  یسکوت مسخرها نیا  ای حرف زدن برات بهتره  نیبب ان؛ یخوب فکر کن خانم ناصر  گردمیتا برم-

  .ندونستنه 

  .رفت و درروبست رونیپشت سرش ب ی رفت و آوات هم بدون حرف رونیمحکم ب یبعد با قدمها و

   

   

   

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

  .وارد شدند و در رو پشت سرشون بستند گهی د سیزن پل هیو ی به درب خورد. سروان علو یاز رفتنشون گذشته بود که تق یساعت مین

  .کنارتخت بسته شده بود رو بازکرد لهیکه به م ی. دستبندستادیبه سمتم اومد و کنارم ا ی علو سروان
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که   یی لباسها نی ... امتیببر  رونیب یاز در پشت عتریهرچه سر میعده دنبالت هستند مجبور ه ی...چون انی خوب گوش کن خانم ناصر -

  برات آوردن رو بپوش

 :بود کرد و ادامه داد گهیکه دست زن د ی لکسیبا نا یاشارها و

  .یکه جلب توجه نکن یسرت کن دیچادرهم با -

که دلم ضعف رفت. باآخ گفتنم   دیچیدر پام پ یگذاشتم؛ درد  نیزم ی. پاهام که روامیب ن ییرو گرفت و کمک کرد از تخت پا دستم

  .نشوندند  یصندل یهردو دستانم رو گرفتند و من رو رو

  ؟یراه بر  یبتون ی کنیفکر م ؟یخوب-

  :و پربغض از درد گفتم نیبامزهاش انداختم. غمگ یو صورت گندم یمشک یبه چشما ینگاه

  :زد و گفت یهست؟ لبخند آروم یا  گهدی   ٔ  چاره-

 . یفتیدستشون ب میخوانمی... توئه نجات ما   ٔ  اما هدف همه  ستین یا  گهی د ی چارها-

  .فروختن  طانیهستند که روحشون رو به ش یی اون ها انسان نماها ست؛یدرکارن یتیانسان چیه

  :هم فشردم و گفتم یرو رو چشمام 

از دخترها خواستگار داشتم. نامزد کردم. بانامزدم به مشکل خورده بودم؛    یلیبودم که مثل خ ی آدم عاد  هی من  ؟یازچ ؟ینجات؟ ازک-

  ه یتحملش کنم؟ من  دیچطور با دونمیکه نم  دیبرام ساخت ی. جهنمدیکه شما اومد کردمیرو تحمل م یچون دست بزن داشت. همه چ

  د؟یکنیتحمل کنم. درک م تونمی...نمیاچاقچق  ای مزدور  ه ینه  م؛ یآدم عاد 

  :عقب گذاشت و گفت یقدم ی علو سروان

محکم   دی! وبعد بادیکه نبا   یبه آدم یخوریگره م   یاشتباه دوست داشتن هی با  ی ! گاهدیکه نبا  ی شیم ییآدمها ر ی عشق درگ ه یبا  یگاه-

  . درکتیو تاوانش رو بد یستیبا

  ندتیباهات نداشتن اما گذشته و آ یتیسنخ چیکه ه یی به آدمها ی. تو بد گره خوردادیاز دستم برات برنم  یو متاسفم که کار کنمیم

  .آدمهاست نیرهمیدرگ
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داشت. به سمتم برگشت   دیرفتن و نرفتن ترد ی . برادیکش نییرو پا  رهیبودم. به طرف در رفت و دستگ دشناامی نگاه  ٔ   رهیخ مبهوت

  :و گفت

  !یر یبم ا ی  یببر  دیبا ا ی  یباز ن یا یاما تو دونمیباهات شروع کردن م یبد یباز-

  !نره ادتیرو  ن ی...افشونیکث یمشتها یتو یشیله م ی آگه لنگ بزن ؛یآگه محکم نباش انیخانم ناصر  ؟یفهمیم

   

  :امیت **********************

  :گفتم  یسارا نشست. به سمتش قدم تند کردم و عصب یاشک  یچشما  یدر نگاهم تو بابازشدن

  سارا؟-

  :بودم. آروم زمزمه کرد دهیاشکش رو ند میصورتم چرخوند. سالها بود که همکارشده بود یرورو نگاهش

  ...امینجاتمون بده ت-

  .ستیآسون ن یکه نصف عمرت رو باهاش گذروند  یاشک کس دنی هام رو درهم فشردم. د مشت

  .شهیدرست م ینگران نباش ساراخانم... اشکات رو پاک کن؛ همه چ-

سارا شدت گرفت و   یکرده؛ اشکا  هیگر یاصالً ک  گهیو م کنه یهاش اشکاش رو پاک م یمثل بچگ کردمیتصورم که فکر م برعکس

  :تپلش فشرد و گفت یکتم رو در پنجهها نی. آستدیصورتش چک یرو

  .شماها رو هم از دست بدم تونمینم گهیمن د  امی...من... تامیت دیسالم برگرد-

آزمون   ییزها ی... چمیریعمره باهاشون درگ ه یکه  ییآدمها  یرحم یپرده بود که قلبم فشرده شد از ب ی و ب عیاونقدر سر  اشارهاش

  ...فراموششون کرد و نه کنارشون گذاشت شه یگرفتن که درد داره... نه م

  .کنممی رو تالشم   ٔ  سارا... بهم اعتماد کن؛ همه -

  :تضاد داشت یادیزد که بااشک هاش ز  یلبخند

  ام؟ی...باشه؟ باشه تیکه سالم برگرد خوام یقول م  هی.  خوامنمی رو تالشت   ٔ  ...همهدمی. فقط ترسامیاعتماد دارم تبهت -
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آوات   خواستیتا اشک هاش رو پاک کنه... مطمئناً نم دیسارا حرفش رو رها کرد و چرخ خوند؛ یآوات که من رو به اسم م یباصدا

بود و بس! سارا مغرور بود و   هیهمکار و همسا هیآوات؛ سارا فقط   یعشق بود اما برا  ه یسارا  یبرا  دی. آوات شانهیاشکهاش رو بب

  !صبور

  .میبر  میتونیانتقال آماده است... م یبرا ز ی همه چ امیت-

رو    انیاز همکاران که لباس غنچه ناصر  یو بعد خانم مسلم  یاز درپشت می رفتیبا هم م دیبا انی حرفش بودم. من و غنچه ناصر  متوجه

  .میبااطالع انیبو نبره که ماازجر یتا کس  رفت یم یی به عنوان مجرم با حفاظت سارا و آوات از درب جلو دیبا دیپوشیم

  .رفتی م رونیتکان دادم و به سمت اتاق رفتم؛ هم زمان نگاهم به سارا بود که به سمت ب یسر 

  :نچه غ ***************************

  ی رفتند. لحظه آخر نگاه علو رونیکه اسمش آوات بود ب یو مرد  یبود همراه سروان علو دهیکه لباس من رو پوش ی سروان مسلم اول

  .و اخمش کناراومد تیبا جد شهیچطور م دونستمیکه نم یمشفق؛ مرد ام ی. حاال من بودم و سرگرد تکردیم ینیبدجور سنگ

  دیشرت سف یوت  یسورمها نیج ه یبه سمت درب رفتم. سرگرد هم لباسش رو عوض کرده بود و  دهیسرگرد مشفق چادر پوش یباصدا

  شیمردونش رو به نما یرو باال زده بود برتن داشت. لباس عضلهها نشی که آست  یسورمها دیچهارخونه سف راهن ی پ هیبود و  دهیپوش

 . بهم انداخت ی و نگاه تعقب برداش یقدم دنمیگذاشته بود. باد 

  :کرد و گفت تمیسمت راست هدا به

  .بنداز نییسرت رو پا یتونیکه م  ییتا جا -

که به پام بسته بودند و   ینظر داشت. من با وجود آتل ر ی انداختم. راهروها را گذراند و با توجه همه رو ز نیی تکان دادم و سرم را پا یسر 

تذکرات سرگرد را به   مارستانیپشت ب یر ی سراز  ا یپلهها  یبررو یو هرازگاه داشتمیم برمبود آرام و لنگ زنان قد یصندل طب کیدر 

  یسرگرد احترام نظام دنیبود که با د  ستادهی ا  یآمبوالنسها بود؛ مرد نگ یپارک  هیشب شتریکه ب مارستانیب  یدر پشت نار . کدمیخریجان م

  :دیغر  تیگذاشت اما سرگرد با عصبان

  :هست گفت یدرجهاش چ  دونستمینم یکه حت یمیسل ؟یدی...فهمیسه روز حق خونه رفتن ندار یمیسل-

  !سرگرد... عادت شده؛ حواسم نبود دیببخش-
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که کنار آمبوالنسها پارک بود   یپارس نقرها  کیکرد که جلوتر قدم برداشت و به سمت   یمیبه سل یتکون داد و اشارها ی سر  سرگرد 

  .رفت و پشت فرمان نشست

  .گرفتم و به او دوختم یمیسرگرد رد نگاهم رو از سل یصدا با

  ی قانون ی پزشک میر ی م نجایاز ا -

درهم سرگرد که جرات هر حرف و   یو مکدرم رو به اخما  دهی. نگاه ترسنداختیاسمش هم لرزه به تنم م ی حت ؟یقانون  یپزشک

  :متوجه شده بود گفت ییزها یدوختم. خودش که از نگاهم چ گرفتیازم م رو یاعتراض

بشه؛ بهرام شهادت داده که اون مرد مرده برادرشه اما   دهیازت پرس دیدرباره برزو هست که با یسواالت هی  م؛ یمرکز بر میتونینم-

  م؟یحرف بهرام حساب کن یرو میتونیچقدر م ی کنیفکرم

و دور   یبحث حساب هیکه    افتادیاتفاق م یبرزو وقت یتهایعصبان شتر ینبود. ب یوقت آدم درست چیهم فشردم. بهرام ه یهام رو رو پلک

  .از من با بهرام داشت

  .نبود یآدم خوب چوقتیبهرام ه-

 . کردیآدم خوب نبودن بهرام را م یمعن ی در نگاهم جستجو قشیبانگاه دق سرگرد 

  کیاست...  سیپل ک ی دمیفهمیم دیشا دمیدیاتفاق او را م ن یاگر قبل از ا دیشود. شا  سیآمده بود که پل ا یمرد با چشمانش به دن نیا

  ...یجوان  نیسرگرد در سن

  .دمیرا باخجالت دزد رهامینگاه خ شیباصدا

  چطور؟-

  :کردم و آروم گفتم یمکث

  نه یک هینگاهش   شهی...بهرام... همدادیبحث با بهرام داشت. نگاهش آزارم م  هی  میکه داشت ییشش ماه قبل از هر دعوا نی ا یتو-

  !دونمینم یاما درباره چ گهیچند بار گفت بهرام راست م تیعصبان یداشت...برزو تو

شرکت کنم و   دیاصرار داشت که با  شهیهمنبود که دوست داشته باشم شرکت کنم اما بهرام  ی ز یکه دعوت بودند چ  ییها یمهمون

  .شدیبرزو هم همراهش م
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  :ثابت شد و گفت یبه اطراف چرخاند ونگاهش جا ینگاه سرگرد 

برو؛ در عقب رو باز   نیبه سمت ماش میو مستق ن ییاما حال سرت رو بنداز پا یبد حیتوض دیها و جاهاشون با  یبعداً حتماً درباره مهمون-

  ؟یدی. فهماریبازم سرت رو باال ن ینشست ی. وقتنیکن و بش

که   دمیشنیسرگرد رو م یقدمها یرفتم. صدا ن یکه زده بود به سمت ماش  یانداختم. طبق حرف ن ییو سرم رو پا دمیکش یقیعم نفس

  .نظر گرفت ریو اطراف رو ز  ستادی کنار در ا ینشستم وسرگرد درب رو بست ول نیماش ی. تودارهیپشت سرم محکم قدم برم

  :رو بازکرد و نشست نیدرب جلو ماش هیاز چند ثان وبعد

  .حرکت کن-

  .زدم و چشمانم رابستم ه یجلو تک یکه حرکت کرد سرم رت به صندل نیماش

  !دمی فهمینم .شدندینم دهیپازلها کنارهم چ کردم یآشفته بود. هرچه فکر م ذهنم

از   روزی خالفکار بوده؛ سخت است. اگر تاد کی  خواندیکه دستانم را گرفته و مرا عشقش م ی مرد نکهیبفهمم! در ا خواستمیهم نم دیشا

که بااو   یاما امروز باورنداشتم مرد  زدم؛یطنز خنده دار قهقهه م  ن یا یبلند برا  یباصدا دمیشنیقصه حال و روز امروز خود را م یکس

و آرزو و  دیکه باام ینامرد به تمام معنا بوده است. قاچاق دختران کی خواندمیم میو او را مردآرزوها   دمیکشیمنقشه  ندهام یآ یبرا

هم قرار بود من جز همان   دیبود... شا  فیکث ی کار رفتندیم یو به سمت تباه شدندیم دهیکش رونیب  شانی او از خانهها یبانقشه ها

 اهیکه از او مواد مخدر گرفته و به خاک س یجوانان ا یبفرستد... خهای از همان ش یکی  ی نقشهها بودهام و قرار بود من را هم برا

  کنم؟ یهم قرار بود من هم نقش پخش کننده را باز دینشستهاند. شا

که دستانم را در دستان    ستیمرد همان نی . اکشدیمرا م هایاعتماد یو ب دها یشا  نی ا ا یدادم... خدا رونیحبس شده درد آورم را ب  نفس

عاشقانهاش دلم   ی و نگاهها رفتم یم ن ییرا باال و پا ابانهای که بااو خ یکه هست... همان مرد  کردیو دلم راقرص م فشردیمردانهاش م

  ...کردیراقرص م

  ...که بهار و تابستانم را بااوگذراندم یمرد همان

احساس خودم رو درک    یافتاده بودم که حت ی باور مرگش هم سخت است...در گرد باد یمرد را دوست داشتم؟... حت ن یا من

  .کردمینم

  !جهنمه کی  یحساس و احساسات ی قلبها ی برا ایکه دن یراست به
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  .نشود و مرا رسواتر نکند ریرا فشردم تا اشک جمع شده در چشمانم سراز چشمانم

 ... خوب بود ل ینبود. اوا ی شگیمشکل بود اما هم نمیب یم کنمیاون روزا که فکر م به

برزو عوض   یاز اخالقها ی اومدن بهرام شروع شد... بعض  یهست که من رو دوست داره. مشکل ما از روزها یبودم که کس خوشحال 

  .شده بود

به   کردیو مجبورم م دادینم تیآخر به خواستن من اهم کماهی اما  کردیها رو دوست نداشتم من رو مجبور به رفتن نم یکه مهمون لیاوا

  ...نبود یکاف ش یبرا حاتمیبهانه و توض گر یاما د  کردیم دادیدر نگاهش ب یتیکه نارضا یی رفتنها

صلح برقرار   ی هفتها کیکرده بود...   یباشم اما هربارآمده و عذرخواه را یناحق رادرتن و جانم پذ  یآمده بود کتکها شیهم پ یچندبار

  ...شدیبود و دوباره شروع م

تمامش  ایب  میبه برزو بگو  نکهیو عذاب او شود و نه جرات ا  یشده بودم نه جرات گفتنش را به مادرم داشتم که باعث ناراحت خسته

  ...ردیجانم را بگ  شیتا با کتکها کردیم تی فاگفتن هم ک  کباری ...  میکن

  :را به طرفم گرفت و گفت ی سرگرد سرم را باالگرفتم. پوشه قرمز رنگ یباصدا

اواخر همه رو شرکت کردم.    نیا  یول کباری فقط    لیاوا -گذاشتم.  م یپا یپوشه را گرفتم و رو  ؟یکردیهارو شرکت م  یمهمون یگفت-

  .خب مجبور بودم شرکت کنم

  :تکون داد و گفت یسر 

  چرا؟-

 . کنندیبه من نگاه م یگری همه جور د کردمیبود که فکر م ی. حس بددمیرا جو لبم

کرده  . ازآن بدتر جرم نرنجاندیحرف زدن دربارهاش هم مرا م یبود که دچارش بودم وحت یمرد خالفکار بودن حس بد ک ی نامزد

  :. آروم گفتملرزاندی فکرش هم تنم را م  یبود. حت  امیشانیشدن به پ نهیوصل و پ

. بعد از  می. از برزو خواهش کردم و زود برگشتومدیخوشم ن یمهمون ط یو شرا طی. من از محمیرفت یمهمون هیمن و برزو ینامزد لیاوا-

ها   یمهمون  کردیکرد و من رو مجبور م ر یی بود که بهرام برگشت و رفتار برزو تغ شیسه ماه پ ا ینرفتم اما تقر  یمهمون چیه گه یاون د

  .رو برم



 

 
 

22 

  
 ناجی  ➢

 فاطمه پایان  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  صبرکن! بهرام برگشت؟ از کجا؟-

بود. بازهم لبم   ره یبود که آماده حمله است. برگشته بود و به من خ ی برگشته بود و کامل به سمت من بود. چشماش مثل گرگ سرگرد 

  :و گفتم دمیرا جو 

  :خارج از کشور بوده و برگشته سرگرد باحرص گفت یگفت برادرش مدتبرزو -

  :و باحرص گفتم  اریاخت یب ؟یوتوهم باورکرد-

درضمن  د؟یکن ریخالفکار ها رو دستگ ستیشما ن فهیوظ نیاونها چکاره هستن؟ مگه ا  دونستمیم دیباور کنم؟ من از کجا با دیچرانبا -

  .شوازشیفرودگاه پ میاون واقعاً خارج ازکشور بوده چون من و برزو رفت

  :زد و گفت  یپوزخند سرگرد 

  .انیدرست مثل شما خانم ناصر  م؛ یکن یم ر یرو دستگ میکه مدرک داشته باش ییالبته خالفکارها -

  :گفت  ی شتر یبعد با خشونت ب و

پوشه   یهست که عکسش تو یبرزو و بهرام کس انیاطراف ا ی یمهمون ی تو نیکن بب...بادقت! نگاه نی داخل پرونده رو بب ی عکسها-

  باشه؟

 . . نگاهم رو به پرونده دوختمکردیبود و داشت خفم م دهیچیگلوم پ یتو یبغض

  .دمیدیپر از اشک بود و عکسها رو تارم چشمام 

  .ستمین قشونیرو بشنوم که ال  ییبشم و حرفها  یبدبخت نیا  ر یدرگ دیچرابا ه؟یگناه من چ مگه

  یعنی پرونده باشه؛ اون فرد  ن یعکسش درا ی آگه فرد دونستمی. مکردمیشدم که باور نم یعکس  رهی خ ی تارو اشک ی ها باچشم

  !خطاکاره... مجرمه

  ...به اوهم مثل من تهمت زده باشند دیاون هم مثل من باشه...شا دی...اما شا اما

  !!برمن یباشد وا تیکه اگر واقع ی عکس نمیبب دید یجمع شده کناربرن؛ تابتونم بدون تار یزدم تااشک ها  پلک

  ...رو باالترآوردم...خودش بود عکس
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  ...دیخندیو م خواندشیکه غنچه دلبرم ی...هماندهیکش یچشمان مشک همان

  !با برزورا یاززندگ  شیهایو ناراحت یدیام...ناشی ...حرفها شی... چهارماه بااوبود...دردودل ها شناختیرا م او

از    یکه او هم جفتش را داشت. طرها یسبز رنگ یو روسر  یشگیبا آن لبخند هم اشیرا در دست فشرد. خودش بود. خود لعنت عکس

  .را چندبرابرکرده بود شییبا یکردهاش ز   شیکه صورتش را قاب گرفته بود وصورت آرا شیبا یز ی مشک یموها

  :سرگرد سرم رو باالآوردم. چشمان نم دارم که در چشمان طلب کارش نشست گفت یباصدا

  ش؟یدیتاحاال د  ؟یشناسیصاحب عکس رو م-

  ...باور کنم خواستمیو نم دونستمیباور کنم...م خواستمینم

  :تکون دادم و آهسته گفتم یبه آروم یسر 

  اونم پاپوش دوختن؟ ی برا نجاست؟یچرا عکسش ا-

  :که در تک تک کلماتش مشهود بود گفت  ی زد.باتمسخر  یدادو تک خند یمردانهاش را انحراف  یلبها

  ه؟یدختر ک ن یا یدونیپاپوش؟ تو م-

  ...دختر  نیآره...ا-

  .نشست ن یخورد و کف ماش  زیبه جلو پرت شدم و پرونده از دستم ل نیماش دیشد باترمز 

که راه رو بسته بودند و   یمشک نیدوتا ماش دنیگردنم گذاشتم و سرم رو با درد باالآوردم. با د یدستم رو رو .دیچیدر گردنم پ یدرد

  .بودن با ترس خودم رو جمع کردم ستادهی ا ن یکه جلو ماش ییآدمها

  :دیچیپ نیماش ی بود که تو یصدا نیاول یمیسل یصدا

  ...بانیپشت یرویچکارکنم؟ ن  دیسرگرد با-

  !میندار-

  .دندون هام در حال جون دادن بود نیهم فشردم و لبم ب یرو رو چشمام 
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  .اون مردها بود رهی و خ کرد یسرگرد سرم باال آوردم...به من نگاه نم یباصدا

  !کوچه دوم ی... باهمون دنده عقب برو تومیفرار کن م یخوایتا فکر کنند م یریدنده عقب بگ دیبا یمیسل-

  !شو و بدو ادهی کوچه؛ پ یتو دنی چیبه محض پ انی ناصر  خانم

  ؟یچ-

  :به نگاه پربهتم کرد و گفت ینگاه

  .به شما بگذرند  دنیرس یجنازه ماهم برا  یممکنه از رو د؟یدونستیرو م ن ی... دنبال شماهستند؛ استندیآدمها دنبال من ن ن یا-

  :لرزون گفتم یباصدا

  .. من باهاش دوست نبودمکنهیبرزو چکارم دونستمینکردم. من...من نم  ی من کار-

  :زدم و ادامه دادم  هق

  !ندارم؛ باورکن ی... من گناهترسمیمن م-

  :ترشده ام انداخت و گفت یبه چشما ینگاه

و  یبش ادهیپ نیماش ن یاز ا دمیدارم که بهت اجازه م مانیدارم. ا مانیباور کنم؛ اما بهت ا تونمیرو نم دهیدختر ترس ه یباور؟ من - 

  .یفرارکن

  !هم خوب بود؟ نبود؟ مانشیدندونام جون داد... ا نیبازهم ب لبم

  د؟یکن دامیکجابرم؟ کجابرم که شما پ-

  .کردم  کتر ی . خودم رو به در نزدومدنیداشتن جلو م مردها

  !حاال وقتشه یمیسل-

  :که باسرعت دنده عقب گرفت؛ سرگرد به عقب برگشت یمیسل

  ...کنمیگمت نم  نباری. نگران نباش! اکنمیم داتیپ یهرجابر-
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و اما   دیکش یم ر ی. پام ازشدت درد تدمیکوچه دو  ی . با سرعت تودمیپر  ن ییو پا دمیو با حاال گفتن سرگرد در رو کش دیچیپ نیماش

  ..."کنمیگمت نم  نباریا " دیچیپیگوشم م یش تورو هم از دست بدم. صدا مانشیا خواستمینم

پلکان نشستم و   ی شد. رو دیاومد و از کوچه ناپد ن یگاز پرشتاب ماش یپنهان شدم. صدا وارشی آپارتمان پشت د  نیاول یپلهها دنید با

  یچ  دی! اما باسیپل ن یماش نیاول دیاشا ی! یکالنتر  هی  ای باشه  یقانون یجا همون پزشک  ن یبهتر  دیکجابرم؟ شا دیفکر کردم حاال با

  بگم؟

  .برم رونیمنطقه ب نی از ا دیکوچه به راه افتادم. هرچه زودتر با ی پلهها بلند شدم و تو یرو از

  .که نفسم بند اومد دیچیگوشم پ  یتو یمنحوس ینرفته بودم که صدا شتر یب یچندقدم

  .تا چشمام؛ حس منحوس و منفور گوشام رو درک کنه دمیچرخ

  ...حبس شد نهامیس ینفس تو دنشیباد

  ...برداشت یناسازگار  یبنا قلبم

  ...دیهام سوت کش گوش

  .رنگ شبش دوختم ی گرد شده از وحشتم رو به چشما  یچشما

  .چشمان سرگرد را هم از دست داده بودم مان یذره ا ه یاما من همان  چ؛یکه ه باور

   

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

  .سوختیم جهینت یحس بود و مچ دستم از تالش ب ی طناب ب یفشردم.پاهام ازمحکم وار یرو کنج د   خودم

جلو چشمام   ز ی ه چدهنم قرارگرفت و هم یدست مردونه رو  هی نرم و  ز یچ  هی هست  ادم ی . فقط دمیرو ند  یبه هوش اومدم کس یازوقت

کاذب رهاشده بودم. ازشدت  ی بادست و پاها یبسته و دردناک؛ کف اتاقک ی چشم بازکردم که بادست و پاها یو تارشد. زمان رهیت

 . افتاد یو لرز به تنم م خوردندیهوا دندون هام به هم م یسرما

تنم نشست. چشمام رو بستم و خدارو صدازدم.   یتو شتریفشردم که سرما ب وار یزوزه باد که اومد از سرما و ترس؛ خودم رو به د  یصدا

  .فشردم  شتر یبستهام رو ب ی حرف زدن دونفر؛ چشما ی. با صداکردیم  شتر یلرز تنم رو ب نی وا ادیسرم ب ییقراره چه بال دونستمینم
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و ترسم   دیچرخی در سرم م یشتر یگروه با شدت ب نی سرگرد درباره ا یحرفها  کردم؛ یم یسع شتریب یهرچ  برترسم غلبه کنم. تونستمینم

  .شدیم لیتبد أسیرو به   دمیو ام کردیم شتر یرو ب

  !هم بهتون خوش بگذره اد یز ستیپاشو خانم خوشکله؛ قرار ن-

  .کردیسلول به سلول تنم رو رصد م زشون یه یبودن و چشما  ستادهیرو باوحشت بازکردم. دومرد چاق و بدهکل جلوم ا چشمام 

  .باالرفت جفتشون   ٔ  خنده  یجمع شدم؛ که صدا شتریو ب دمیچندش و ترس خودم رو عقب کش با

  :از دو مرد جلو اومد و دستش رو به سمت صورتم آورد و گفت  یکی

  ی کرد و سر  بلندی   ٔ  نام داشت؛ خنده میکه کر   یمرد م؟یبد ایعشق؛ حواله اون دن یخانم کوچولو رو ب  ستین ی انصاف یبه نظرت ب-

  .ستادی که کنار من نشسته بود؛ خودش رو جمع کرد و ا مردی و شد جمع  هردو   ٔ  خنده یا  گهی مرد د یتکون داد. با صدا دییبه تأ

  دش؟یاریصدا ب یچه خبره؟ مگه آقانگفت ب نجا یا-

  :دستش داشت گفت یعالمت اژدها رو هیبود و  ستادهیکه کنارم ا  یدادم. مرد رونیحبس شدم رو ب نفس

  !آقا مشیبر یآقاحامد! االن م دیببخش-

  :رفت و گفت نگاهم قرارگ ررسیجلو اومد و در ت مرد

  !دی ...هردوتون گمشستیالزم ن-

پا به فرار   کنه؛یم یسراغ مخف یو خودش رو تو کنهیگربه فرار م هیکه داره از دست   ی مردچاق به مانند موش چاق و چله ا دو

  .گذاشتند

 . دمیپاهام زانو زد و دستش که جلو اومد؛ عقب کش یمرد جلو اومد. جلو  بارفتنشون؛

  .به صورتم انداخت ینگاه

  طنابها رو بازکنم؛ باشه؟ خوام یآروم باش! فقط م-

  .رو؛ چندبار تاب داد و از دور پام برداشت دهیچیو گرهاش رو باز کرد. طناب پ دینگفتم؛ آروم طناب دور پام رو کش ی ز یچ یوقت

  :زمزمه کرد آروم
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  !...درسته؟یامیسرگرد ت زکردهی عز  مدیشن-

 دهیسرگرد رو داشتم؛ که با دزد  مانیا یمشفق بودم؛ که خودم خبر نداشتم. من فقط کم امیسرگرد ت زکردهی عز  یکردم. من ک سکوت

  .شدنم به باد رفته بود

  کارش   ٔ  اداه ی عقب برم اما واکنشم جلو تونستمینم نکهی. باادمیدستش رو جلو آورد که خودم رو عقب کش د؛ یکه سکوتم رو د  مرد

  .گرفتمی رو

  .کنه داتیتاسرگرد بتونه راحتتر پ یدکمش رو فشاربد دیگردنته!...با یگردنبند تو  هی-

  .به گردنم انداخته بود ی گردنبند رو سروان علو نی! ادونست؟یبه گردنم انداختم. اون از کجا م ینگاه

  .قرمز رنگ فلش زد و خاموش شد  یگردنبند رو فشرد؛ که نور یدستاش رو جلو آورد و مدال مربع مرد

  :انداخت و بلندم کرد. آروم کنار گوشم گفت ربازومیدست ز  ییقدمها یباصدا

  !نره ادت یاز حساب هام رو باهات صاف کردم؛ پس قولت رو   ی کیبگو؛   امیبه ت-

  .داشت ی بیراستم درد عج ی هنوز هم مچ پا یحس بود ول ی رو دنبال خودش کشوند. پاهام براثر خواب رفتن؛ ب من

  .شدیم شتری. لرزم هرلحظه بدیچیتنم پ یتو یسرد  یهوا  م؛ یرفت رونیدرب انبار که ب از

  !دهیباغ بزرگ و پردرخت اما خشک ه ی. میباغ بود هی یتو

  .ستاد ی حامد نام ا ؛یمرد دنیباد

  !گردنیآقا دنبالتون م-

  !چرا؟-

  !ستیامن ن   نجای...ا میو بر میکارمون رو زودتر تموم کن دیبا گهیم-

  .میر یرو جمع کن؛ کارمون تموم شد م ز ی...همه چستیامن ن  یسوراخ موش چیه-

  .کشاندیکه مرا م یگفت و دورشد و بازهم من ماندم و حامد ی چشم مرد
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  هیاستخر بزرگ و پرآب سمت راست و   هیپرشده بود.   زهی از درخت بود و کِف محوطه از سنگر  یکه خال میدیرس ی محوطه بزرگ به

  .سمت چپ  بیو غر بیعج ل یوسا یسر 

  .آمدمی سمتم به داشتم وحشت او  از  که ترسناک   ٔ   افهیکف زدن؛ نگاهم رو به جلو دوختم. بهرام باق یباصدا

  .! بازهم تنها موندمختیعقب گذاشت و از من فاصله گرفت. دلم ر یقدم حامد

  .راست گفته باشد و سرگرد هرچه زودتر برسد کاش

  .آمدم ینم رونیآن ساختمان ب یاز پلهها  کاش

  .شدمینم ادهیپ نیاز ماش کاش

  ......کاش...کاشکاش

  .نداشت که نداشت یدهایکاشها فا  نی ا اما

  :او؛ نگاهم رااز حامد گرفتم و به چشمان خصمانهاش دوختم یباصدا

  !غنچه؟ ی. آمادهامیجالب بکن یباز هیقراره -

  نی ر یخواب ش ه یوسط   نکهیبه اندامم انداخت. درست مثل ا کرد و لرز شتر یبود که ترس و دلهرهام رو ب ثانهیاونقدر بلند و خب خندهاش

اومدن ناز  ی نفست هم برا چ؛یبشه...اونوقته که لرز بدنت که ه یسرت خال یرو خ یپارچ آب  ه یگرم و نرمت؛  یپتو ر ی ز ؛ یزمستون

  .داره

  :وحشتناک برچهره نشاند و گفت یرنگش! خندهاش محوشد و اخم یر ی ش یعقب رفتم و چشم گرفتم از دندن ها یقدم

  ی. برادر احمقم عاشق تو بود. براتونمیبخاطر برادرم نم یبذارم ول خهایش  یبرا  یارسال یدوست داشتم؛ نو رو هم جز دخترها یلیخ-

  .به خودت داره  یاشتنت بستگنجاتت؛ بارها التماس کرد و من به خاطرش از فروش فوق العاده تو گذشتم اما...زنده نگه د

  :چپش انداخت و ادامه داد ی پا یراستش را رو یکه درکنار استخربود نشست. پا یدرنگیسف یکیپالست یصندل یزد و رو ی چرخ

  .ینیچشمات بب  یکه هرلحظه مرگ رو جلو کشمتیم یجور یدیاما آگه ند ذارمیزندهات م ؛یآگه جواب سوالم رو بد-

  .کنار بهرام نشست یصندل یجلو گذاشت و رو  یقدم حامد
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  !که دشیشناسیباشه؛ وقت گفتنش رو نداشته...م دهیبدونه! سرگرد احتماالً هنوز متوجه نشده و اگر فهم یز ی چ کنمیفکر نم-

  :زد یمن بود اما پوزخند ریهنوز هم نگاهش درگ بهرام

  !کنهیاون زن سکوت نم ی...ولستین ی منتظر وقت مناسبه شک شه یسرگرد هم نکه یا-

  !...مطمئنمکنهیدخترسکوت نم ن یدختر سکوت کرد و فرار و حاال بعد از ده سال بازهم به خاطر هم نیبخاطر ا  شیپ سالها

مه کس عاجزبودم.  وه زیازدرک همه چ شدکهیم ی. چند روزکردمیبه من انداخت. حرفها رو درک نم یتکون داد و نگاه  یسر  حامد

و من   شدیم شتر یو ب شتر یو ندونستن هام هرلحظه ب دنهای. گرداب نفهمرمی فروم  شتر یب زدم؛یافتاده و هرچه دست و پا م یانگار در گرداب

  .کردیرو در خود خفه م

  ...کنمیسوالم شروع م ن یخب از مهمتر -

  :هاش رو درهم گره زد و گفت دست

  !پدرت کجاست؟ ی الماسها-

 . شدیهاو ندونستن ها بود که برسرم آوار م دنی...بازهم نفهمیبهت و سردرگم بازهم

  ...و من غرق شدیگرداب بزرگ و بزرگتر م بازهم

  !...پدرت کجاست؟ی!...سؤال بعدیستین یشاگرد زرنگ-

  :گفت  یبود که بالحن شاک حامد

  !به صالحته نی حرف بزن خانم غنچه...ا-

  با خودش داره؟ ی هشدار و نگرا هیبه صالحته!*گفتنش  نیمن چرا فکر کردم *ا  و

  !پدرت کجاست خانم غنچه؟-

  :کردم و گفتم تر یرو کم لبم

  .تصادف کرد مرد شیپدرم مرده...ده سال پ-
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  !مرده؟-

  :به حامد کرد و گفت یزد و نگاه یپوزخند بهرام

  !...خوب گوش کنگمیخبره! اما من بهت مخانم احمق نگفتن چه   نی معلومه هنوز به ا-

  .رسه یبه ما نم یز ی دختر چ ن ی...از ادیبش الشیخیبهرام خان ب-

  !...مگه نه؟رهیاما حقشه قبل از مرگش بدونه و بم-

به   یخوردم. نگاه  یز ی عقب برداشتم که به چ یمن! قدم چارهیسقوط کرم...مثل دل ب یبلند شد و صندل یکیپالست یصندل یرو از

.  دادیم یتلخ یبو  یکینزد  نی بود و ا کیبهرام به سمتش برگشتم. نزد کی نزد یگذاشت. باصدا یعقب یپشت سرم انداختم. مرد قدم

  .حبس شد م؛نشسته برمشام ی نفسم از اون همه تلخ

کرد و   انتیالماس! پدرت خ  دیمعامله سودمند انجام دادن... خر  هیپدرم!   یپا  ر یدست دوم! ز  ی قاچاقچ  هیپدرم بود.   اریپدرت؛ دست-

انتقام همه سالها    خواستی. روزبه ممیکرد  دایکه تورو پ م ی...پدر من ورشکست شد و دق کرد. سالها دنبال پدرت بوددیهمه رو باال کش

  .تونستو ن رهی رو از تو بگ

  !ده سالش گاهیپدرت از مخف دن یکش رونیانتقام پدرم...و دوم؛ ب... اول خنک شدن دلم و کشمتیم لیمن به دو دل حاال

خودم حس   یقدم  کیبه سمتم اومدن و دستام رو محکم گرفتند. مرگ رو در   یدومرد ک دمیدر خودم غرق شده بودم که نفهم اونقدر

  .کردمیم

نداشته باش.   یبامن کار  کنمی...خواهش مدیپدر من مرده. من رو اشتباه گرفت ؛ ی کنیاشتباه م ی...داردونمینم ی ز یباور کن من چ-

  ...کنمیحالم خوب نبود...فقط رفتم خونه. بهرام خواهش م رون؛ یمن...من برزو رو نکشتم...بخدا از خونه پرتم کرد ب

  !زور من کجا و زورمردها کجا یاز دست مردها فرارکنم ول  خواستمیو م زدم یم زجه

    ٔ  با پدر تو بودن به خانوادهاش پشت کرد؛ همه ی که مادرت برا یهم از روز دی! شا یگذشتهاتو مقصر همه اتفاقات ده سال -

  !هاشون رو  انتی ...وپدر و مادرت تاوان خیدمی رو همش تاوان تو امروز. شد شروع اتفاقات

 انیبود و هق هقم م سی. صورتم از اشک خبردندیم بیو غر  بیعج لیبود و دو مرد من رو به سمت وسا  جهینت یهمچنان ب تالشم

  .دیکشیحرف زدن بهرام و حامد خط م
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  نکردم  ینجاتم بده... من...من کار کنمیخواهش م-

  .میبر  دیبا د؛ یخفه شو...ببرصدات رو! کارو شروع کن-

  ک یهوا  ؛ یمی قد لیدور قالب جرثتق زشدهیطناب آو دنی. باددندیکشیدستام رو محکمتر فشردند و من رو به دنبال خودشون م مردها

است؛ با   انیبه نام غنچه ناصر ی دختر  یهمان اخرخط زندگ نجایو من رو به سمت مرگ هل داد. ا دیچیپ ی و نا ههایر انیم یی جا

  .کرده بود ر یکه هنوز هم ذهنم را درگ یی...باکاش ها و اگرها افتهین حققت یاها یو رو دهینرس ی آرزوها یکل

ارزوم دست   نی پس ا رد؛ی که مرگ را درآغوش بگ رفتیاما او م دادیدوباره مادرش؛ او را آزار نم دنی از آرزوها به اندازه د چکدامیه

  ...ماندیم ی باق افتهین

  :امیت *********************

  .از دختر نبود  یکجارفته. تمام منطقه رو گشته و خبر  دمیفهمی. نمدمیروزهام کش  کی  شیبه ته ر یدست کالفه

  .به سمتش برگشتم یسروان کالم یباصدا

  .منطقه است ن یاز ا   گنالی قربان س-

  .به آوات انداختم یبه نقشه و بعد نگاه ینگاه ام؟یت  ستین نیخودش رفته باشه...نظرت هم تونهیدختر نم ن یا-

  ؟یمنطقه رو محدود کن یتونیچقدر م نی! ببدتشیبهرام...بهرام دزد -

  !چشم قربان-

 . . قول داده بودمکنمیم  داشیوارفتم...گفته بودم پ یصندل یگرد کردم و رو عقب

  .ندارم یهستم االن درخطره و من راه مطمئن

  .آزمون بگذره کنمیراهه...فکر نم ی سرهنگ تو ام؛ یت-

نگران اون دخترم! بهرام زندهاش  ستم؛ ی. االن نگران مواخذه نمیگرفتو   میگرفتیدست کم م د ی... ن بامیکرد یسهل انگار -

  .می کن داشیزودتر پ دی...باذارهینم

  !ست؟ین یکاف نیبراشون باشه؛ هم  یکمک تاونهی ...نمدونهینم ی ز یاون دختر چ-
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  !چه برسه به غنچه و مادرش م؛یندار یماهم ازش خبر  یاون دنبال پدر غنچه است...حت  کشتش؛ یراحتتر م ینطوریا نه؛یمشکل هم-

  !رسه؟یم یبا کشتنش به چ-

ازحضورش   ی و نه خبر  دهیاون رو د  یبکشه...البته اگر زنده باشه. ده ساله نه کس رونیانتقام ب  یپدر دختررو برا تونهیبا کشتنش م-

  هم حدس هست نی خودش دنبال اون مرده...البته ا الینه اما بهرام به خ ایزنده است  ستیبوده. اصالً معلوم ن

  اصالً معلومه چرا دنبالشه؟-

  .مرگش به پدر غنچه مربوطه ایسرهنگ گفت بخاطر مرگ پدرش...گو-

  !قربان؟-

  .سروان به سمتش رفتم یصدا با

  شد؟ یچ-

  منطقه نی بشم؛ کل ا کینزد  تونمیحد م نی و فقط تا ا ستیشن نمتاسفانه رو-

  !رممکنهی انبار کاه؛ غ یکردن سوزن تو دای...پهینشدن امیت-

  !رو جمع کن...زود روهای. نمیکن داشیپ دی...با ستیممکن ن ر یغ-

  .تکون داد و به سمت در رفت یسر  آوات

  !؟ی...متوجهیآدرس بفرست یسر  دیآگه روشن شد با  ؛ یخوریتکون نم نجایسروان از ا-

  !راحت التونیبله قربان...خ-

که دست از دنبالت   م یاشتباه کرد ؛یهم که رفت شیغنچه! ده سال پ کنمیم داتیبه شونه سروان زدم و به سمت در رفتم. پ یدست

  !. وعموهمارهیتو طاقت نم یب نبار ی. سارا اکنمیم داتیامروز پ یول میدیگشتن کش

. خونه  میدیهم مشکوک بود سرک کش ی که کم ی . به هر باغمیمنطقه رو شلوغ نکن میکرد  یدر حال جست و جو بودند. سع همه

از برگها   یبودنش کم ز یی زد.بازهم بخاطر پا  دیداخل رو د یبه راحت شدیبود و همه اونقدر درخت داشتن که نم اد یمنطقه ز  نیا  یباغها

  .زد دید  شدیراحتتر م یبود کم ختهیر
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  .بزنه؛ گرفتم دیباال بره تا بتونه چندتا از باغها رو د ینگاهم رو از آوات که در تالش بود تا از درخت ؛ یگوش برهیو یصدا با

  بگو سروان؟-

  .فرستادم تون یگوش یمنطقه است. آدرس رو رو یجناب سرگرد روشن شد...آدرس شمال غرب-

  .بود یکارت عال-

  !یاعلی-

  !یاعلی-

 . نه فقط عمو؛ که استاد و رهنما بود شیبود که برا  یگفتنها؛ منش مرد  ی اعلی  نیا

  .افتادیگفتن از زبانش نم  یاعلی  شد؛ یاو م دیشاگرد و مر  هرکس

  .به سمت آدرس م یر ی... مدیجمعش-

  ن ییتز  یبا کش صورت  سوانشیباز هم صحنه عروسک موزرد که گ امیرفتند تا زودتر به باغ برسند اما ت نها یباعجله سمت ماش همه

  .گذراندیرا در نظر م شیخانه عمو  وانیبافته؛ درا  ییطال سوانی باگ یشده و در آغوش دخترک 

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

    

  :غنچه  

حس   یهوا قرمز وب ی . بدنم از سردرمیآب استخر فروم ی تو شتر ی. هر لحظه بکردمینم .پاهام رو حسزدیم رونیداشت از جا ب کتفم

 . . حس مرگ داشتمشدیم ی بود که داشت خال یی سههای . چشمم به ککردیو ناآرومم م دیچیپیبود. درد درهمه بدنم م

! هنوز هم  ییرو یبود و نه ن یینه صدا یول "کمک "بگم  خواستمی. مدادیبهم نم ییهم قفل شده بود و اجازه سروصدا یهام رو دندون

  .من رو رها کنه و بره یراحت نیکه من رو از دست اون مردها نجات داده بود و گردنبند رو روشن کرد؛ به هم یحامد کردمیباور نم

شده  یاش به همون اعدام راضبود. ک ادی شکنجه برام ز  نیاز سرگرد نبود. ا  ی و خبر  کردیم یی گردنم خودنما  یهنوز هم تو گردنبند

  یگون  هیطناب   گهی بستن و سر د ل یدستام رو به طنابِ متصل به جرثتق ی. وقت کردمیهمه درد رو تحمل نم ن یو ا مردمیبودم. کاش م
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از مردها   ی کی استخر بره...درست وسط استخر! و  یرو تکون داد تا رو  لیاز مردها جرثتق  یکیرون زد.یبزرگ بود؛ چشمام از حدقه ب

که به سردوم طناب وصل بود؛    یسهایو ک شدیم نتر یبسته به پام؛ هر لحظه سنگ یکرد. شنها ریبه پاهام زنج یا گه یپر از شن د  یگون

  .شدیم تر یخالکرده بود هرلحظه   جادیاون ا یکه بهرام رو ی با سوراخ

جون شدن اما همچنان ادامه    ی. درد دست هام با همه بکردیجون م یاستخر فرو رفته بود و درد وسرما بدنم رو ب یتو مهیتا ن بدنم

  .داشت

  یا  گهی است...اگر درد د  ینیریاالن من! مرگ درد ش نیهم یعنی لحظه... نی هم یعنی  ؛ ینیبیخودت م یکه مرگ رو با چشمها یلحظات

  ...مادرت پر نزند دنید یاشه...اگر دلت برنب یبردل ماندها ینباشه...اگر آرزوها

چشم باز    خورد؛ یو به صورتم م رفتیدهنم م  ی که تو  یچشمام رو باز نگه دارم. باآب تونستمینم گه یهم رفت و برگشت. د یرو چشمام 

 . کردم. پاهام کف استخر نبود

قدرت و لمس تکون خوردن رو   اد ی. دستهام از درد زرفتیدهنم م یتو  شتر یکردم به تقال و دست و پازدن...آب هرلحظه ب شروع

  .ستادیجون ا ی نداشتم و پاهام بازهم ب

  !مرگ من یو مرگ آمد. خوش آمد ستادیا زمان

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

باز کردن چشمام   ی. براکردمی. دست و پام رو حس نمشدمیکمتر موفق م  کردم یبازشدن نداشت. هرچه تالش م یبرا یانرژ چشمام 

  .جمع و دوباره بازشون کردم  یبازهم کم دیاز هم فاصله گرفت. نور که به چشمام تاب  یباز هم تالش کردم؛ که کم

  ؟یدارشدیب-

  .بگم یز یچ تونستمیبود و نم دهیرو به دخترجوون دوختم. لبهام به هم چسب نگاهم

  .زمیعز  یحرف بزن یکنم تا بتون سی بذار لب هات رو خ ؟یخوب-

کمد   ه ینداشت. فقط  ی ادیز  لیاتاق با دکور ساده بود. وسا  هی. دیاتاق چرخ ی. نگاهم تودیلبم کش یرو  میرو آروم و مال یسیباندخ

دوختم.   کردیم سیلبم رو خ ی. نگاهم رو دوباره به دختر که هنوز هم با بند؛ رویصندل هیبودم و  دهیکه روش خواب یو تخت ی وارید

  .حس افتاده بود یپتو ب یشده و دست هام که رو  دهیبه پاهام که با پتو پوش نگاهمازم فاصله گرفت که  یکم

  ؟یحرف بزن  یتونیخب حاال م-
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  :گفتم  یگرفتها  یبا صدارو فاصله دارم و  لبم

  !من کجام؟-

  .یستیو بهشت هم ن یمطمئن باش نمرد-

  .نرسونده بودم ی از من طلب داشت. من مقصر و خالفکاراما به او که ضرر ی ز یچ  کی شه یبود که انگار هم ییمردٍٍَاخمو یصدا

  :هم فشردم و گفتم یرو رو چشمام 

  !بازم شما؟-

  :توجه به من؛ رو کرد به دختر  بدون

  .هست رونی. آوات هم بدیاستراحت کن یکم دیتونیخانم سرلک ممنون از لطفتون...شما م-

  .رو کنار تخت گذاشت و نشست یرفت. صندل یاتاق رو ترک کرد. سرگرد به سمت صندل یتکان داد و با ممنون گفتن یسر  یدختر 

  !"بازم شما؟"بگه  شیبه جز شما هست که به ناج یکس  یکنیخودت فکر م-

  ؟یناج-

 ده؛ یرو نجات م یو جون کس پرهیکه در استخر م ی اسم کس  کنمینجات دادم و فکر م ؛یکردیبه مرگ سالم م ی من شما رو که داشت-

  :اما سرگرد دستش رو جلو آورد و گفت نمیتالش کردم که بش یکم  ست؟ین نطوریباشه...ا  یناج

  ....دکتر استراحت مطلق دادهیبلند بش یتونینم-

  !...وپاهام رو همکنمیدستام رو حس نم-

هم   یکیشکسته و  شیکیداشته باشند. پاهات هم   یحس  دیاومدن و دستات نبا رونی. شونه هات از جا بی...از مرگ برگشتیعیطب-

  .یشیو هم بهتر م شنیهم حس م گهیرباطش کش اومده. چندروز د

  .خاطرم نشست یبهشون انداختم پو بازهم لحظه به لحظه اون شکنجه مرگ آور تو یبغض نگاه با

  .تموم شده ز یهمه چ ؛ ی کن ه یبخاطرش گر  ستین ی ازیاالن ن-
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  ...اما خاطرات عذاب آورش هست-

  و بعد فراموشش کن؛ قبوله؟ میزنی...دربارهاش حرف میدیخاطرات فقط خودت رو عذاب م ن یو باا-

  یدرباره چ دونستمیبودم. اصالً نم جی. گدونستمیرو نم دنیپرسیکه م یز ی . هرچدمیبشه...اون لحظهها من فقط درد کش کنمیفکر نم-

  ....اونم رفت و بااون همه درد تنهام گذاشتشناختیاون مرد که شما رو م ی. حتزننیحرف م

  !کدوم مرد؟-

نجات داد و گردنبند رو روشن   یاون من رو از دوتا عوض  یول هیگردنبند چطور  دونستمیاسمش حامد بود. من نم مرد اونجا بود.  هی-

  ! "نره ادتیاز حساب هام رو باهات صاف کردم؛ پس قولت   ی کی"بگو؛  امیکرد. گفت به ت

  خواستن؟یازت م یچ-

کرده. گفت مادرم خائنه!  انتیمرده اما باور نکرد. گفت پدرم به پدرش خبهرام اونجا بود. گفت دنبال الماس است و پدرم. گفتم پدرم -

  مگه نه؟ گهیبوده. دروغ م یگفت پدرم هم مثل اونها قاچاقچ

  ؟یباور کن یتونیم ؟یکنیفکر م  یخودت چ-

  دن؟ی...چرا عذابم مکنندیم  یمعاملها نیباور کنم اما چرا اونها با من همچ تونمینه...نم-

  اد؟یم ادتیپدرت رو  ؟یدیاز پدرت د ی. تا حاال عکسشهیمشخص م ز ی...باالخره همه چمونهیپشت ابر نم  شهینکن! ماه همپس باور -

  .دارم...اما قبل از اون رو نه. من فقط نه سالم بوده ادی رو که خبرمرگش رو آوردن به  ی ندارم. فقط روز اد یازش به   زیچ چینه ه-

آورد و به سمتم گرفت. نگاهم رو به   رونیقاب ب  هی.  رفت بود  گذاشته اتاق  ٔ  که گوشه  یساک بلند شد و به سمت یصندل یرو از

  :گذاشت و گفت  یمرد یعکس دوختم. دستش رو رو یآدمها

  .و پدرت ییشده...و اون مرد و دختر بچه تو دیو مافوق من. مرد کنارش پدرمه که شه ی ...پدر سروان علوهیمرد سرهنگ علو ن یا-

را که نام پدر گرفته بود و   یمرد نمیبب خواستمینداشتم اما م ی شده بودم. حال خوب قیو دق نیب زیرو به قاب عکس دوختم. ر نگاهم

  !وقت بود که نبود ی لیکه خ یی...صداندینشیدرگوشم م ییمن نبود! صدا یهست و نبود! برا گفتندیکه م یخودش نبود. مرد 

  ...نهامیس انیم شوندیکه بزرگ م ییاز ترسها  ترسمیم
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  ...میکه نشسته رو به رو  یعکس نیاز ا  ترسمیم

  ...زندیحرف م میدر چشمها  رهیخ

  ...در هر جمله کندیزند...کلمات را مثل تو معطل م یتو حرف م هیشب

  ...سکوتش آشناست ولحن

  ...از هر جهره از هر لبخند  رندیگیسراغ تو را م م یچشمها

  !جهانم  یجا چی...در هیستیکه ن نیاز ا  ترسمیم

  .باشد تواندیم یتو شکنجه گر قابل هیقاب عکس شب نیوا

 ********** 

  :نشست یصندل یگذاشت رو  ز یم یعکس رو رو قاب

  .امروز باشه  یفردا اخالقم به خوب ستیکه چرا؟ چون معلوم ن یدونیامروز! م ن یفقط هم یول ی سؤاالت رو بپرس یتونیم-

  کشه؛ یاخم هاش رو درهم م یبدم وقت حیبراش توض ستیکردم. حداقل خوبه که خودش از اخالقش خبرداره و قرار ن سکوت

  .شهیچقدرترسناک م

  .یاز اول هم نبود نکه یا  یعنی... یستیخب بذار من شروع کنم. تو مجرم ن-

 .هم رو بهش دوختمنگا یجیگ با

  چی. پرونده رو بدون ههیکه بهرام دنبال چ فهمهیو م شناسهیتو رو م نه؛ یبیپرونده م یعکس و مشخصات رو رو یوقت ؛یسرهنگ علو-

  .میبازداشت اومد یبرا مشیبه ما داد و خب طبق تصم ی حرف

  .دمیرو گز لبم

  :چانه قفل کرد و گفت ریدستانش را ز ستم؟یکه من قاتل ن دیدیفهم یک د؟یدیفهم یک-

  .رمی...سرهنگ از آوات خواسته بود که باهاشون تماس بگدونستمینم مارستانیب یتو-
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  .دیکرد  رم ی...تحقدیو همچنان آزارم داد دیبه من نگفت یول-

  .میخودمون رو دار  یکار ط ی...ماهم شرامیبهت بگ میتونستیاما نم  میقصد آزارت رو نداشت-

  .بوده چی ه یبرا ی همه آزار و اشک و ناراحت ن یکه ا کردم یرو بهش دوختم. باور نم نمیخشمگ نگاه

  .دیکن  میکه زندان ستمیمجرم هم ن گهی برگردم خونه. د خوامیم-

  :لب گفت و ادامه داد ریز یهوم

بکشه. خانم غنچه؛   رونیتو رو بکشه تا پدرت رو ب کنهیسراغت؛ بازم تالش م ادیخونه اما بهرام بازم م یبرگرد  یتونی. میستیمجرم ن-

 . نه دیپدرت زنده باشه و شا دیشا

که   یماست و تو تا زمان یروها ینظر ن ر ی خونه امن ز هی  نجای. اانهیکه پدرت مرده  ستنیو مادرت هم مطمئن ن ی سرهنگ علو یحت

  .یبمون نجا یا یتونی م میرو حل کن ز یهه چ میبتون

  دیبا  یشک زنده بودن پدرم بمونم؟ تا ک یتو  دیبا  یاز بهرام و اون آدمها فرار کنم؟ تا ک دیبا  یبمونم؟ تا ک نجایا دیبا  یتا ک ؟یتا ک-

  و استرس رو به جون بخرم؟ شیهمه تشو نیا

  ن ی. صبور باش بذار دنبال حل امونهیبرات نم یامن  یخونه؛ دشمنها دنبالت هستن وجا ن یاز ا رونیحل بشه. ب ز ی تاهروقت که همه چ-

  .میمعما باش

  .شناختمیاونها رو نم  یمن حت ه؟یگناه ماچ-

  !شنیو خاکستر م سوزن یگناهکارها م شیگناهها وسط آت  یب یگاه-

  .کردمیبود که فکر م ی ز یاز چ  فتریکه کث  یداشتم و نه اصالً اطالع از گذشتها ی که نه گناه یمثل امروز من! من درست

  ؟یدی...فهم یایزود از پا درب دینبا ؛ یمقاومت کن یبتون دی. بامیداشت شیهم در پ ی سختتر  یروزها دیکم استراحت کن. شا   هی-

  !به حال خوب گذشته برگرده...کاش  ز یخواب همه چ ه یو بعد از  یچشم ببند شدیدادم. کاش م رونیآه مانندم رو ب نفس

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

  .کشمیم رونیآوا؛ سرم رو از برگهها ب یباصدا
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  !جانم-

  ؟یکنیچکار م-

و باهاشون حرف زدم؟   دمیها د  یمهمون یمن نصفشون رو تو  شهیفرمها رو جناب سرگرد آورده. همه هم عکس داره! باورت م ن یا-

  .بودند نی از دخترها معصوم و دلنش ی لیبه نظرم خ یحت

  :کنارم نشست و گفت یصندل یرو

آدمها از چهره معصوم و خوب   نی . اکشهیم یاونها رو به سمت نابود کنندیکه انتخاب م ی راه ان؛ یم ایآدمها پاک به دن   ٔ  همه-

  .رو با خودشون همراه کنند هیکه بق کنندیجوون ها استفاده م

  :صورت آوانشست یرو ینیلبخند غمگ  ته؟یخالفه؛ جنا دونندیمگه نم دن؟یانجام م یکار  نیچرا همچاونها که خوبند؛  -

. چند وقت گردندیبه هدفشون م دنیرس یبر برا انیراه م ه یو دنبال  کنندی خدارو فراموش م شونیبن بست زندگ ی از آدمها تو یبعض-

  .دست آوات بود ر یپرونده ز هی شیپ

  :رو جابجا کرد وادامه داد وهیم بشقاب

  .زمی بخورعز -

  بود؟ ی. پرونده چیمرس-

گفته بود که ده ساله بوده که پدرش مرده و مادرش  شییبازجو  یساله بود که جز گروه مواد مخدر گرفتنش. تو 20دختر  هیپرونده -

  فته؛ یاتفاق م نی روز که ا ه ی. زدهیکتک م  دختر و مادر رو  ی . مرد سر هر بحثشهیبخاطر پول اجاره خونه؛ زن دوم مرد صاحبخونه م

 . رهیمی. مرد درجا مکنهیبه پله برخورد م رشو س دهیمادره مرد رو هل م

  .شهیزندان م یراه مادرش

  :فرستاد و ادامه داد  رونیب نهیاز س یآه

داشته و بهش   یمظلوم و معصوم افهیق ی . به گفته دختر؛ علشهیآشنام  ی نام یبا عل ه؛ یرفت و آمدش به زندان وجور کردن د یتو-

  .دنیبهش م ونیلیم  ک یچند تا بسته؛ هر بسته  ییجابجا ی کنه که به ازا شیمعرف یبه گروه تونهیکه م گهیم

  :که مکث کرد گفتم آوا
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  کنه؟یهست؛ اون رو جابجام یبدونه بسته دراصل چ  نکهیدختر هم بدون ا-

  .شهیم ریدستگ هایی از جا به جا  ی کی  یو تو کنهی ! بستهها رو جا به جا مقاًیدق-

  ؟ی...مادرش چچارهیب-

  یآزاد کردن. مادر آزاد شد ول  زانیمراسم گلر ر یو درگ دونستنیرو از قبل م انیاهل محل که جر ؛یر یمادرش رو ده روز بعد از دستگ-

  .دختر به جرم حمل مواد مخدر زندان هست

خونه پر از سکوت بود. صبح   شهیبودم؛ تا االن هم نجایکه ا یدوهفتها نی . در امیهردوبه سمت پنجره برگشت ؛ ی ز یافتادن چ یباصدا

اما قبل از   شدیم دهیشن میس یتلفن و ب یبودن صدا یوقت دی. شاگشتنیناهار برم یو ظهر برا رونیب رفتنیسرگرد مشفق و سرلک م

  .نبود ییصدا چیاونها ه

  .رو فرستادن یکس ا یبچهها برگشته باشند  دیبندازم. شا ینگاه ه یصبر کن -

  .دیبرگشت و به طرفم دو عیپرده رو کنار زد اما سر  یتکون دادم و آوا به سمت پنجره رفت. کم یترس سر  با

  شده؟ یچ-

  .میبر  عتریهرچه سر  دیکردن! با دامونیپ-

  .استفاده کنم لچرینداشتن و مجبور بودم از و  یحرکت چیپاهام ه یحرکتش روشروع کرده بود ول یبه پاهام انداختم. دستم کم ینگاه

  .کنمی. وقت تلف مکشهیتو برو و به سرگرد زنگ بزن. اونا تا بخوان من رو ببرن طول م-

  .میر یحرفشم نزن. باهم م-

  :که گفتم ستادیا  لچرمیو پشت

  .کنندیرحم نم چکسی! رحم ندارند. به هکنمیآوا...خواهش م میفتیم ریهردوتامون گ-

  .تنهات بذارم رممکنهیغ-

  میوقت اومدن مردهاگذاشته بود یرو که برا زیم یرو یسالن هل داد. وارد آشپزخونه شد. شال و مانتوها یرو به طرف انتها لچر یو

  .میرفت رونیآشپزخونه بود ب ی که تو ی رو به حرکت درآورد و از در پشت لچریپاهام گذاشت. و یرو چنگ زد و رو
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  .بود یکار نشدن  هیکه  میرفتیم رونیب یی و از در جلو میزد یرو دورم یپشت اطیح دیرفتن از خونه با  رونیب یبرا

  آوا میفتیم ر ی...گرونیب میبر  میتونینم-

  .. صبر داشته باشرونیب میبر میخواینم-

رفت. در رو هل داد و   نیرزمی رو هل دادو به سمت ز لچری . ودمیجویو م شکستمیدندون هام م ر ی ز ی کی ی کی استرس؛ ناخون هام رو  از

خونه رو پر   ی کل فضا ی ترش یبود. بو لی وسا  یبا کل ؛ ی میقد ی انبار هیدراصل   نیرزمیبعد هم من رو داخل فرستاد و در رو بست. ز 

لرزونش  ی نشست و سرش رو با دستها نیزم ی رو لچر ی. کنار وستادی ا  لیاز وسا یبرد و پشت تودها  ورو جل لچر یکرده بود. آوا و

  .گرفت

  .زد ی. سرش رو باال آورد و لبخند لرزونشدی نداشت. داشت پاسوز من م یلرزونش گذاشتم و فشردم. آوا گناه یدستها یرو رو دستم

  !مونده یلیتا ساعت اومدنشون خ م؟یچکارکن  دیحاال با-

  .. اگرهم جواب ندادم مجبورم زنگ بزنمدمیم امیآوات پنگران نباش االن به -

  .دیکش رونیپاهام بود ب یمانتوش که هنوزم رو بیرو از ج شیبه موافقت تکون دادم که گوش یسر 

 . میزدن هم نداشت کیجرات ج  چکدومیمنوال گذشت. از ترس ه نیبه هم یساعت مین

. آوا با مادرش تماس گرفته بود  شدیم شتر یهم فشردم. ترس هر لحظه ب یم رو رو آوا رو جواب نداد. چشما ی و نه تماسها ام ینه پ آوات

  ی و هر کدوم به جا ومندیکش م قههای. انگار دقگذشتیساعتها م قه؛ یو قرار بود شماره سرگرد مشفق رو براش بفرسته. هرلحظه و دق

دربرگرفته بود. از زمان داروهام گذشته   یو پاهام درد وحشتناک دیکشیم ر ی . از سرما و ترس؛ دستهام تبودند قهیشصت دق ه؛یشصت ثان

  .شدیم شتریبود و کم کم درد ب

 یآوا زنگ خورد. صدا ی هم نگذشته بود که گوش هیچندثان  ام؛ یدادن کرد. بعد از ارسال شدن پ امیآوا شروع به پ امک؛ یپ دنیبارس

  :اونقدر واضح بود که من هم بشنوم  یگوش

  د؟یشد  یکجا مخف د؟ییآواخانم کجا-

  .برم تونستمینم  نجایبهتر از ا  یی ! جانیرزمیز-

  .دی...نگران نباشمی رسونیخوبه! ماخودمون رو م-
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  .داکننیمارو پ. غنچه داروهاش رو نخورده و ممکنه هر لحظه میندار ی. غنچه و من حال مساعددیعجله کن کنمیخواهش م-

  .رهیقوله! سرم بره قولم نم  امینره قول ت ادشی  د؛ ی. به غنچه بگذارمیمنتظرتون نم اد یز-

  .جون و پناهم یتن ب یمن! ناج یو اومده بود! اومد و شد ناج ادیو بغض همدم گلوم شد. بارقبل هم گفته بود م  دمیرو گز لبم

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

    

   

  چرخهی. ترس دربند بند تنم ممیفشردیهم رو م ی هردو دستها ییدستام بود. باهرصدا یآوا؛ تو ی. دستهاومدیم ییصداها رونیب از

  .میدیکش  یخفها غی به در انبار هر دو ج ی ز ی. با برخورد چکنهیته دلم م دینثار ام یوباسرد کردن بدنم پوزخند

  ی سر استخر رو جلو یرو زونیاون انبار و آو یو ترس به آوا زل زدم. هر لحظه بودن تو  ی چارگیچشمام حلقه زد و با ب یتو اشک

 . کردندی م یو دلبر  دندیرقصیچشمام م

و بازهم   کردنیم سیو چشمام رو به هم فشردم. اشکهام صورتم رو خ دمیلب گز یچارگیهمه ترس و درد! باب نیاز ا  زدیهق م قلبم

  .بستیچشمام نقش م  یبهرام جلو فه ایق

 . اومد یگوشم به صدا درم ی مثل ناقوس مرگ؛ تو شدی م کیکه نزد  ییقدمها یصدا

  .شدیم شتر یو ب شتر یهرقدم؛ کوبش قلبم ب یصدا با

  .کردمیهمه ترس و وحشت رو تجربه نم نی ا شدامایلحظه بود و تموم م هی. کاش  شدیرو به هم فشردم. کاش تموم م چشمام 

  :و بدون باز کردن چشمام گفتم دمیکش  یبلند غیج یدیبازوم و تکون شد یرو یی دستها باحس

  ...ولم کن. خواهش کنمی ! خواهش مکنمی. خواه...خواهش مدونمینم ی ز یبخدا من چ-

  ! غنچهامیغنچه! آروم باش...منم ت-



 

 
 

43 

  
 ناجی  ➢

 فاطمه پایان  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

هام بفرستم. دستهاش رو   ه یاومد هوا رو با ولع به ر  ادمیتازه  دنشیچشمام رو بازکردم. باد دنشید دیلرزان وترس؛ به ام   ٔ  باچانه

به  دهینگاهش کردم. دستش رو نرس کردیرو چند برابر م  میکه حس خفگ ی و بغض ی اشک ی کرد. با چشما  کیجلوآورد و به صورتم نزد

  :و گفت دیصورتم عقب کش

  فته؛ یکه ب یغنچه است؟! هرجا و هر اتفاق یناج  امیت ی. دوباره فراموش کردستین دنیترس یبرا یز ی! چامیم ی عنی ام یم گمیم یوقت-

  ...باشه؟یو نترس رسمیکه م  ی باش یداشت مان یا ه یغنچه...کاف رسونمیزود خودم رو م

  بگم ممنونم. بگم خواستمیکرد بغض و سرم رو تکون دادم. م ی خال ی زدم برا هق

  .به گفتن کرد ینم یار ینجات من! اما صدام  یبرا یی...که تو دست خدایایدارم که م مانیا

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

گوشم   یتو یاد ی فر   یگذاشتم و با بله گفتنم؛ صدا زیم یرو رو یچا وانی انداختم. ل ی آروم؛ نگاهم رو به صفحه گوش یملود یباصدا

  :دیچیپ

کنند.   داشینتونن پ ستم یگم و گورش کنم که تو و هفت جد و آباد پل یآگه جور ستمی! مرد نامیبگو ت یازش مراقبت کن یتونیآگه نم-

  .ینفس بکش یکه نتون دمیجوابت رو م  یجور ؛ یکن  ی من باز زیخطر نندازش. بهت گفتم با عز  یبهت گفتم تو

  .کردیجابجا م ارویاون دن دادم؛یکه آگه من جون م یدختر   یکردبرایکه گلو پاره م یو حق دادم به مرد  دم یگز  لب

  !یحق دار-

  .ندارم یمن سر داشته هام با خدا هم شوخ  ؛ یدونیتنها داشته من اون دختره...خوب م ام یحق دارم؟ ت-

  ...باورکن-

  !تامرز جون دادن بره؟ دیبا گه یقراره تا مرز سکته بره؟! چندبار د  گهی ! چندبار دامیت کنمی! باور نمکنمیباورنم-

  .گوش کن...باور کن من اطالع نداشتم. به محض زنگ زدن آوا؛ خودم رو رسوندم-

 . دادیبود که تماسشون رو جواب نم انی درجر  تیعوض  قیاما اون رف یندون دیتو شا-

  !یه زود ب کنمیم ه یقول من بهش بگو حسابم رو باهات تسو از
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  !رممکنهیآوات؟! غ ؟یهست یبه ک-

  یجور ه یندارم؛  ی کس شوخ چی...من سرغنچه با هامیاخطارمه ت نی آخر   ن یبهت گفتم حرف غنچه که شد؛ به خودتم اعتماد نکن! ا-

  !امیت مینره من ک ادتی بهش نرسه.  چکسیکه دست ه برمشیم

  چوقتی! کاش ه؟یکنیچکار م  یو دار یهست  یفراموش کرد تو ک  شدی انداختم. مگه م ز یم یرو رو ی بوق؛ گوش یصدا دنیچیپ با

امروزت؛   کارهای    ٔ  همه ی. کاش برا یرفتینم زیراه رو بدون توجه به همه چ نیو ا  یکرد ی. کاش دستم رو رها نمیرفتیجلو نم نقدریا

  !تبرئهات داشته باشم...کاش ی مدرک برا هی

   

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

  کیرو به لبهام نزد  وانیرو عوض کرد. ل  وان یل ر ی که مس رم یرو ازش بگ وانیلرزون خواستم ل یرو به سمتم گرفت. با دستها وانیل

  .از آب رو خوردم ینگفتم و کم یز یکرد. چ

  .گذاشتم ز یم یرو رو وانیل دم؛ یرو که عقب کش سرم

  ؟یخوب-

  !باشم؟ تونمیم-

  .گرفتمیدارند جلوشون رو م ی برنامها نیهمچ دونستمی...آگه مدونستمیمن نم-

به هم  میهم پرازدردند. زندگ شن یکه م یروزهام رو بچشند. اون لحظهها تداع ن یاونا درد ا   ییجا  ه یروز؛  هی...از خدا خواستم  یدونیم-

  !چرا فهممیو نم خته؛یر

  زش یو خم و خطرسقوط و ر چ یبلکه پر از پ م؛ یصاف و مستق یو نه حت شیو اتوبان کیطرفه است؛ نه از نوع ش هی    ٔ  جاده یزندگ-

نکردند!  اشیکه هنوز افتتاح نشده؛ هنوز خط کش ه یهمون جاده آ یو بوق زدن ممنوعه! زندگ واناتیهم محل عبور ح یکوه؛ گاه

هست  ینیب شیقابل ب ر ی نه مس م؛ یحسابها اگر با خودمون رو راست باش نی ! بااستیوصل ن نباشند؛ نصب   نکه یتابلوها و چراغ هاش نه ا 

و   ستادنی ! اادیب شیکه پ ی ز یهرچ یبرا میو آماده بش میابزنی دل به در نکهیچز ا  ستین ی! چارهامونهیبرامون م ی و نه راه بازگشت

...که  میباش ر ی که انعطاف پذ میخودمون رو آماده کن دینداره! با المونبه ح  یدهایو فرسوده کردنمون؛ فا   ی جز وقت کشدست و پازدن 

  !هیزندگ   ٔ  گهی نام د ر؛ ییتغ دیشا  میو بگ میناشناختهها نترس ر ی از مس دی. بامیوسازگاربش م یکن ر ییتغ یی جاها هی



 

 
 

45 

  
 ناجی  ➢

 فاطمه پایان  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  :نگاهش رو به چشمام دوخت و گفت بابغض

.  ستیسرنوشتش معلوم ن گن یتصادف کرده و مرده؛ حاال م گفتنیم روزیکه تا د  یفقط حرفه! پدر یول  ؛ یزنیقشنگ حرف م  یلیخ-

  ی زندگ هی روز؛ی که تا د  میمن دختر  نه؟یچرا وضع امروزم آ ؟یدروغ گفت  روزیچرا تا د   ه؟یچ انیازش بپرسم جر  یکه حت ستیمادرم ن

  ه یوارد  سی انگار مثل عال ؛ ی که در خونم رو زد ی از روز ؟یخوش بگذرون...اما حاال چ  بخون؛ داشتم. بخواب؛ بخور؛ درس  یمعمول

!  دیداستان جد هی عذاب تازه؛ با  هیغول خوردم؟ هرلحظه با   ه یباالرفتم و به  ز یسحرآم یایجک از لوب  امثلی شدم  ب یعجا نیسرزم

  !؟یقراره صبح باترس چشمام رو بازکنم و شب با وحشت چشمام رو ببندم؟ تاک یتاک

  نیباا تونمیاما من هم آدمم. نم کنمیم یدارم در حقش کم لطف دونستمی. مستیاون ن ر یتقص دونستمیداد. م رونیکالفهاش رو ب نفس

  .ارمیهمه فشار و درد تحمل کنم و کم ن

  شه؟یتموم م یک  ایحبس شد. خدا  نهامیس یر دوختم ونفس توآوا؛ با وحشت چشم به د غیج یصدا با

  کردن؟ دامونیدوباره...دوباره پ-

  .شده یچ نمیصبرکن تا بب کنم؛ یفکر نم-

  :چنگ زدم نشیبه آست باوحشت

  !کنم یتوروخدا نرو...خواهش م-

  ...شده که آوا یچ نمیبب خوامیفقط م رم؛ ینم ییجا-

  .دمیدهنم کوب یو دستام رو رو دمیکش  ینیه یخون  یشدن آوات با سروصورت و لباسها انیدرب اتاق و نما عیسر  بابازشدن

  جمع کنم؟ شتر یکه حواسم رو ب  یو دهن باز نکرد یدونستی! م ؟یو نگفت یدونستیم-

  !تو یهمه نگفتهها یهم به جا نی. ا رفتی اول که حقت بود. خوبه باز زندهات گذاشته؛ ازش انتظار نم-

بکنم؟ اما تو   تونستمیم ی ! من چه کاردونستنیرو راه حل م ن یبفهم! دستور از باال بود...سرهنگ خودش هم کالفه بود اما ا-

  .پاره کنه  کهیآوار نشه رو سرم و به قصد کشت منو ت یعوض هیکه   یبهم بگ یتونستیم

  :کردم یکه مقابل هم گرفته بودن نگاه م  یانداخت. با تعجب داشتم به گارد یآوات نگاه  یزد و سر تا پا یپوزخند امیت

  .یکه به خواهر خودتم رحم نکرد سوزهیم ن یدلم از ا ه؛ یچ یدونیبزنمت. م یخوریخودم قصد داشتم تا م ؛ یآگه سالم اومده بود-
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  .دستور بود یفهمیمجبور بودم. م یفهمیم امیت-

  هی دن؛ یفهمیآوا و غنچه نم دن؛ یپر ینرده نم  ی آگه اشتباهاً رو یفهمیهر دوشون تا مرض سکته رفته بودن؟! تو م یفهمیتو م ؟یتوچ-

!  ؟یرو گذروندن و به تو زنگ زدن و جواب نداد یسخت ی قههایچه دق یفهمیم کردن؟یم یمغز خواهرت و احتماالً غنچه خال یتو ر یت

  !یگله سگ وحش  هیجلو   شیانداخت  ؛ یقربون کهیت هیمثل  یول ی خواهرت بود دیتو تنها ام

  !...بفهمامیدستور بود ت-

باشه!   م؛ یاز مردم محافظت کن دیدرست. با  نمیا میعملشون برسون یمجرمها رو به سزا  دیو با میقانون  یدرست! مجر   میسیما پل-

که داره به   یدست  یتونینم ی! وقتیاز مردم محافظت کن  یخوایچطور م ؛یاز خانواده خودت و ناموست دفاع کن ی...اما...اگر...نتونیول

بال رو سرت   نی که ا ی! اون آدمیقانون باش ی و مجر  یرکنیمجرم دستگ یتونیچطور م ؛یقطع کن  رو کنهیم یاحترام  یب متیحر 

  !چرا؟ یدونیآورده؛ حق داشته! م

  !کنهیچون داره از ناموسش دفاع م  ؛ یبود  مشیدست دراز شده به حر  قاًیتو دق چون

  !یرو ندار مشیحد و مرزت کجاست...که حق تجاوز به حر  یر ی بگ ادی که  زده

شد و  کشی نزد ی اشک  ینشست. آوا با چشمها نیزم ی رنگ در؛ رو دیزد به چارچوب سف  هیرو عقب رفت و کنار درو تک یقدم آوات

  :گفت

  .رمیآگه بم ی...حتخواستمیتورو م دنید  گهی بار د هیاون لحطه ها فقط   یدونیم ؟یو ول کرد ینگفت ؟یونگفت انیم یدونستیتو م-

  :و گفت دیصورت غرق اشک خواهرش کش یدستش رو رو آوات

اطاعت   یدستور ن یاز همچ چوقتیه گه دی. خوردم  وحرص زدم قدم وال و  هول  با  لحظات اون    ٔ  اشتباه کردم. همه  یدستور بود ول-

  .کنمینم

  و آوا هق هقش رو در آغوش برادرانه آوات  دیآوا رو به سمت خودش کش آوات؛ 

  .بود رهیبودم و به من خ ستادهیدوختم که کنارتخت ا ام ی. نگاهم رو از اون دونفرگرفتم و به ترهاکرد

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

  آوات رو زده؟ یک-
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  !دوست هی-

  :دادو گفت رونینفسش رو ب امیت کنه؟یم ی کار نی همچ یدوست؟! کدوم دوست-

  هیحواسش به تو هست.   شهیبرادرت؛ برادر بزرگتر! هم شهینفر م هیاسمش رو دوست گذاشت.  شهیهستن که نم ییها یدوست هی-

برادرش داشت تا چشم بازکنه وبفهمه حماقت   هیبه تنب ازی. امروز آوات نیدار  هیبه تنب ازیهم ن یی جاها ه یو کنهیم قتیتشو  یی جاها

  !حماقته شهیهم

. محبتش رو با دعوا نشون  کنهیدعوام م زمی هم با جونم و عز  یکنه؛ گاه  قمیتشو  یکار  ی برا شهیم ی. گاه یدرست مثل من و عاط-

  !. عاطفه هم برام دوسته و هم خواهر دهیم

  .من رو صدازد ییبنده خدا هی-

  بازم شدیخودش باشه. باورم نم شدیب برگشتم. باورم نمبه عق باتعجب

  .بود و بهم زل زده بود ستادهیمن...کنار درب اتاق ا ی! درست در چند قدمکیهمه نزد نی...انمشیبب

  .ارمیهمش رو درم ی. تالفیکنیهمه نگران م ن یکه من رو ا  یشعوریب یلیمعرفتم؛ اما تو هم خ یب یلیخ دونمیم-

  :دمینال بابغض

  !یعاط-

  .یجون عاط-

آرومت  تونهیخواهر م  هیدوست... ه یاونقدر دلت گرفته؛ که فقط آغوش  ییروزها هیآغوشش؛ هق هقم بلند شد.  یفشرده شدنم تو با

  .کنه

  .رسمی. خودم حسابش رو مدمیرو از اون آرزوجون شن زیهمه چ-

  ه؟یآرزوجون؟! آرزوک-

آوات هستم...مردم با   گه یهم با غرور م  نیآرزو...همچ یعنی. آوات  گهی اسمش دخترونه است د  یمنظورمه! معن اروسرگردهی نیهم-

بود و هم چنان   دهیفا یدهنش رو ببنده اما ب  یکم دیتا شا  کردم یم ن ییو ابروهام رو باال و پا دمی! لبهام رو جوذارنیاسمشونم کالس م

  .دهنش مونده بود یبود که مثل لبو سرخ شده و حرف تو آواتادامه داشت. نگاهم به 
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  .دیحرف بزن  ی پشت سر کس ستیخوب ن-

  .و به عقب برگشت دیکش ینیه یعاط

مزاح   یروحش شاد بشه کم نکه یا  یمنم برا دم؛ یجناب سرگرد! درضمن دوستم سؤال پرس سته یهم فال گوش با یکس  ستیخوب ن-

  .کردم

  بااسم من؟-

  !امکان داره ی ز یباهرچ-

  .ببرم دیو شمارو هم با رونیبرم ب دی. بادیاریب  ف ی و تشر  دیآماده بش عتری. سر دیاریاز زبون هم که کم نم-

  .چقدر زود-

  .خانم دیمشغول داد زدن هست هی. دوساعتستیهم زود ن نیهمچ-

  .رفت رونیمفصل ب ی خداحافظ ه یو بعد از  دیبا اخم به سمتن چرخ یرفتنش عاط  رونیگفت. با ب دهیجور خاص و کش ه یرو  خانم

   

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

  .دیسرکه چشماش رو جمع کرد و اخم هاش رو درهم کش یدهنش گذاشت. از ترش یکاسه سرکه فروکرد و تو  یکاهو رو تو برگ

  !؟یمجبور-

  .تستش کنه شهیآدم وسوسهم ؛یخوریسرکه و م ی تو یزنیاز صبح کاهورو م! ؟ی! مجبور؟یتو چ-

  .کنمیمن فکرم مشغوله؛ مزهاش رو حس نم-

  غنچه؟ هیچ رهی فکرت درگ-

  به اسم حامد کمکم کرد؟ یمرد ه یگفتم   ادتهی-

  .آره-
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.  میدید شب یکه عکساش رو د یهمون مهمون یتو شیکی.  دمیهم د گهی د یمهمون یاون مرد و اون چشمها رو قبالً تو  ادمهی-

  یداشت اما وقت  نکیو ع شی. ردمشی. اونجا دکردمیشرکت م دیبود؛ باراول زود رفتم اما باردوم با یهمون خونه مهمون  یدوبارتو

برن؛ نگهبانها کنار رفتن.   توننیگفت م یجلو در نگهبانها اجازه خروج بهم رو ندادن اما وقت  رونیاز اون خونه بزنم ب ییخواستم تنها

  .هوا برسونه یکیاز رانندهاش خواست من رو به خاطر تار  یحت

  !دمشیبازم از دور د  مطمئنم

  ه؟یعضو اصل  ه یاون  ی گیم یعنی-

ها اون   یهمه مهمون فهممیتازه دارم م دم؛ یرو د  شیاالن که صورت واقع. کنهیجلو چشمام بوده متعجبم م  شهیهم نکه ی! اما ادونم ینم-

  .کردمیو توجه نم دمیدیرو م

  .ساده نبودن یپارت هی ها؛ فقط   یاون مهمون یدیفهمیم یکردیتوجه م شتریآگه ب دی. شایکرد ینم زهاتوجهیچ  یلیبه خ-

  :و گفتم دمیشدم رو جو  دیلب سف پوست

صبح  شهیبودم. هم زهای چ نجورینه دنبال ماهواره و ا ؛یدخترساده خونه مادرم بودم. نه دوست ناباب ه یآوا؟! من  دونستمیم دیاز کجابا-

  .میگشتی مامان برم دیپرخر ن یمدرسه و ظهر با ماش رفتم یبا عاطفه م

  :رو کم کرد و گفت رش یدرب قابلمه خورشت رو گذاشت و ز آوا

وقت فکرش   چ یتو رو دور نگه داره و تونسته اما غنچه مادرت ه خواستهیبوده غنچه. م دهیمادرت ترس. دونم یالبته که تو رو مقصر نم-

  .مونهیرو هم نکرده که ماه پشت ابر نم

توبه خاطر گذشته  یآدم آروم و ساده ساخته اما زندگ ه یدورنگه داره؛ و از تو  دهیترسیتورو از همه اونچه که م خواستهیم مادرت

  .ارهیکم ن چکسیو ه ز یچ   چیکه جلو ه یکی . ساختیآدم خوب و محکم م هی از تو  دی . مادرت با رهی اوناست که درگ

  یر ی بگ ادی  دیبا یی وقتها هیآروم و خانم موند.  شه ینم ییوقتها  ه ی. یبجنگ زیو باهمه چ یبلندش یتونینشده. م ریاالن هم د  نیهم

  .ینش دهیتا در یو بدر یگرگ باش

  :به شونم زد و گفت ی درب؛ آوا دست یباصدا

  .به حرفام فکر کن اما دست از سر اون کاهو و سرکه بردار-
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  چیفرار کرده بود و من اصالً ه شه یدوربودم. مادرم هم ز ی از همه چ یادی که من ز دی. شا گفتیآوا راست م  دیکاسه سرکه زل زدم. شا  به

نداشتم؛ فقط صحنه خبر فوت   ادی فرار وساکن شدنمون در روستا رو به  یبودن پدرم رو و نه روزها  یروزهانداشتم. نه  اد یرو به   ز یچ

هردو  دونمینداشتم. فقط م ادیدارم. نه چهره زن و مرد رو اصالً به  ادیکنار مادرم رو به   یک مرد آشنا و بودن زنیبابا رو که توسط 

  .داد یم یحیسالها و اتفاقات امروز توض ن یتمام ا یاومد و برا ی به من و مادرم. کاش مادر م  ی آشنا بودند...آشناتر از هرکس

  نیبه آمدنش نداشتم. ا ی . حس خوبستادمی ا  ز یبا کمک م ؛ ی سروان علو  دنیاز پشت سرم؛ نگاهم رو به عقب دوختم. با د  ییباصدا

 . نداشتم یآدم  چیبه ه یروزها حس خوب

  ی . آنقدر به او زل زده بودم که براکردیم شه یاز هم اهتریروزگارم را س ؛یدلشوره لعنت نیبود و ا دهیو زمان ترس  نیهام از زم چشم

  .قدم شد شیسالم پ

  سالم-

  .کردمیبود که فکر م یدارتر از اون شه یترس ر  نینه! ا  ای  کهیجواب سالمش؛ عل  دونستمینم

  غنچه؟-

  ؟یبازمنو ببر  یاومد-

  ؟یگناه  ینگفت ب امیتورو ببرم؟ مگه ت  دینه...چرا با-

  .یگناهم اما باورنکرد  یمن ب میروز اول هم من و عاطفه گفت-

  .دادمیرو انجام م فهامیکردند و من فقط وظ ینبود. تو رو به عنوان متهم معرف یمدرک-

  ستیمقصر ن دانستمیمنطق شده بودم. خوب م ی را کنار گذاشته بود؟ ب فهاشیمن؛ وظ ی رو رها نکردم. مگر او در برابر اشکها گاردم 

  ...اما

  ؟یاومد فهاتیانجام کدوم وظ یاالن برا -

  .عقب برداشتم یو نامتعادل؛ قدم دهیهراس ؛ یمرد یباصدا

  .باهات صحبت کنم دخترم خواستمیمن م-

  :ادامه داد دهام یچشمان ترس دنیباد
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  .یهستم...پدر سروان علو یسرهنگ علو-

نکرد و آوات را   ی کار ند؛یآیبه سراغ من و آوا م دیفهم ی که وقت یرا داده بود. همان ام یریبود که دستور دستگ ی همان سرهنگ نیا

کم پشت و چشمان متوسط...چشمانش همانند   یی با موها ؛ ی خاکستر  یمحاسن شدم.  رهیکرده بود. به صورتش خ  یمجبور به همراه

  .شوندیم سیخصلت پل نیهم اب دی بود و شکاک! شا نیب ز ی ر امیت

  .میصحبت کن ی دخترم؛ اومدم که کم-

  :گفتم پربغض

  .زنده است ا یمرده  ستیکه هنوز هم معلوم ن ن؛ یکه شما به کام مرگ فرستاد  م ی. من دختر مردستمیمن دختر شما ن-

شدن پدرت رو به   ات یبود و به خواست خودش وارد سازمان و عمل یو زخم  یعصب امیپدرت به خواست خودش رفت. ازحال بد پدر ت-

  .کام مرگ نفرستادم

شما به جز پدرم؛ من رو   افتاد؟یبرامون م ی چه اتفاق م؛یتا ما فرارکن انداختنیبه اشتباه سرو صدا راه نم هایآگه اون عوض ؟یمن رو چ-

  .دیهم به کام مرگ فرستاد 

  .سالم-

  :به من انداخت و گفت یسکوت کردم. نگاه ام؛ یت یورود ناگهان با

  .ستادیپاهات نا  ی به شماگفت رو روزیدکتر د -

  .زنان به سمت در رفتم. ازکنار سرهنگ که گذشتم؛ به سمتش برگشتم لنگ 

  .دیرو فراموش نکن نی ا د؛یعمرپدرنداشتنم رو به من بدهکار ه ی... یو به من بدهکارپدرم ر-

  ؟یبهش بگ یخواینم-

  .بدونه ی ز یغنچه فعالً چ خوادینه سرهنگ...خودش هم نم-

  نه؟ینظر دارند درباره من؛ نظر تو هم هم ه یهردوشون -

  ...راهه یکه ب یموند یکه وسط راه  یایبه خودت م ی اما وقت یریجلو م  یر یگیم میتصم ه ی طی شرا  ن یوقتها؛ دربدتر  یبعض-
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  .سرنوشت و پدر من به کام مرگ رفت یراهه بود که پدر غنچه گم شد و ب یب هیاون زمان هرسه نفرتون  میتصم

اولش از من نبود. سه روز فکرکردم تا به   شنهادی پ م؛ یگرفت  میکه تصم یروز ام؛ یرو بدون ت نی ومن باعث تمام اتفاقات شناخته شدم. ا-

  .جواب مثبت دادم  شنهادشونیپ

  :به شونه راستم زد و گفت یدست

  .دیکنیبرام با سارا فرق نم چکدومتونیهردو برادرم بودند. ه-

  یکی  ی کیرو  زانش یسالها اونقدر عز  نیهام نبود. در ا  یشاد و سرخوش بچگ ی عمو رفت؛ یو شکسته به سمت در م نیکه غمگ یمرد

  !بار رفتنها ریاز دست داده بود که کمر خم کرده بود ز 

حرفهاش رو   تونستمیبود. نم ختهیبه هم ر ی سرهنگ و سروان علو  دنی. هنوز هم حالم از دمینشسته بود زناهاری هرچهارنفرسرم

  :انداخت و گفت  اشی به گوش یرفت. نگاه  زسالنیو به سمتم م دیدست از خوردن کش امیت ؛یزنگ گوش یباورکنم. باصدا

  بله؟-

  .دیکشیهم م یتو شتر یبود که هرلحظه اخماش رو ب امیهر سه نفرمون به ت نگاه

  !حله؛ منتظر باش-

  :شلوارش گذاشت و گفت بیج ی رو تو یگوش

  .میبر  دیدخترها؛ با  دیرو جمع کن زیهمه چ-

  !سرهنگ بود؟ ام؟یت یگیم یدار  یچ-

  .میبر  د ینه! پرنده بود؛ اومدن سرهنگ؛ مارو در خطر انداخته. با-

  :کرد و گفت م یبه من و آوا که بااسترس نگاه به صورت اخم آلودش دوخته بود ینگاه

  .دیباش عیسر  د؛ ی جا نذار ی ز ی! چد؟یستادیچراا-

  :به داروها اشاره کرد و گفت  خت؛ ی ر یمن رو داخل کوله مشک یلههایو وس دیکش رونی. آوا کولهها را از کمد بمیسمت اتاق رفت به
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رو   یکوله؛ لباس هات رو گذاشتم. پالتو مشک یتو زیرو هم بر  هاشی. بقیدرد نداشته باش یر یبخور که راه م دتیدوتا از قرص سف-

  .بپوش که سردت نشه

  :دیبه طرفم اومد و دستام رو کش  د؛یرو که مات و آوارشده د من

سراغمون. آگه   انیتا ب میو بترس مینیبش نکهینه ا  م؛یهم هست باهاش مقابله کن ی. بذاراگه خطر یستیمحکم وا  دیکه با   هییجا نجا یا-

  امیعتماد کن به تاونا به هدفشون برسند. توکل کن بخدا و ا میبذار ستی . قرار نمیشیرو بلدم زشی ماروبکشند؛ ماه راه گر  خوانیاونا م

  .گذرنیروزها م نی روزها؛ ا ن یاز ا یگذرکن متبه سال یتا بتون

داروها را به درون  یدوقرص باال انداختم و مابق ل؛یوسا  یحرف شروع کردم به جمع کردن مابق یکوله رو برداشتم و ب  ام؛ یت یصدا با

  .را محکم بستم ف یکوله منتقل کردم وسرک

  :هردو آماده بودند. آوات کوله آوار را گرفت و گفت م؛یکه رفت رونیب

  .تورو برگردونم خونه مامان دیبا م؛ یر یاول من و تو م-

  د؟یبر یغنچه رو کجا م ؟یچ هیپس بق-

  .میشیدور م نجا یمدت رو از ا  هی  اد؛ یغنچه با من م-

  م؟یریکجام-

  .ستیبه حرف زدن ن لی فعالً ما  دمیفهم ام یت باسکوت

  .روزهام نی . سخت بود جداشدن از همدم امی کرد یآغوشم فشردم و بابغض خداحافظ  یمحکم تو آوارو

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

  م؛ یکنیجاده خلوت حرکت م  هیدردل   یبلند مشک  ی ساش نیماش هی یتو  کلی ه یزمان خروج از خونه تا حاال که همراه دومردقو از

  :گرفت ام یرو به طرف ت ی راننده با تلفنش مشغول صحبت بود و بعد گوش. مرد کنار میکلمه هم حرف نزد  کی

  جانم؟-

 -... 
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  .راحت. همونجا گذاشتم التیحواسم هست؛ خ-

 -... 

  .دهیم حیهمه توض ی آوات گفت به جبران کارش؛ خودش برا-

 -... 

  فقط حواست به آوات و خونه هست؟-

 -... 

  .. ممنون دونمیم-

  :و آروم گفتم دمیکش امیخودم رو سمت ت  ؛ ی قطع شدن گوش با

  :آروم مثل خودم گفت م؟ی هم فرار کرد  سها ی از دست پل-

  .از اون هم دررفت  دیدارند؛ پس با یما هم نفوذ سیپل یاز دست همه! دوتاگروه بزرگ قاچاق دنبالمون هستن که تو-

  هستن؟ ی ک نا یپس ا-

  .دوست هستند ه یاز طرف -

  برادرتونه؟  یکه گفت یت؟ هموندوس هی-

  !خودشه-

  قابل اعتماده؟-

  :نگاهم کرد و گفت یکنار چشم؛ چپ چپ از

  .من تو قابل اعتماده ی برا ی از هرکس شتر یب-

  س؟یاز پل  شتر یب یحت-

  !قابل اعتماد و آمنه  سیاز پل  شتر یفعالً بله...ب-
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  :گفتم و صاف نشستم که ادامه داد یآهان

  نبود بانو؟ ی ا گهیسؤال د-

  .کردم  امیت ی حواله بازو  یانداختم و ناخودآگاه مشت یشوخ و پرخندش نگاه  افهیق به

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

مشت رو ناخودآگاه   ی. ازوقتکردیصحبت م ی شده بود و داشت با مرد  ادهیپ  امیپلک هام رو فاصله دادم. ت نیب یکم  ن؛ یماش ستادن یباا

شدم که خودم خبرندارم؟!   دیحد چشم سف نی تا ا  ی حوالهاش داده بودم؛ چشمام رو از خجالت بسته بودم و خودم رو به خواب زدم. از ک

  :انداختم که گفت یکلی مرد ه ه ب یبابازشدن در؛ نگاه

  .خانم دیبش ادهیپ دیتونیم-

آدم    ن یبا اعتماد به ا امیت شدی. باورم نمکردیبود و صحبت م تادهی ا  امیت یخورد که روبرو یشدنم؛ نگاهم به چهره مرد ادهیپبا

  :رو دورزدم و گفتم نیماش تیباشه. با عصبان نجااومدهیتاا

  .دمیکه منو ول کرد ورفت. براش هم مهم نبود دارم جون م هیهمون آدم نیبود؟ ا شونیاون آدم معتمدت؛ ا -

  .انجام بدم خانم تونستمینم ی شتر یکارب-

  !انه؟یآره خوب؛ مهم هم نبود زنده بمونم -

  .نبوده فمیهم جز وظا  نجایتا هم-

  :رو بهش کردم و گفتم پشتم

  .بهتره رمیهمون بم  مونم؛ ینم نجا یلحظه هم ا  هی-

  :از پشت سرم گفت ییحرص به سمت در رفتم که صدا با

  !غنچه یهاتم سرتق بود یبچگ-

  .سمت صدابرگشتم به

 . محکم جلوتراومد یبود. چندقدم رهی به من خ قیبود و دق ستادهیا  الیجلو درو یمرد
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 بیعج شی براق قهوه آ ی چشمها. چهرهاش برام آشنا نبود اما  دیچیمشامم پ یتو مشیعطرخنک و مال ی. بودیروش چرخ نگاهم

  .لرزوندیدلم رو م

  .خوش آمدگفت یدست فشرد و جد ی رو تو امیت ی به سمتش رفت؛ دستها امیت

  .رنکردهییهامون تغ یذره هم اخالقش از بچگ هیداداش  -

  :قفل کرد و گفت نهاشیس یدست هاش رو رو مرد

  غنچه؟ گهیراست م-

  د؟یهست ی شما ک-

  اد؟ینم ادت یشما؟! من رو -

  !داداش-

  .براش تکون داد یکه به سمتش برگشت؛ سر  مرد

  .دیکنیم جیچه خبره؟ من رو گ نجایا دیبگ دیخوایشمارو بشناسم؟ نم دیمن چطوربا -

  ...من...من-

  !آقا-

ابروهاش اخم افتاد و دست   نیکنار گوش مرد گفت که ب یزی. چمیبرگشت کرد یو آقا آقا م دیدویکه هراسان داشت م یسمت مرد به

  :هاش مشت شد. به سمت من برگشت و گفت

  ز یجات آمنه و همه چ نجا ی. ایباش دهیباشم که تاحاالند ی من آشناتر از هرکس دمیبمون تا برگردم. قول م نجا یا  امیغنچه فعالً با ت-

  .استیبرات مح

  :جلوتر اومد و گفت یقدم

  !مطمئن باش کنم؛ یدستت رو ول نم چوقت یکن...هبهم اعتماد -

  .رفت نیمن نشد و به همراه مرد به سمت ماش  دییعقب رفت. منتظر تأ یقدم
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  .ندارم ادیازش ب  یچیقصه تلخ گذشته بود که من ه  یمرد کجا نیا

   

  :فصل دوم *************************

 . استارت زدم و دنده روجادادم   عیعقب انداختم. سر   یصندل یرو با شتاب رو کوله

پوزخند زدم. واقعاً فکر   کردنیکه دنبالمون م ییبه مردها  نه؛یانداخت و من با شتاب گاز رو فشردم. از آ  ن یماش یخودش رو تو بهزاد

  !یخام ال یبندازن؟! چه خ ریمن رو گ توننیکردن م

  :گفتم زدیو سرعت رو باالتر بردم. رو به بهزاد که هنوز هم نفس نفس م دمیچیپ ی جاده اصل یتو

  .نه ایکارش تموم شده  نیبزن بب نایزنگ به م هی-

  .دیکش رونیب ف ی گفت و تلفن رو از ک رلبی ز یچشم

  کارت تمومه؟-

 -... 

  .یاوک-

  :رو قطع کرد وگفت تلفن

  !شونی دفتر ا م ید بر افراد عماد خان گرفتنش؛ گفتن یکارش تموم شده ول-

  خته یتصور کنم که االن کل دفترش رو به هم ر تونستمیبود. م یمن؛ بازهم عصبان یدادم. عمادَِِدوست داشتن رونیب یرا با فوت نفسم

. پنج سال فاصله گرفته  شدمیساله مظلوم نم  ستیحفاظت کرده اما چه کنم که من هم غنچه ب  یغرهاش رو نثار بچهها تیو باعصبان

. اشتباه از من بود  کردمی. هم چنان درداون سال رو دروجودم حس مشدیتلخ همچنان درذهنم مرور م یها و روز میسالگ ستیبودم از ب

  .دوره هم من اشتباه کردم و مجازاتش سخت بود کیدوره او اشتباه کرده بود و  کینداشت.  ی هم فرق اد یز  امادرم؛ ی

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

خودت رو    نکه ینه ا  ؛یبود که از خودت محافظت کن نیا  یهمه آموزش برا ن یکارشون دخالت نکن. ا  یبهت بگم؛ تو دیچندبار با-

  .یدردسر بنداز یتو
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  :رو کج کردم و گفتم سرم

  .عماد قصدم فقط کمک بوده-

 . گرفتن جواب یراهه برا یتو  ام یبوده؛ االن هم ت سیکمک؟! کارت اختالل در کار پل-

  !یدربر رشیز  یتونینکن م فکر

  ...اما-

  :رو باال آورد و گفت دستاش

  .یر یکارت رو بپذ  تیمسئول دیبار خودت با  ن یا-

  :راه به طرفم برگشت مهیسمت در رفت. ن به

 .عمارت ایبعد از تموم شدن کارت ب م؛یخوریامشب شام رو با آقاجون م-

  :دمینال

  !عماد-

  .پس تالش نکن کنمیم داتیپ یکه هرجا باش یدونیعماد. م یعماد ب-

  .من به سمت دررفت و من رو با عذاب برخورد باآقابزرگ تنها گذاشت ی ناراحت الیخینگاه از عماد گرفتم. ب دویبه صورتم کش یدست

 . نیباوقار و مت یزن باش کی  دیخاص خودش را داشت. در کنار اوبا  نیقوان  آقابزرگ

بازنکند اما من بعد از تمام   ی هرکس یسرو دست بشکنند و آقابزرگ هم درعمارتش را به رو شیکه مردان بزرگ برا یی زنها ازآن

  .باالتر داشتم یباشم و امروز هدف مییای ساله نبودم که منتظر شاهزاده رو ستیغنچه ب گر یاتفاقات د 

  :از نسکافه مزه کردم وگفتم  ی کم *****************************

  .رو باور کن ن یکارت نبود؛ ا   یاما هدف من اختالل تو ی هست یعصبان یلیخ یعنی  ی کنینگام م ینطوریا یقتو-

  :و گفت دیکوب  ز یم یدستش رو رو یعصب
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همه آموزش رو بهت نداد که جون خودت   ن یعماد ا ؟یکنیچکار م  یغنچه دار م؟یعصبان نقدیکارم ا  یاختالل تو  یبرا یکنیفکر م-

هرروز و هرروز جونت در خطر نباشه اما تو   شی...تا مثل پنج سال پیاز خودت محافظت کن  یداد تا بتون ادتی  ؛ یرو به خطر بنداز

  از مینجاتت بد میتونست  یبا چه سخت ستین ادتی . یکنیبرعکس عمل م قاًیدق

  .یایطعمهاش به حساب م ن ینتر یر یو هنوزم تو ش رونه یاون کفتار؟ حواست که هست اون کفتار هنوزم ب دست

.  شهیپاک کنم و پاک نم خوامیرو که م ی زیکنه. چطور به رخ بکشه؛ هرچ یخوب بلد بود؛ اعصابم رو چطور خط خط  روزمی د یناج

گوشه از خاطرات تلخ و زجرآورش رو   ه یهروقت نتونست تحمل کنه تا  دادیم یپاک کن به هربنده ا هی کاش خدا   کنمیفکر م  یگاه

فرارکرد و   شهیکه همه بدنت رو پر کرده و نه م مونهیم یخاطره داشتن! خاطره مثل سرطان لدرمونند؛ مث یدردها ب  یپاک کنه. بعض

  .یتحملش کن دیبا یکه بر یدرمونش کرد؛ تاروز  شهینه م

  !ایغنچه به خودت ب-

  :هم فشردم و باز کردم. چشمام رو بهش دوختم و گفتم یرو رو چشمام 

که مادرم رو    ییکه پدرم رو گرفتن. اونا  ییبهم ظلم کردن. اونا یاد یز یوقته به خودم اومدم. چشمام رو خوب بازکردم. آدمها  یلیخ-

  .رو  دمیکه کش  ییهایتاوان کارشون رو بدن؛ تاوان همه سخت د یبه اونجارسوندن. همشون با

  .دیر ی جلوم رو بگ دیتونیپس نه تو ونه عماد نم دارمینه دست برم کشمینه عقب م من

  :. کولم رو برداشتم و به سمت دررفتم که گفتستادمیا

  :زدم و به طرفش برگشتم یپوزخند تونه؟یاونم نم ؟یآقابزرگ چ-

  .بهت بگم ی جالب زیچ هیبذار  یدونیآقابزرگ؟ آگه نم-

ارزش از   یدختر بچه ب هیمن رو   یول داکنهی که نتونه مارو پ ستین ی. اون مردمییمن و مادرم کجا دونستیسالها آقابزرگ م ن یا همه

  !رتبه از خانواده خودش یدختر عال هینه  دونستیمادرم م

  !رممکنهیغ-

من کجام   دونستیهمونطور که فقط عماد رو نجات داد؛ همونطور هم م گه یمن و اطالعاتام م یفکر تو و عماده اما برا  رممکنیغ-

  .نکن د یکه برام ارزش ندارند تهد ییزای ! منو با چامیت الیخیاما...ب
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برم   دی. باستمین خوانمیکه نم یی هواتکون دادم. من مرد موندن جا یرو بهش کردم و به سمت در رفتم و همونطور دستم رو تو پشتم

  .در عمارت بشم یکنم که مجبور به زندگ  یکار  چوقتیه خوامیآماده بشم. نم  یمهمون یو برا

که   یل ی. اواشهیآرامش حس نم یعمارت بو ی جا  چیو نگهبان هست. ه ن یبزرگه که پر از دورب یمیساختمون قد ه یآقابزرگ  عمارت

عماد و   ه ی رسای ز ی شرطم برا نیاونقدر سخت گذشت که اول عمارت  یو شلوغ نیعمارت بودم؛ باوجود قوان یتو یمجبور به زندگ

انتظار رو هم   نیواحد آپارتمان کنار واحد عماد به دست آوردم. البته که هم هیتالش  یکل ازخونه مستقل بودو بعد   هیآقابزرگ بودن  

  به یاز آقابزرگ داشتم. مرد

جناب عمادخان اجازه داده بود   زشعزی    ٔ  نوه  یونیرفتنم جنجال به پاشده بود و فقط با پادرم یبرا یآقابزرگ به اندازه کاف  استبداد

  .در کنار عماد به طور موقت داشته باشم یواحد

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

فه بود. درب که بازشد به  شده بودم که عماد هم کال یلباس عصب دنیگاه برداشتم. اونقدر سرپوش هیسرم رو از تک ستاد؛ یکه ا نیماش

  :محافظ آقابزرگ بود د؛ی. طبق معمول نودمیچرخ رونیسمت ب

  !ستمیکارت متنفرم؟ من آقابزرگ ن  نیچند بار بگم از ا -

  :بود گفت نییکه سرش پا  همونطور

  .خانم فمهیاما وظ-

  :شدم وگفتم ادهی پ یبودم به سخت دهیکه پوش یدادم و بادامن تنگ رونینفسم رو ب باحرص

  .مربوط به آقابزرگ مشکل دارم یز یکه با هرچ ینه من انشه؛ یدرقبال آقابزرگ و اطراف فهیوظ ن یا-

  :و گفت دیحرفمون پر  نیب عماد

  !غنچه میرکردی د ی به اندازه کاف-

 . حلقه به گوش آقابزرگ بشم  دیادامه بحث بانو الیخیاونقدر اخطار داشت که ب لحنش

مدنظر آقابزرگ   یآنچنان یپاشنه بلند و کت و دامن و لباس شبها یکفشها یبرا  چگاهیرا آرام و بالرزش برداشتم. من ه میقدمها

  به  نظرم به  بودن خانم.  راحتم و زاد   ٔ  آ ی و مانتوها نیشلوار ج ؛ یشگ یهم یها یساخته نشده بودم. من عادت داشتم به کتون
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که چشمانشان درندست؛  یمردان یبرا ومدنینازن ی عنی...ایحجب و ح یعن ی...خانم بودن از نظرمن  ستیو نازو عشوه اومدن ن دنپوشی

  .داشتن وجودت یبرا

  یبه عماد انداختم. اخمها ی اشنا بود. نگاه بیکه عج ی زنانها یبلند خندهها یبه گوشم خورد. صدا یشلوغ یصدا باورودمان؛ 

  .حدسم درست و بجا بوده دادیدرهمش نشان م

  :به چشمان حرص آلودم کرد و گفت یمسخره برداره؟ نگاه شینما ن یدست از ا خوادیم یآقابزرگ ک-

  .سودش کم اده؛ یدختر مکرش ز ن ی. بارهابهم گفته اشهینما هیفقط    نیبه قول خودت ا -

عماد؛ مالک من و   نهی. مشکل همستینکنه که آقابزرگ ن میتنظ انشونیسود و ز  ی! آگه مالک سنجش آدمها رو روگهیآقابزرگه د -

  !شهی...مگه دل چرتکه حالرمیگیچرتکه دست نم  ؛یدوست داشتن کس ی . من براکنهیآقابزرگ با هم فرق م

  :طرف چپ صورتم گذاشت و گفت یصورت اخم آلودش را پوشاند. دست راستش را باالآورد و رو ییبایز لبخند

  !. فقط تو بخواهشکنمیرو م ایدن چرتکههای    ٔ  رو بخواه غنچه؛ من همه  یکس ای  ی ز یتو چ-

  .دوخت یخدمتکار آقابزرگ؛ دستش رو برداشت و نگاهش رو به مستوف یباصدا

  .سالم آقا-

  .شدیآقابزرگ م هیشب بی آدمها عج یدربرابربعض ؛ یی وقتها ک یداد .تکان  یسر  عماد

  .وقته منتظرتون هستند یلیآقا خ-

جلورفتم و   ی. چندقدمدمیکش رونیرو باز کردم و ازتنم ب زهامییپا  یشده بودم. دکمه پالتو ی گرفتن؛ عصب دهینکردنش و ناد ازسالم

 . گرفتم یپالتو رو به طرف مستوف

تفاوت   یب افهیرو نشون بدم. با همون ق گاهشیجا   کردیمرد؛ مجبورم م نی گرفتنم توسط ا  دهیاما هربارناد  ستیاون ن فهیوظ دونستمیم

که چندلحظه بعد  یلبم نشوند. لبخند یو لبخند رو دیچیگوشم پ یعماد تو یجلو برداشتم که صدا ی پالتو رو ازم گرفت و من قدم

  .حرص بدم شآقابزرگ رو بخاطر تونستمیم

رو بهت   نهای احترام به کل خانواده...آقابزرگ ا یعنیخونه    هیخونست. احترام به خانم   نی خونه ام؛ غنچه هم خانم ا  نیا  یآگه من آقا -

  ؟یو توجهات کم شده مستوف یرشدی پ اینگفته؟ 
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  .دمیرو د  یمستوفگوشه چشم سرخم شده  از

  .شهیهمون م دیامر کن  ینه آقا...هرچ-

موضوع   نی مدت خوب متوجه ا نی داشتم و اون در ا اج یصاف راه رفتن احت  یحرف به طرفم اومد و من با گرفتن بازوش برا یب عماد

  رهی نشسته و بافخر به ما خ یمدن یو خانم و آقا ستادندی ا ان یو پو سای. با سالم هم زمانمان؛ پر میبود. باهم و هم قدم وارد سالن شد

  .شدند 

  یرو لمس کردم و ب سا یشد. سرانگشتان دست پر دهیاخم آقابزرگ هم درهم کش ؛ یدست ندادم که هم زمان با اخم خانم مدن ان یباپو

  :. لبخند زدم و گفتمادمستی کردم و کنارآقابزرگ ا یمدن ی خانم و آقا م یتقد یسرد دیتفاوت از کنارش گذشتم. سالم و خوش آمد

 . دیو تا آماده شد طول کش دیررسید  یلی عماد خ رشد؛ ی د دیسالم آقابزرگ. ببخش-

  .. به شدت هم سردرد داشت؛ البته االن بهترهرشدهیاومده و درگ شیپ  یاز پروژه هاش مشکل یکی  ی برا ای گو

  .دیز ی کوفت و برخ ن یاست برزم  نیکه فقط در دستش نماد ی شدها یحکاک یوآقابزرگ عصا  دیلب گز  عماد

  .سردرد ساده بود هیآقابزرگ. من حالم خوبه. فقط   ستین یمهم  ز یآقابزرگ رو نگران نکن. چ-

  ی کش و قوس دادنها فقط برا نی. ادنمیکه سردرد را داشت اما نه از دست پروژه و مشکالتش؛ بلکه از دست وسواس لباس پوش البته

  !بود و بس رکردمان ی د ادبردن یاز

  نی ا شودیشب م ک یبعد از رفتنش قصه هزار و  دانستمیخوب بودن عماد بسنده کرد اما م دییفقط به تأ  شیمهمانها ی جلو  آقابزرگ

و   میرا تحمل کن انیو پو  سا یپر م یبود که مجبور نبود نیمبالغه از نظر من و دروغ از نظر عماد ا  یکم نی ا  یدرد آقازاده. حداق خوبسر 

  .میوهم کالم ش ادیباآنها ز

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

عجوزه؛   یسای با پر  یگذشته بود. هرچه عماد؛ بخاطر سردرد بافته از طرف من معاف بود از هم صحبت انی پو  یوز وز صدا انیدرم شام

  را تلخ    ٔ  . فنجان قهوه کردمیلبخند نثار روح پرفتوحش م ها؛مدنی   ٔ  خورد کردن فک دردانه   یو به جا دمیشنیم دیبا چارهیمن ب

  .ماندن داریبه قهوه و ب م یدار ازین دانستم؛ یبه بهانه همان سردرد؛ قهوه خواسته بود اما من خوب م م ه عماد . کردم جابجا  دردستم

  و وارد شدنش؛ چشمها به او دوخته شد. آقابزرگ  یمستوف دیببخش یباصدا
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  :کرد و به سمت من اومد و گفت  یمجدد یعذرخواه ؛ یاو باشد اما مستوف  یبرا  ی خبر   شه؛ یمثل هم منتظربود

. اصرار داشتند با شما  رندیاومده و نتونستند با خودتون تماس بگ شیپ یشرکت مشکل  یهستند. گفتند درباره بخش مهندس ینمخا-

  .صحبت کنم

 . یکردیقطع م رونیهمه ارتباطت را باب دیکه با نشیبه خانه اقابزرگ و قوان لعنت

  :گرفتم ی تلفن رااز مستوف ستادمی به آقابزرگ انداختم. ا ینگاه

  .تماس گرفتند نجا یوقت شب و ا نی باشه که ا یمسئله مهم دی. با خوامیمعذرت م-

  :به من انداخت و گفت یشده نگاه ز یر  یبا چشمها آقابزرگ

  !نطورهیحتماً هم-

...عماد  هیچ انی جر  دمیفهمیم دیهرکلمه بازخواست خواهم شد اما با یآقابزرگه و حتماً برا یتلفن قابل شنود برا  نیا  دانستم؛ یم خوب

 . بود رهی به من خ یهم بااخمو نگران

  :اونها فاصله گرفتم از

  بله؟-

  :راراحت کرد الم یخ د؛ یچیکه درگوشم پ نایم یصدا

  !ه؟یدستورچ  ست؛ یدن نانجام برنامه امشب هست...امکان خاموش کر   یبرا یمزاحمتون شدم خانم؛ مشکل نکهیاز ا دیببخش-

  !شه؟ی! مگه مست؟یخونه مهردادموحد قابل هک ن یستمهای! سنه؟یجملهاش هم ی! معنستیهک ن قابل

  !ساالر اومده؟ ی آقا-

  .اما هنوز موفق نشدند. مزاحمتون شدم که گزارش بدم کنندیهم دارند تالش م شونیبله...ا-

  .بود ر ی ! اعتبارشون درگمیتونی...که مشهیقول دادم که م  هایسلطان. امشب تنها شانس ما بود! من به دمیگز  لب

  .رسونمیخودم رو م-
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  .بله خانم. خدانگهدار-

  !غنچه؟-

  .دمیسمتش چرخ به

  .اومده   شیپ ی برم...مشکل دیعماد با-

  .تکون داد دنینفهم یبه معن یسر 

  .شهیاقاساالر هم اومدن اما نم ی...حتستیانجام برنامه ن یامکان خاموش کردن برا -

  ؟ی هست ی...معطل چمیپس بر -

  !اما اقابزرگ؟-

  .کنمیصبرکن؛ درستش م-

با   یآقابزرگ باز شد و سر  ی گفت که اخما  یچ دونمی. عماد کنار آقابزرگ نشست و شروع به صحبت کردن. نممیسمت سالن رفت به

بودم؛   رهیبه او خ شیبودم. آقابزرگ سرش رو باال آورد و به من که با تشو  ستادهیا  ف ی کسب تکل  یتکون داد. من هنوزهم برا دییتأ

  .انداخت ینگاه

 . شمیخوشحالم م ؛ یکه بهت محول شده متعهد یحد به کار ن یتا ا نمیبیم نکهیاز ا -

  .یبر  یتونیبره...م شی پ ی کارت به درست دوارمیام

 دهیلجوج را بارها چش رمرد یپ ن یاثرداشت. معجزه حرف زدنش با ا  یادیآقابزرگ تا حدز یبود که رو ی. عماد تنها ساحرشهینم باورم

  .میاومد رونیو آقابزرگ ب یکوتاه از خانواده مدن یخداحافظ کی. باشدمیبودم اما بازهم هربار شگفت زده م

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

    

   

  !جادوگر؟ ا ی  یاتو ساحره-
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  .شد رهیبهم انداخت ودوباره به جلو خ یچشم نگاه  ازگوشه

  ؟یکنیاخمو و لجباز رو سحر م  رمردیپ  ن یا  یعماد؛ چطور ینه جد-

و   دیلپم رو کش اش یشگیخنده زد.به عادت هم  ر یبلند ز یبه چهره مصمم و متعجبم انداخت وباصدا یاز گوشه چشم نگاه دوباره

  :گفت

  !بامزه من...سحر؟! اونم من؟خواهر -

به من...به غنچه لبخند  یحرف زدن؛ باعث شد قهیاما تو با چنددق نمیرو بب شیچندساعت چهره عاد تونمینم ی نه پس من؟ من حت-

  !شهیبزنه؟! اصالً باور نم

  یتا لبخندش رو برا ؛یبا آقابزرگ تا کن د یبا ی چطور یبدون هیداره...تو فقط کاف یرفتار و آداب هی یهرآدم ؛ ی باور کن ی خوایچون نم-

  .یداشته باش شهیهم

  .زدم یپوزخند

  هی رها کردن من؛ فقط  ی! آقابزرگ برا دونه؟یو خواهرزاده ستار نم هی! اصالً هم من رو دختر سمانداختهیآره خب...اصالً هم منودور ن-

  !حرف داره...من از خون اونام و تو از خونه پدرمون...پسرآقابزرگ

و  دونستهی. آگه واقعاً میکنیو قضاوت م  یاطالعات ناقص از آقابزرگ دار ی سر  هی همه توهمات ذهن توئه!  نهایغنچه باور کن ا -

  .یفهمی نم یداشته اما تا باهاش صحبت نکن ی لیدل هی دیشا ومده؛ ین

  .پوزخند زدم. شمارش پوزخندها از دستم خارج شده بود بازهم

...اونقدر  فهیکث  ی لیخ استی. سکنمیو پرقدرت مثل آقابزرگ اعتماد نم یاسیمردس ه یعماد...اصالً هم به  ستم یمن مثل تو خوش باور ن-

  .ی اشتند تو براش بمون. تازه آقابزرگ خوش شانسه که تو رو داره؛ که گذرهی گردبادش همه خانوادهات رو ازت بگ  یکه تو

  :و گفت ستادی ا ی سراغ کار...عماد کنار میلباسها بر نی با ا میتونستی. باهمه عجلمون اما نممیبود دهیبه خونه رس گهید

  !قضاوت عجول نباش یرو برات حل کنه...برا زیاما بذار زمان همه چ گمینم ی ز یمن چ-

  !و غلط رو  حیخوب و بد؛ صح کنهیکه مشخص م یتا بگذره. زمان دهیکه دق م  یبه زمان! زمان لعنت

 ************************** 
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  :دوختم. عماد که کنارم جاگرفت؛ گفت شینشستم و نگاهم رو به ساالر و ستا یصندل یرو

  :به خواهرش انداخت و گفت  ینگاه ست؟ین یکار شدن نی ا ی کنیآقا ساالر فکر م-

  ه یکه نشه هکش کرد اما مطمئناً  ستین ی مطرح دولت ستمیکه س ستمیس  ن ی. امیکردیموضوع صحبت م نیدرباره همما هم داشتم -

  .به شدت باالست تشیامن نیهم یفوق العاده نوشته وبرا سیبرنامه نو

  دیخونش با یتو دهینشون م نی راحت باز شد اما خونش! ا یلیخ شیتیامن ستم یشرکتش نداشت؛ س یتو  ی قابل توجه زیچ چیموحد ه-

  ...تشیاما امن  میکه ما به دنبالش یی زهایمهم باشه...همه اون چ  ز ی چ هی

  :از جا بلند شد و گفت شیستا

  .میبش الیخ یب دیپس امشب رو با -

  .موندیبرامون نم یراه گشتن؛یمهرداد موحد و برادرش برم نکهیبود. بعد از ا رممکنی جابلند شدم. غ از

  !شیستا شهینم-

  .بحث مفصل دوباره نداشتن هی  یساالر بود که نجات بخش شد؛ برا یصدا

و   توننیبه ارسالن و من زدن؛ باز هم م ی نرفته قبالً چه اتهامها ادت یشد.  الشیخیفعالً ب  نکهیا ا یکاررو تموم کرد و   دیبا ای امشب -

  .برامون تموم بشه ییجا  ه ی دیدلشوره ها و استرسها با  نی. ا انهی دررفت  رشی بشه از ز نباریا  ستیمعلوم ن

  .میبمون ستمشونیهک س  ی برنامه که برا یبراش باشه؛ نه ب قیدق ی ز یبرنامه ر  هی  دیتموم بشه اما با  دیآره با-

  .بندهیاز رو م رروی چرا شمش رسهیبه من که م دونمیمهربونه و خوب اما نم گفتنی. همه ممونهی همه رو از چشم من م دونمیم

  .میخونه رو نداشت ه ی یرو ؛یتیامن نیبرنامه سنگ نیهمچ هی برادرتون توقع  یحت چکس یفقط ه  ؛ یازین ش یبرنامه نبوده خانم ستا یب-

  .ندارم یشوخ  چکسیباشه؛ من با ه...بهت گفته بودم اعتبار ارسالن که وسط دیکه نداشت دیاشتباه کرد -

بچه دار؛   یبود که باعشق مرد ی. او دختر کردمیهم عشقش رو درک نم دی . شاکردمیرو درک نم تشیهمه حساس ن یبود و من ا گفته

  .پابه خونش گذاشته بود و فرزند ارسالن شده بود؛ فرزند هردو

  .نظر شمابود ی . آگه نشد بعد هرچمیوقت بده. بذار تالش کن-
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گفت و قطع کرد. با قطع شدن تلفن  یو درآخر اوک دیشنیو فقط م زدینم ی. حرفمیشد رهیبهش خ یزنگ تلفن عماد؛ همگ  یباصدا

  :به من کرد و گفت ینگاه

  .ورود یبرا دی...آماده باششهیهک م ستم یس گهی د قهیتاچنددق-

  :گردشده گفتم ی ها باچشم

  ام؟ی! ته؟یکارک-

  .نخور ی چیهوات رو داره. گفت بگم تا اون هست غصه ه شهیکه هم هینه...کاراون-

بود   ی. مدتگرفتمینم یجواب دمیپرسیو عماد م  ام یکمک بود و همراه. هرچقدرم از ت شهیبود اما هم یک دونمی. نمستادمیا بالبخند

  ایکارم درسته   ستیکه براش مهم ن  یکیهوام رو داره... شهیهست که بعد خدا هم ی کیدونستنش شده بود و فقط مهم بود؛  الیخیب

  !سته یا  یپشتم م شه یغلط؛ هم

  .میرفتم تا به سمت خونه بر  رونیاز اتاق ب ه؛ ینگاه کردن به بق بدون

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

که اومد؛  دنشی پر  یاما با مهارت از حفاظ گذشت. صدا یو به سخت دیباال کش وار ید  یاز پسرها خودش رو رو ی کی. ستادمیا  واری د کنار

.  کردیداشت و کار رو راحت م یبود که کوچه خلوت نیا  الیو یبقدم برداشتم. خو هیلبم نشست. با باز شدن در جلوتر از بق یرو یلبخند

  .ستادمی پشت سرم ا یباصدا

  !غنچه-

  !؟یکنیچکار م نجایتو ا -بود اما با وقاحت گفتم:  ییپررو دونمیو به صورتش زل زدم. م دمیبه طرفش چرخ

  :جلو اومد و گفت یقدم چند

  !سه؟یکار پل یکارهات اختالل تو یدونیتو؟! دوباره اون احمق بهت کمک کرده؟ م ای  کنمیچکار م نجایمن ا-

  :زدم  یپوزخند

 . کرده باشم جاد یدر کارش ا  یکه اختالل نمیبیدر حال تجسس نم یسی پل نجایمن ا-
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  !تجسس؟ یایتنها ب یگرفت  میتصم ای یندار روین

  :چشماش نشسته بود گفت ی تو رمی که به خاطر تحق یتیعصبان با

  .انیهم م روهایحکم که صادر بشه؛ ن-

  !خان ام ینوش جونت ت یداکردیپ  یهرچ روهات؛ ی. شما هم با ندارمیبرم خوامیرو که م یمن اون ان؛ یتو ب یروهایتا ن-

 . اما امروز فقط هدفم مهم بود  خواستمیعشقش رو م یروز ک یگرد کردم.  عقب

چشماش غرق برم و   یبزنم و تو یبازم لبخند مهربون تونمینم خوام؛ یبه اونچه که م دنیرس ی. من براشی به اون نامرد و نابود دنیرس

  .لذت ببرم از بودنش

  .پشت سرت رو خراب نکن یهمه پلها  ؛ ی ر یاشتباه م ی غنچه دار-

  هیسختش بهت تک یمثل روزها تونهیغنچه امروز؛ نم ی باور کن یخواستی. نمیباور کن یخواستیو تو فقط نم امیخراب شده بودند ت  پلها

کردن مدارک؛ پس سکوت کردم به راهم   دایبه پ کنه یو کمک م ادیپشت سرم م دونستمیباشه. م دواریکنه و هرچند سخت بهت ام

  .ادامه دادم

پشت تابلوها اما نبو که نبود.    فرش؛ داخل کمد؛  ری. از لوستر گرفته تا ز گشتیطرف رو م کیو هر کس  میخونه پخش شد یتو

  :گفت  ینگاهم رو به اتاق آخر دوختم. به سمتش رفتم که عل

 .هیبه گفته خدمتکارها اونجا فقط انبار-

  .داره ی به اون بزرگ نیرزم یز  یباشه؛ وقت ی خونه انبار  ه ی ینداشت طبقه باال یمعن

  .مینیبازش کن بب-

. همه با  دیچیخونه پ یتو یبلند ریآژ یتا در بازبشه و صدا دیطول کش یقهایرو آورد و مشغول باز کردن در شد. چند دق لشیوسا یعل

  .شدند رهیخ  امیترس به من و ت

  !عیمنتظرم بمون...سر نیماش یتو ی عل ن؛ یهمه برن سمت کم-

  .شد دهیرو هل دادم و داخل رفتم که بازوم کش در
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  .می بر دیغنچه؟! با یکنیچکار م-

  .رو محکم از بازوم کنار زدم دستش

  .داره ستم یاتاقه که س ن یهم یهست؛ تو یز ی. هر چگذرمیاتاق نم ن یمن از ا-

  ...شهیبرسه. بعد هم م یممکنه هر لحظه کس-

  .چوقتیه ای اامشبی ام؛یوجود نداره ت یبعد-

  به ییپا یصدا دنی. با شنکردیم ییپر از پوشه وسط اتاق خودنما ی بزرگ ز یاتاق بود و م  ی بزرگ تو یلیکتابخونه خ هیوارد شدم؛   عیسر 

  .عقب برگشتم

  !پس...زود باش یر یچرا نم-

  :توجه به من مشغول کتابخانه شد و گفت یب

  !قبالً نگفتم غنچه؟  رم؛ یتو بهشتم نم یمن ب-

  :سمتم برگشت و گفت به

  .یکه فراموش کرد ییتو نیمن سر همه حرفهام هستم؛ ا -

از خاطرات دور و به هدفم   یبدهم. کم مر ی به خاطراتم رنگ آلزا یکم خواستمیبود. فراموش نکرده بودم؛ فقط م ادم ی بود. خوب  گفته

  .فکر کنم

  .دمی به سمتش چرخ امیت ی. با صدازدیبه هم بر زیباعث شده بود کل کتابخانه و م! عجله عی. تند و سر میحال گشتم بود در

  !غنچه نجاست یا-

  .میدیکش رونیشده ب یدسته بند  یهمگ میخواستیکه م ی کتابخانه بازشده بوپ و اسناد ن یتر یکنار و  یدر چوب هی

  .. زود باشمیبهتره بر -

  .ستادمیحرکت ا یو ب  دیکه آمد؛ رنگ از رخم پر ییرو چنگ زدم. با صدا کولهام 
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  .خداست بیدعوت هم حب ی! مهمون بد؟یداشت ف ی تشر -

  !؟یکنیچکار م-چند سال قبل  **************************

  .رو باال آورد و نگاهم کرد سرش

  !اد؟یخوشت نم  یاز اسب سوار-

  .او دوختم یرو به صورت جد نگاهم

  .که بخوام انجامش بدم ستی ن یکار نی نشدم اما جراتش رو هم ندارم. اتا حاال سوار -

مرد   ک یبه  لیصورتش نشست. دوباره تبد ی بود و دوباره اخم رو هیچند ثان  یبه خود گرفت که فقط برا  یطرح لبخند اشیجد صورت

  .اخمو شده بود

کار بااسلحه   یحاضر نبود   روزیو د  یبود زاری. روز بعدش از کاراته بیشدنت کار کن یقو  یرو یحاضر نبود  میاومد نجایکه ا یروز اول-

مبارزه  یهرروز برا  ؛ ی بش یکه هرروز قو ی...خودت انتخاب کردنیتمر  ی سالن برا یخودت رفت ن؛ یاما امروز رو بب  یر ی بگ ادیرو 

  .یریبگ اد یرو   یرال و یرانندگ دیو فردا با  یر یبگ اد ی  یاسب سوار یتونی. امروز میآمادهتر بش

  .ستی به نظرم الزم ن چکدومیه نای اما ا  ؟یرانندگ ؟یاسب سوار-

  یبرا رفتی و دلم ضعف م شدیهمتا م یب شد؛ی. مهربان که مدمیرا در هم کش  مینشست؛ اخمها  ام یصورت ت یکه رو پوزخند

  .به همراه داشت یپر از شاد یی ایمن دن یکه فقط طرح لبخند بود و برا ییلبخندها

  !و بس خواستیگرفته بود. انگار فقط طرح لبخند او را م  اشیباز دلم

اسب    هیفرارت  یموجود برا  لهیاگر تنها وس ای ! ؟یباش یراننده در حد رال ه ی  دینبا ؛ ی فرار کن  دیو با یروز تنها باش هیآگه   یکنیفکر م-

  !ز ی...همه چیرو بلد باش ایدن  یهمه فنها  دیمراقبت از خودت با ی غنچه؛ برا ا ی! به خودت ب؟یبلد باش ی سوار دیبود نبا

  یکنار او؛ کاف یآرامش به همراه داشت؟ چند ماه کنارش بودن و زندگ می چشمانش هم برا  نکهیهنوز هم به چشمانش بود. از ا نگاهم

نگران   نقدریتا ا یگنجاندیاز خودت هم م  یدلبر  ا؛یدن فنهای     ٔ  همه نیشوم؟ کاش ب شیچشمها و اخمها   فتهیش نگونهیبود تا ا 

  .نداشتنت نباشم

  :وگفت دیاسب رو محکم کش نیز
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  !هیکه گذاشتم رو بپوش و برگرد. برنامه امروز سوارکار  ییبرو لباس و چکمهها-

نه   یبرا یزبان گری چشمان و عشقش د یپ دیدوینگاهش ندود؟! دلم که م ی و دلم پ نمیرا بب تشیبه چشمانش نگاه کنم؛ جد شدیم

  .ماندیگفتن نم

  .دمیدزدیو کار؛ نگاهم رو از چشمانش م نیموقع تمر شهیو آماده برگشتم. مثل هم دهیپوش لباس

  ؟یاومد-

  .دلم را بلرزاند توانستیهم م شیصدا

  .میشروع کن میتونیآره... م-

  !خوب گوش کن غنچه-

  ...از دستت در بره یآگه کنترل زندگ یرو بلد نباش یزندگ ی کردنه...آگه باز یدرست مثل زندگ  یسوار اسب

  !یکن  یخوب زندگ یتونینم چوقتیه  گهی د یو آگه بلند هم بش یبلند بش  ینتون چوقتیه دیکه شا  زنهیم نتیزم یجور یزندگ

  کردم؟یبلند شدن تالش نم ینزده بود؟! مگه امروز برا  نمیزم یسوار شدن درست نبود. مگه زندگ یبرا  حاتشیبه توض گهی د گوشم

  !کردم؟یکردن تالش نم یزنده موندن و زندگ یامروز مگه برا

  !غنچه؟-

  .دیکش رونیمن رو از گردباد مغزم ب ام؛ یبلند ت ادی فر  یصدا

  .دوختم شیطوفان  شه یهم یرو به چشما نگاهم

منم  ی. زندگرم یرو در دست بگ یبده چطور افسار زندگ ادمی هم نبود که  ی رو بلد نبودم؛ وکس  یرو باختم! من قانون باز یمنم زندگ-

  !که فقط بتونم زنده بمونم؟ رم یگیم اد یرو   ز یزده که دارم همه چ نیزم

  !غنچه-

  .کشفش مونده بودم یکه خودم هم تو ی ز یچ  هی.  کردمیکه درکش نم یزیچ ه یحس خاص گرفته بود.  ه یباز هم  چشماش

  :صورتم چرخوند و گفت یزده بود رو آروم داخل داد. نگاهش رو رونیکه از کنار کاله ب ییموها
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  ر؛ی بگ ادیرو  زیهمه چ گمیحواسم هست و اگر م  شهی... من همیبازیرو نم ی من هستم؛ زندگ یغنچه؛ تا وقت یرو نباخت یتو زندگ-

 . میستی هست که ما ن یی روزها یبرا

  .یبخور نیزم یزندگ یتو چوقتیه خوام یکنه... نم  تتیبتونه اذ ی کس چوقتیه خوامینم

  .آرامش را به دل آشوبم برگردوند  نش؛ یریصدا و لحن ش معجزه

  .جنگل میبر ؛ یاسب سوار  ی امروز به جا ایب-

  :دم یذوق خند با

  !ک؟ین کیپ-

  .صورتش نشوند یرو یلبخند

  .کین کیپ-

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

و فقط شامل   دونستمیاسمش رو نم یمن که حت  یمرد حام هیکه هد یدیتند کردم و با سرعت سمت اصطبل رفتم. اسب سف پا

  !یو به همان دوست داشتن  یبود مثل بابا لنگ دراز قصهها! به همان مرموز ی ز یچ کی . شدمیم غشی در یب یلطفها

هم نداشتم. خودم رو باال   ی در اسب سوار یمشکل گهی بود د ی. دوهفتهادمیاصطبل کش  یآوردم و به سمت در پشت رونیرو ب اسب

و رخش شروع به   دمی. افسار رو کشدندیدویکه به سمتم م  دمیپوش رو د اهیس یو با استرس به عقب برگشتم. دوتا از مردها دمیکش

  شتریاسب خم شدم. با هر حرکت رخش؛ درد ب  یداغ به پشتم؛ از درد رو ز ی چ هی که با خوردن  ودب دهیندو یحرکت کرد. هنوز چند قدم

  .دیچیپیدر تنم م شتر یو ب

هرروزه   ر یکه مس یحس بود. رخش کنار کلبه چوب  یب ادی. تمام تنم از درد ز شدیم ن ییباال و پا ؛ ی. نفس هام به سختدیدیتار م چشمام 

  ه ی. دستم رو زدمیکرد. نفس نفس م ییشترخودنمایدرد ب ن؛ یزم یو با افتادنم رو دمیکش  نییپا  ی. خودم رو به سختستادیبود ا نیتمر 

  .کرد دنیبه پشت اسب زدم که شروع به دو یدست  یسخت بهکلبه گرفتم و وارهید

تنم   یرو یتار داخل رفتم. عرق سرد یو با چشما ی تا دست اون مردها بهم نرسه. به سخت رسوندمیکلبه م  نیرزمیخودم رو به ز  دیبا

  .بود که صداشون به گوشم خورد رهیدستگ یبود. دستم رو نینشسته بود. چشمام سنگ
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  یدر رو باز کردم. پاهام رو داخل و رو د؛ یچیپیتنم م یکه تو ی. با همه درددیرسیدستشون به من م دی به عقب برگشتم. نبا دلشورهبا

چشمم اضافه شده بود که کنترلم رو از دست دادم و   ی هم به تار جهیرفتم و در رو بستم. سرگ  نییپا  ینرده بون گذاشتم. چند پلها

  .خورد؛ درد همه وجودم رو گرفت و چشمام بسته شد نیرزمی مونده رو به پرت شدم. تنم که کف ز باقی   ٔ  چند پله

  زمان حال ***************************

  :باز کردم. نگاهم که مرد افتاد آروم زمزمه کردم  یرو به سخت چشمام 

  !عماد-

  :صورتم خم شد؛ آروم کنار گوشم زمزمه کرد یرو

  !امتحان نکن غنچه ی نجوریچند بار بگم؛ من رو ا-

بود؛ هنوز هم مثل اون روز   نیرفت. چشمام هنوز هم سنگ رونیو ب دیرو ب*و*س میشونیدوباره اسمش رو زمزمه کردم که پ جیگ

  .کردیهمه تنم خواب رو طلب م

   

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

  کینزد یصورت دنیعادت کرد؛ باد  ی کیبود. دوباره پلک زدم. چشمام که به تار یاهیرو آروم بازکردم. پلک زدم. دورم پر از س چشمام 

  .روشن شد یآخ بلند و دردناکم؛ چراغ کم نور . بادیچیدر کتف و شانهام پ یکه درد  دمیبه صورتم؛ عقب کش

  !غنچه؟-

  !نوا هم خفته بود از درد  ینداشتم. حنجره ب ییزدم. صدا لب

  ...امیت-

  !دختر  ی ! تو که ما رو کشتامیجان ت-

خفتهام کردم. باز هم  یگلو یدر دهانم رفت و با ولع آن را راه ی . دو قطرهادیلبم کش یکرده بود رو رو سیکه خ یدستمال

  .خواستمیم
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  آب-

  !آب و خشک یشده بودند...ب ر ی. مثل کو دیکش دهامیلب خشک یرا باز هم رو دستمال

  .یآب بخور یتونیفعالً نم-

  .یکنی... نمدامیفکر کردم... پ م؟ییکجا  ؟ی... اومدیک-

  .حال بودم یتخت؛ کنارم نشست. هنوز هم ب یرو

  !؟ یبشنو یخوایاالن م نیهم-

  .زدم یخند تک

  !نه ای میچه خبر بشه و اصالً زنده باش گه ید قهیده دق  ستیآره...چون معلوم ن-

  !غنچــه؟- 

  ؛یرفت رونیساعت ب مین ی فقط برا! گم؟یدروغ م -! شناختیرا نم تشیروزها دلم هم موقع ن ی. اشدیو رو م ر ی دلم ز گفتیکه م غنچه

  .به سرم اومد ییچه بال نیبب

  .شد رهیبه چشمام خ  ینیلبخند غمگ با

  :امیت

  .بکشم شیرو به آت ایدن  خواستمیم شد؛ یشدم. چشماش که مظلوم م رهیبه چشماش خ ینیلبخند غمگ با

  دمیرس نکهیبعد از ا  قه یراه بودم. ده دق یتو قه یدق 45. حدود هیفور هیبرم اما گفتند که قض خواستمیاز ستاد تماس گرفتن؛ نم یوقت-

 . زدم رونیب مسار یچطور از اتاق ت دونمی. باور کن نمدیایب  عیاز محافظها زنگ زد و گفت؛ مزرعه شلوغ شده و سر  یکی

  !یبه مزرعه کوفت دمیرس یرمز رد کردم و چطورچندتا چراغ ق دونمینه؟! نم ای گذاشتم  یاحترام نظام  ستین ادمی اصالً

در   ای کشتن و  ایکه اومدن رو  یی نکردن! گفتن اونا داتیاونم اومده بودن و پ  ی! آدمها؟ینگهبانها کشته شده بودن و تو نبود همه

  .طرف جنگل...فکرم اومد سمت کلبه یاز محافظها که به هوش اومد گفت با اسب رفت  یکی!  یتو باهاشون نبود یرفتن ول
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  :کردم و گفتم  رهاشیخ  یبه چشما ینگاه

  !وجب بود غنچه هیهمون  ایدن دمت؛ یاونجا د  یوقت-

  هی تخت با  یدرهمش؛ از رو  یسرهنگ و اخمها دنیرو به طرف صورتش بردم و که در با شدت بازشد ودستم خشک شد. با د دستم

  .پدر من و غنچه بود ی که جا ی بود. خجالت هم خوب بود در برابر مرد نیجهش بلند شدم و نگاهم به زم

 . خودش رو باال بکشه   یکرد کم یتخت گذاشت و سع یدست چپش رو رو غنچه

  :جلو گذاشت و گفت یقدم سرهنگ 

  ...بلند نشو دخترم؛ اومدم مطمئن بشم حالت خوبه که-

  :به من انداخت و ادامه داد ینگاه

نگران توئه؛ حالت رو به  نکهیا ی برا زنهیم رونیوسط جلسه ب یسر که بدون اجازه و احترام نظام رهیپسره خ  ن یباوجود ا نمیبیاما م-

  ...بهبوده

  !سرهنگ -

  :نثارم کردو گفت  یغرها چشم

  !دیهمه جرم اما چه کنم که عموتم چشم سف  ن یبا ا دادمیدستت م یقیاگر سرهنگت بودم االن نامه تعل-

  .رفتم رونیبه دنبالش عمو ب ؛ یگردمیزد و من با برم رونیلبم نشست که عمو ب یرو یلبخند

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

  !حالت بهتره؟-

  :تکون دادم و گفتم یرو به آروم سرم

  !خوبم عماد...شلوغش نکن-

  .ختیر یرو به هم م میعصب ستمیلبش نشست؛ همه س یکه رو یپوزخند
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رو   دنشی که چشم د   یآقابزرگ ی حت میهفته هممون جون داد  کی... ی کما بود یتو ی که خورد یضربها  ی هفته برا ک یشلوغ! -

  .یندار

  .به چهره نشوند یو بازهم نقاب خونسرد  دیدر عقب کش یصدا با

  !دییبفرما-

مرد هم مثل خودش پرجذبه   نی. اسم ا دمی باال کش یخودم رو کم ؛ یارسالن سپهرتاج سلطان  ر یو همسرش؛ ام شیوارد شدن ستا با

  .بود

  :گفتم آروم

  .رفت و شرمندتون نشدم شیخوب پ ز ی خدارو شکر که همه چ-

  :گفت شیشگیارسالن با همون جذبه هم ر یام

  .شدنتون رو نداشت غنچه خانم ی اون مدارک ارزش زخم-

  .دیچیسرم پ ی تو یزدم که درد یلبخند

بودنشون حساب   یرو یتونیم شهیهم ی برا یبار که جواب اعتمادشون رو بد ه یارزش مردن هم داره...  ف یشر ی اعتماد آدمها-

  !شتر یرفاقتشون ب ی...رویکن

  .نادر زد یلبخند نباریا

  !شهیهم ی البته بانو...برا-

  :زمان حال *********************************

  !دستوره نه خواهش ن یا-

  .شدم رهیتعجب به عماد خ با

  !برم خونه خودم...من عمارت آقابزرگ چکار دارم؟ خوامیعماد؟! م یچ  یعنی-

  .کرد و کنارم نشست ی قدم تا تخت رو ط چند



 

 
 

77 

  
 ناجی  ➢

 فاطمه پایان  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  !یایاتفاق ساده بود؟ ممکن بود اصالً به هوش ن ه یکه برات افتاد؛   یاتفاق  یکنیفکر م-

  .شدم رهیزدم و در چشمانش خ یپوزخند

  ی برا کنمی م ی... من فقط روزمرگهیو فقط مردگ کنمینم ی! درسته االن هم زندگرم؟یمیبدون گرفتن انتقامم م یچطور فکر کرد-

  ...و مادرم دم یکه زجر کش یهدفم! من بدون انتقام از روزها

  .را لرزان کند م یو صدا دیایباال ب شدیحجم کوچک را و نه م نیقورت بدهم ا  توانستمیخانه کرد... نه م میکنج گلو  ی ککوچ بغض

  !دونهی! خودش رو مقصر حالت مزنه؟ینم کیآگه بکشمشم ج یحت   گهیم امیشده که ت یشده؟ چ یچ ی بگ یخوایغنچه! نم-

...  دونهیقدر م شتر یاز دست بده و ب یرو هم به همون سادگ هیممکنه بق  رهیگیم اد ی ده؛ یاز دست م شیزندگ  یرو تو یک ی ی آدم وقت-

  !مراقبه شتر یب

  :دستاش شد؛ سرم رو باال آوردم  ریام که اس چونه

  !غنچه؟ آقابزرگ تنها پسرش رو...پدر ما رو از دست داده و نگران نداشتن ماست دختر  یکنیپس چرا آقا بزرگ رو درک نم-

  .دمیتخت باال کش یو خودم رو دمیکش رونیام رو از دستش ب چونه

که پسر   نمیبیرو م ی دختر و پسر  هیشبها   یبودن...هنوز بعض  دهیمامان... من و تو رو دزد ی و حرفها ادمهیهام  ی مبهم از بچگ ز یچ  هی-

  .کنه  هیبتونه تک ی تا دختر با سر زخم رهیشونه هات رو باال م

  !فقط بخاطر همون روزهاست...آقابزرگ تو رو نجات داد و من موندم! چرا؟! بخاطر مادرم؟ ستین  ادمیهام رو  ی من بچگ نکه یا

  .چشماش زل زدم ی تو نیخشمگ

و  دونستهیاون روستا و در خطر بودم؛ آقابزرگ م  یکه من تو یی الهاعماد منم درست مثل تو نوهاش بودم اما رهام کرد. همه س -

  ...دوست داشتن هاش سهم تو و نفرتش سهم من شده شهی... همیمن رو درک کن  یتونیبازهم رهام کرده! تو نم

اومد. من خودم   نییتکون داد و از تخت پا  یآقابزرگ؛ عماد سر دنی. با دمی دیبه طرف در چرخ د؛ یچیاتاق پ یکه تو یتق تق یصدا با

  ...نبود اما ی. ترسدمیرو باال کش

  :در چشمانم گفت رهی! خستادیا
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  !رم؟ی گیمثل مادرت اجازه م یمراقبت از نوه هام؛ من از زن یبرا یکنیفکر م-

  :و گفت دیکوب ن ی...عصاش رو به زمستادیتخت ا  کیاومد و نزد  جلوتر 

  یپسرم به طور  ادگاریچرا؟! بذار خودم بگم دختر... من از هر نوهام ...از هر    یدیهم از من نپرس کباری اما  یدیمادرت رو شن ی حرفها-

   ...محافظت کردم. عماد کنارم موند... تو رو کنار مادرت؛ تحت حفاظت خودم نگه داشتم و

  :شد به عماد و ادامه داد رهیخ

  .دیاز من دور بمون چکدومیه نمیبینم یازین گهیرو بدونه. د ز ی همه چ دیا با ج  نی... امروز همادیزنگ بزن ب-

  .دمیعماد د  یوحشت رو در چشمها رنگ 

  !ستیآقابزرگ االن وقتش ن-

  .کوفت نیحرف عماد؛ آقابزرگ عصاش رو محکم به زم با

  !حاال ن یهم یعنیحاال  نیهم گمیم یعماد؟! وقت  یاریحرفم نه م یرو ی از ک-

  .مبل گوشه اتاق نشست یداشت. رو  ی برام تازگ دشیجد ی رفت و من موندم و آقابزرگ که حرفها رونیگفت و ب ی چشم عماد

بود که بخاطر   شرفت یبود و اصل و نصب دار! پدرت رو به پ یاز سران مملکت  یکی نداشتم. عروس اولم دختر  یاز مادرت دل خوش-

  !یاون گروه لعنت ی هاش رفت تو قیرف

... نوه من!  یپسرم بود زیخوام. تو عز  یهم نگفتم تورو نم کباریمادرت عروسمه که تو رو هم داشت اما  دمیفهم یرو داد. وقت شیزندگ

  !یبچش  یپدر یهم مثل ب یمادر یطعم ب خواستم یبود که نم  نیا  یو دم نزدم برا دمیروستا د یاز خون من! آگه تورو تو

شناسنامه از تو با   ه یشناسنامه تورو عوض کنه و حاال من  تونستیمادرت م ره؟ی مجوز رستوران رو بگ  تونستیدرت مما یکنیم فکر

  یکن یدارم؟ فکر م تیاصل لیفام

  !! چشم هات رو باز کن دختر ؟یبگذر  تیبا امن یتونستیسالها بدون حضور من م ن یا    ٔ  همه

 . کردم یرو باور نم دمیدیکه م یز ی به سمت در برگشتم. چ یبلند سالم یصدا با

  ... نه ...نهتونهیچطور م  نی...ا نیا
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    چندسال قبل  *****************************

  نیماش یداد و تو ل یتحو ی رو به مرد یصندل امینشستم. ت نیماش یصندل یچرخ دار بلند شدم و رو  یصندل یاز رو ام یکمک ت با

  .نشست

  .به من انداخت یچشم  ر ی ز یشد و نگاه ابانیوارد خ گه؟یمزرعه د  ه ی گه؟ی خونه امن د هی  م؟یقراره کجا بر -

  ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا-

  کنم؟ینگاه م ی چطور-

  !امیت-

  .جنبه من کرد ینثار دل ب  یزد و جونم یلبخند

  ؟یبگ ی خوا ینم-

  !محله خلوت و باالشهر  ه ی ی... تودهیخونه جد   هی-

  .دمیدر هم کش اخم

  !ام؟ یت هیچ  انیبهمون حمله ور بشن... جر ی نجوریخلوت؟! قرار بود شلوغ باشه که نتونند ا-

  :کرد و گفت ینچ

خونه امن و   ی برا ی از مردم رو به خطر بندازن! دفعه قبل هم سر وساطت کس ی ر یتونند جون کث ینظرشون عوض شده. گفتند نم-

  .میحکمشون رو انجام بد دیبار با نینگفتند اما ا  ی ز یمزرعه چ

  .زدم یپوزخند

  !از مردم مهمه و جون من نه؟  یر یجون کث- 

  .انداخت یکنار  نهیرو از آ  یخم شد و نگاه بعد یانداخت. کم  نهیآ  یتو ینگاه

  !ه؟ی خبر -
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  :زمزمه کرد آروم

  .کنندیم بمونیدارن تعق-

. با آخ گفتنم ؛ابرو درهم دیچیدستم پ ی تو ی که درد  دمیکش ن ییخودم رو پا یرو برداشت.کم شیگاز فشرد و گوش یرو رو پاش

  .کرد میرو تنظ نه یبلندگو قرار داد و آ یرو رو خوردیتماس م یرو که بوق برقرار  ی.گوشدیکش

  !داداشجونم -

  .دیچیپ نی ماش یآوات بود که تو یصدا

  .کنندیم بمونیبفرست؛ دارن تحق رویآوات برام ن-

  !!... صبر کن داداش؟یچ-

  .دیچیپ ن یماش یسرهنگ تو یو بعد صدا ومدی  یدرهم یو حرف زدن ها  دنیدو یصدا

... فرستمیزمان به سمتت م نیکمتر یرو تو روها یطرف همون مزرعه... ن یر یم ی نشون بده که دار ی!گوش کن پسر! جورامیت-

  !باش یمراقب امانت

  !م؟یشدیطعمه م دیخلوت! باز هم فقط ما با ی جا  هی. بازهم کردیم کی عصبم رو تحر  د؛یچیکه پ  یبوق ها یصدا

بار   نیگرفت اما ا  ی ا گهی رو برداشت و شماره د ی .گوشستیاو هم بهتر از من ن دمیافتاد؛ فهم  امیکه به صورت حرص آلود ت نگاهم

  .بزرگراه در حرکت بود ی بلند گو قرار نداد. هم چنان با سرعت تو یرو

 . م یهستند. سرهنگ خواسته طرف همون مزرعه بر  بمونیدر حال تعق نیدوتا ماش- 

  !تله... چکار کنم؟ ی خودم رفتم تو  یبا دستها یعنی برم  اگه

  .دمیکش ی از آسودگ یاما اخم هاش که باز شد؛ نفس مدیشن یمرد رو نم یصدا

  .منتظرم-

  .باوحشت صداش زدم د؛ ی. اول جاده مزرعه که رسدنیکش  ییفشرد و شروع کرد به ال شتریپاهاش انداخت و گاز رو ب یرو یگوش

  !امیت-
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  :داد و گفت رونیرو ب نفسش

  .شهیدرست م ی نگران نباش!همه چ-

  !طور به رخ بکشد ن یا  خواست؛ یزد. آرامش نداشته اش را م ی بهم انداخت و لبخند ینگاه

  .ردی گ یآرام نم امیچرا با لبخند ت یو دلهره لعنت شیتشو ن یدونستم ا یدادم و نم رونیلرزانم رو ب نفس

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

 . باز کردم. درد همه تنم رو گرفته بود. چشم تارم رو چرخوندم ینیرو با سنگ چشمام 

  !کردم؟یچه م نجا ی! من ا نیزم یاتاق و به پهلو و ه ی.کف دمید یاتاق بودم. تخت روبروم رو م  هی یرو فشردم و باز کردم. تو چشمام 

  !بودم.اول جاده مزرعه امیکنار ت نیبود.در ماش ادمیکرد  تیکه شروع به فعال مغزم

  ک ینخورد؛ سمت راست جاده رفته بود و افتاده بود در  ی بار نیبه ماش نکهیا  یبرا امیبود و ت دهیچیپ امیت ی جلو  یاز فرع  نیماش کی

  .ترمز زد. از ترس چشمام رو بسته بودم یجلوتر رفت و رو ی ...کمیفرع

  ؟یخوب-

  :همان چشمان بسته و نفس نفس زنان از ترس گفتم  با

  !یعال-

 . بودم و چشمانم را باز کردم دهیهمه استرس ها خند ان یو من م دیخند امی...تدیخند

که در   ییشده بودند با اسلحه ها ادهیکه پ  یکل یه یقو ی و مردها نیسه ماش دنیاما با د   میدور زد تا دوباره به سمت مزرعه برو امیت

  .ترمز زد یرو کرد؛یم ییدستشان خودنما 

  !ام؟یت-

  .گرفت  یرو برداشت و شماره ا یگوش یحرف بدون

  .لومتر ی ک ی س یبعد از تابلو یفرع نی اول یتله گذاشتن؛ افتادم تو-

  :داد و گفت  رونیحبس شده اش رو ب نفس
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  !یدر امان  یکن. تا اون رو داشته باش شیلباست مخف  ی هست. تو یی مکعب طال هیغنچه در داشبورد رو باز کن.  -

  .اتاق و لحظه پرت شدم و از استرس چشمام رو بستم ی بازشدن در؛ تو یصدا با

  :دیچیگوشم پ یصورتم نشست و بعد صداش تو یرو یفی.دست لطشدیبرسرم آوار م یقدم ها مثل پتک یصدا

  !هوشهیهنوز ب-

 .رو برداشت و بلند شدنش رو حس کردم دستش

  !م؟یهمه دردسر بکش  نیبخاطرش ا  دیکه با خوادیم  یچ  یدختر رو برا نیا  ر یام-

  :اتاق بود گفت ی که تو یدوم نفر 

برزو   قی. االن هم از طر گردهیدنبال مادرش م سیی! سالهاست رر یپدر ام ی عنیبوده؛  سییکه قبال دست راست ر هیدختر زن گنیم-

  .ردش رو زدن

  !ف؟یبرزو؟! برزو حن-

  .دیچیدر مشامم پ گاریس یمثل روشن کردن فندک و چند لحظه بعد بو ییاومد و بعد صدا ییقدم ها یصدا

موفق نشده قصد   ی تله انداخته و وقت  یدختر رو تو  نیاش ا   نهیبرزو عاشقشه و بهرام به خاطر ک یکه بدون نهیخودشه! جالب ا -

  ...کرده دایکشتنش رو داشته که خب نجات پ

  !ر؟یپس ام-

  !خوادیدختر رو م ن یعکس هم ا یاز رو نکه یبندازه و هم ا ریمادرش رو گ خوادیدختر براش دو جانبه است! هم م ن یا-

  :گوشم نشست یدوباره فندک تو یصدا

  .رهیکه مدت ها با ام ؟اونیپس روژان چ-

هم   کسال یدختر سراومده؛ البته  ن یشدن ا دایانقضاش با پ  خیبراش باشه. تار تونهینم گه یبه بعد د یروز  ه یاز  ره؛ یبا ام یمدت ی هرکس-

  !بود یادی روژان ز یبرا

  .شد کینزد ی محکم تر  یقدم ها یصدا
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  .ادیدختره به هوش نم نی چرا ا-

ام گرفته بود تا با دودش؛ من رو به هوش   ینیربی رو ز گار یچشمام رو با وحشت باز کردم.س د؛ یچیمشامم پ ی که تو  گاریس دیشد یبو

  .ارهیب

  !پاشو که وقت کاره ؛ یدیخواب   ادی ز بایآخ... آخ... دختر ز-

  !مفهوم داشت و نداشت میبرا شانی خنده زد.حرف ها ریبلند ز یدختر با صدا و

  اومده و کجاست؟  یچ  امیدونستم سر ت ینم یگذاشت. از طرف  ینم شیو تشو یما نگرانرو بدونم ا زیهمه چ خواستمیم

هم   هیو بق امیاز ت ادگرفتمه ی  یدارم وگرنه با همون فن ها یخواستم نشون بدم قدرت یحمام کرده بود.نم ی من رو به زور راه دختر 

دختر چندان    نی خونه دشمن بودم... زدن ا ی اما من تو رمیگرفته بگ  ادیکردن رو  شیفقط آرا  یدختر که از زندگ ن یا  یجلو تونستمیم

بزنم؟!با وضع دستم هم که   رونیخونه ب نیرو هم بزنم و از ا  رونیپنجاه تا محافظ ب تونمیم ایدختر رو بزنم؛ آ  نی هم به سود من نبود. ا

  .دختر هم شاهکار بود  ن یزدن ا

  .دادم رونینشسته و مشغول صحبت با تلفن هست. چشمام رو بستم و نفسم رو ب یصندل یکه رو دم یاومدم؛که د رونیحموم ب از

  !لباس ها رو بپوش ن یا-

رو از من خواسته   ی ز یچ نیهمچ کردمیاونها شدم. باور نم رهیدست گرفتم و با تعجب خ  یطرف تخت رفتم.لباس رو تو به

 . تاپ دامن کرپ و دانتل بود هیبپوشم.لباس 

  .دیرس  ینم شتر یدار ساده که آن هم قدش تا سرزانو ب لهیپ یو دامن یوجب مین رنگ  دیسف تاپ

  !پوشم یرو نم نی من ا-

  :گفتم  ادی با فر  ستی توجهش به من ن دمید یوقت

  !گفتم دختره؟ یچ یدیشن-

  :به سمتم اومد و گفت تیعصبان با

 ... رو تحمل کنم. اسم من ساره است افت یقراره هرروز ق  ر؛چونیبگ اد یاول اسمم رو  -



 

 
 

84 

  
 ناجی  ➢

 فاطمه پایان  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  !یبردار یخوایم ی اون کمد؛ هرچ یاز لباس ها یتونیندم؛ م ریبهت گ ادی! چون بهم گفتن ز ؟یدیفهم

  .گفتم  ی و آخ دیکش  یر یرو به سمت کمد هل داد که دستم ت من

شلوار راسته   هی کرم برداشتم و   نیبا دکمه و سرآست یبلوزسورمه ا  هیحوصله  یآغوشم جمع کردم به سمت کمد رفتم.ب یرو تو دستم

  .کرم رنگ 

از اتاق فرستادم.هر چه   رونیآتل بست و من رو به ب یلباس؛ دستم رو تو دنیگفت.بعد از پوش یرو ساره عوض کرد و نچ بانداژ

  !فتی...راه بیفهمیم می ریکجا؛ فقط گفت؛ م دمیپرس

  :ستادی ساره ا یزن دنیورود به سالن؛ نگاهم رو اطراف چرخوندم. دستم هنوز محکم در دست ساره بود. با د با

  !کجاست؟ ر یمحبوبه؛ آقا ام-

  :به من و بعد ساره کرد و گفت ینگاه زن

  !پشت پنجره منتظره-

  :کوتاه گفت ساره

  !روژان؟-

  :رو که جمع کرده بود گفت ز یم یبسته رو محبوبه

...مراقب  ه یداشته.آقا هم عصب یزار  هیمتوجه شده و دعوا و گر  نکهیروژان مثل ا شبیفته امروز حق ورود به عمارت رو نداره. دگ-

  !باش

که محبوبه نام   یزن یبرداشتم که صدا ی شد و همراه ساره چند قدم دهیبه سرشونه ساره زد و از کنار من گذشت. دستم کش یدست

  .ستادمیداشت ا

  !غنچه-

  .شدم کرد یم یی در اون خودنما  یجفت چشم قهوه ا کی که   یو استخون یصورت مهتاب رهی رو برگردوندم و خ سرم

 . نجات جونت؛ از جونش گذشت یبرا اد؛ یهم ن ادتیاصال   دیکه شا یروز ه یمادرم؛ -
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  !یها رو به خطر بنداز یل ی نکن که جون خ ی درخطر بودنت ... کار یعنیبودنت  نجا یا

  .کردیگذاشته بود و دل ناآرامم را ناآرام تر م  شیهمه خشم در چشمانش به نما نیچشمانش شدم. مادرش که بود و چرا ا   رهیخ جیگ

شناختم و مدام اسمش   یکه او را نم ینام ر یام ی ناآرام تر از قبل؛ به سمت آقا یشدن دستم؛ به سمت ساره برگشتم و با دل دهیکش با

  .شدیهمه جا باعث وحشتم م

  .شدم یدوباره دستم؛ مجبور به همراه دنیبود؛مکث کردم اما با کش ستادهیکه پشت پنجره ا  یمرد دنید با

  .آقا! غنچه رو آوردم- 

 . جلوآمد  زد؛ یبرق م یچرمش که حساب یبا آن کفش ها یزد. چند قدم یچرخ مرد

  .نداشتم دنشید یجرات بلند کردن سرم رو برا   ی واهمه داشتم که حت اونقدر

  !خونه نی پدرم برگشته! خانم ا زدردونهیبدونند که عز دیغنچه خانم هستند...همه با شون یساره؛ ا  ر یبگ اد ی-

شدم که با لبخند  یمرد  رهیبه عقب برداشتم؛ سرم رو باالآوردم و با تعجب خ یکه به سمت صورتم اومد؛ با وحشت قدم یدست

  !خبر؟ یاش بودم و خودم ب زدردانهینگاهش را به من دوخته بود. پدرش که بود که من عز 

  !خودت ییبا یبرات انتخاب کرده! به ز ییبا یغنچه ... غنچه... غنچه...پدرم اسم خاص و ز-

  !شیاو بودم. مات حرفها  از صورتم گرفته شد اما من همچنان مات  ر ینگاه ام  د؛ یچیکه در سالن پ ییصدا با

  !ر ی... امر یام-

  !سالم بابا-

  :بدون جواب دادن به سالم او گفت  مرد

  !ش؟یآره؟! کجاست؟! کجا فرستاد  ؛ ی کرد داشیپ دمیشن-

  .دمیو من از خنده اش باال پر  دیبلند خند ر یام

  .ازت گذشته یآروم باش پدر من! سن و سال -
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  :با دستش من رو نشون داد و گفت  ر یپسر... کو دخترم؟! کجاست؟ ام یر ی خودت پ-

  !شما ی سوگل نمیا-

همه   نی در دلم نشست. ا  یشتر یو لبخند صورتش خورد؛ ترس ب یجوگندم ی ترس به سمت مرد برگشتم. چشمام که به موها با

  .کردیترم م ف ی دلشوره و ترس؛ هرلحظه ضع

  !غنچه!... دخترم-

توانست کاب*و*س  یم دیمرد شا ن یمرد باشد. ا نی اش ا  یر یپ توانستیبودم؛ نم دهیرا که د ی!عکسستیمرد پدرم ن نیا دانستمیم

کند.دست از سر او و    مانیرها  خواستیو مادرم از او م شدمیکه از ترس او مرا درآغوشش فشرده م یمادرم باشد؛ همان یتمام شب ها

  .کرده بودن مانیرها  چگاهیمرد ه نی بردارد و ا شیزندگ

هم انداخت.به   ی را رو شیهم کنار پدرش نشست و پا  ریکرده بود نشستم.ام ی من معرف ییکه خود را دا  یمرد یمبل روبرو یرو

  .شده؛کمال استفاده رو ببرم دایتازه پ ییخودم جرات دادم تا ازوجود خان دا

  !برم نجا یاز ا   خوامیم-

  :زل زد و با لبخند گفت درچشمانم

  !در خطره؟ یدونیکنم و برگردونم. م داشیپ دی!مادرت رو هم باستیعمارت برات امن تر ن ن یجا از ا چیکجا دخترم؟ ه-

  !امن تره شه یاون کنار سرهنگ از هم یجا دونستمی.مست یمادرم درخطر ن دونستمیم

  :گفت ر یبلند شد و رو به ام ییدا

  !ریکن ام دایزود خواهرم رو پ- 

  :و گفت  دیسرم کش یرو یدست

  !اما تو مراقب دخترم باش  رمیمن دارم م-

  :گفت  ر یکه ام ستادمیرفت. ا  رونیکه محافظش بود ب ی من زد و همراه مرد یبه چهره ناراض یلبخند
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  نجا یومدن مادرت؛ با دلت اتا ا خوامیغنچه اما م نجاستیبرات انجام بدم که دلت به موندن باشه؟! اول و آخر خونت ا یچه کار-

  .یبمون

  .نداشت یهمخوان  ی ادیز مشیمال ینشسته با حرف ها یاخم ها  نیرو به صورتش دوختم. ا نگاهم

  !به من خبربده یگرفت می هروقت تصم ؛ یاتاقت و دربارش فکر کن ی بر  یتونیاالن م-

  :برداشت؛ اما برگشت و رو به ساره گفت یقصد ترک کردن سالن چندقدم به

  .یندار ی ا گهیکار د ن یغنچه با توئه؛ چز ا  تیتمام مسئول-

  .رفت رونیب ر یگفت و ام  یچشم ساره

هم نخورده   ی مونده بود و مسکن امیت نیوحشتناک داشتم. داروهام درماش یرفتم. در دستم احساس درد رونیو به طرف ب ستادمیا

  .بودم

  اتاق من کجاست؟-

سالن باال   انهیدر م ی شکل بود. ساره به سمت در ک ی ی کرد.طبقه باال پر از درها میینشون دادن راهرو؛به سمت طبقه باال راهنما  با

  .رفت و در رو باز کرد

  .اتاق شماست نجا یا-

  .اتاق رو نداشتم دنیصله دکه حو کردیاتاق شدم و پشت سرم وارد شد. اونقدر دستم درد م داخل

  :شدم و گفتم رهیبه ساره خ باتعجب

  :باال داد و گفت یسر  ؟یبر  یخواینم-

  !کنه؟ی. دستتون درد ممونمیشما م شینه من پ-

  :تکون دادم یتعجب به جمع بستن و بااحترام حرف زدنش کرد؛ سر  با

  !؟یزنیحرف م دهیهمه اتوکش نیچرا ا - 

  :و گفت دیرو گز  لبش
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  !ارنیرو گفتم ب ل یبانداژتون رو عوض کنم؟! وسا دیمگه از من نخواست-

  :بود.داخل شدم و گفتم ییحموم و دستشو   هیدست به در کنار اتاق اشاره کرد؛ به سمتش رفتم.  به

 .رو عوض کنم. خسته کنندست نها یلباس بهم بده؛ ا هی-

  .عقلش رو از دست داده دیدختر هم شا  ن یو وارد شدم. ا دمیبلندش رو شن چشم

  :دست مشغول باز کردن بودم؛ باز کرد و گفت ک یلباس رو که با  یلباس و بانداژ داخل شد. دکمه ها با

داره و  نیاتاق هم دورب ن ی. ایستین هیمثل بق کنم یچون حس م گم؛ یبرام دردسر بشه اما بهت م دیعوض نکن. شا رونیلباست رو ب-

 . ستین یحموم خبر ی!توکروفنیهم م

  .یبه من دستور بد یتونیباهات محترمانه حرف بزنم و تو هم م دیبا رونیهم ب من

  :کردن بانداژشد که گفتم ضیتعو  مشغول

  !سوال بپرسم؟ هی تونمیم-

  .دمیآره بتونم جواب م-

  اون پسره که با من آوردنش؛ کجاست؟-

  !همون سرگرده؟-

  .خواستم نشان دهم  یرا نم م یگلو  ی.بغض نشسته رودمیگز  لب

  !آره-

  .داده شیکم هم گوشمال  هیجاست!قصد کشتنش رو نداره اما فعال هم آزادش نکرده...   نیهم نیرزمی ز یتو-

  !له شدنش ه یشب یز یچ  کی یعنیقوم   ن یا  یها ی گر   یاز نوع وحش ی کردم. گوشمال سکوت

  !کشتشیم ر ینشون نده چون ام چوقتیه ؛ ی پسر رو دوست دار نیبهت. اگه ا کنمیم حت ینص هی-

  !کشتشیاالن هم م نیهم-
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  !هست نمیا- 

  !کشتش؟یبازم م ش؛ یآزاد یاگه شرط موندنم رو بذارم برا -

  .گفت یو نچ دیگز یلب

  .ات بازشده!بذار به دکتر زنگ بزنم هیبخ-

  :رو گرفتم و گفتم دستش

  !نجاتش بدم؟ ی چطور- 

  :زد و گفت یمیمال لبخند

  !دمی... قول مداکنمینجاتش پ یبرا  یراه هی کنم یم یکم صبر کن! سع  هی-

  !شودیم شه یو مرد ناشناس باشد که هم ام یت یاز قول ها یک یزدم. کاش قولش مثل  یکه رفت؛لبخند رونیب

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

حال بدش دکترآوردند. حاال    یکه برا  میمتوجه شد ام؛ یبودم. بعد از خبر گرفتن از ت دهیجز ساره را ند چکسیروز گذشته ه دو

  .کنم امیت ی آزاد یخودم رو فدا یآزاد دی با  امینجات ت یبرا دونستم؛ یم

  :به در زده شد و ساره وارد شد و گفت یا تقه

  .سالن منتظرتون هستند یتو شونی و ا دیصحبت کن شونیبا ا  دیخوا یآوردند. خدمتشون عرض کردم که م فیخان تشر ر یام-

نبود!ساره همراهم شد تا   یخورده هم درست شدن  ر یدست ت ن ی.ادمیچیآتل پ یو دستم رو بازهم تو دمیبه لباسم کش  یاسترس دست پر 

  .میبه سالن برس

  :گوشم نشست  یتو کردیبا تلفن صحبت م رکهیام یورود صدا با

  !شرش کم بشه نه ینداره! مهم ا یمن فرق ی... براسهی که پل  سهیپل-

 .دمیخواستم بدونه که حرفهاش رو شن ی. نمنهیتا من رو نب  دمیعقب کش یکم

  !کنار باباش شهی کنن وگرنه که جاش م داشیکه پ  ییجا ندازمشی... اگه حرف بزنه؛ مشهیم یچ نمیتا بب-
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  !ندازه؟یکه اسمش هم دلم رو به لرزه م  ی بود؟! همون مرد امیگرفتم. به ت وار یلرزانم رو به د  دست

با   دینجاتش هم با یو به نظرش فقط دردسر اضافه است. برا ستین سی اهل کشتن پل چوقتی! هستی ن یآروم باش... پدرش راض-

  !و دلت نلرزه ...دست یوارد بش استیس

  ساره؟  گفتیم ی کردم... چ نگاهش

که   یفکر کن ن یو فقط به ا یز ی ساعت عشقش رو دور بر  مین ی برا یبلد باش دینجاتش با ی اما برا فهممتی! میدوسش دار دونمیم-

  !ینجاتش بد دیآدمه که با  هیاون 

  !شه؟یتو...چطور م-

  !یشاهد از دست دادنش باش دیبا یاز عشقت محافظت کن  یاگه نتون-

  دشمن؟  ایدختر دوسته    ن یاش بودم. ا  رهیهم خ هنوز

رو  یرو ممکن کنه و هرنشدن یممکن ر یهر غ تونهی!عشق مده یمقابله با اون ها رو بهت م ییاما توانا کنهیعشق مشکالت رو حل نم-

  !یشدن

  !دیبتونم نجاتش بدم!با دی! باشه یم یبا عشق شدن یهم فشردم. هر نشدن یرو رو چشمام 

  !نجاتش بدم دیمنم که با ن یمن شد... و حاال ا ی بار ناج نیمحکم رو به جلو برداشتم. چند قدم

  .سالم-

  :کش اومده گفت یباال رفت و با لبخند ر یام یابروها

  !! زودتر منتظرت بودم غنچهز یسالم به دختر عمه عز -

  .مزاحمت شدم دمیرس جهی... و حاال که به نتکردمیفکر م دیبا-

  :رو نشون داد و گفت کش ینزد یتک نفر  مبل

  !نی... بشیستیمزاحم ن-

  :مبل جا گرفتم و گفتم یرو
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  !مونمیم نجا یتا اومدن مامانم ا ؛ یدرخواست ازت دارم؛ اگر برام انجامش بد هی-

  .زد هیهم قالب کرد و ازآرنج به پاهاش تک یزد و به جلو خم شد... دستش رو تو یلبخند

  !خب درخواستت؟- 

  :انداختم. در دل خدا رو صدا زدم و نگاهم رو باالآوردم و گفتم  ر ی رو ز نگاهم

  .اون سرگرد رو آزاد کن بره-

  چرا؟-

  .اش باشه فهیاگه وظ یبمونم حت یکس  نید  ر ی کنم و حاال فقط قصدم جبرانه! عادت ندارم ز  دایبارها کمک کرده نجات پ-

  اد؟یب رمونی گ تونهیم ی چ شیبگو تا آزادش کنم؟!با آزاد گهید ل یدل هی-

از مادرم داره    ی خبر  نمیبب رمیبا سرهنگ تماس بگ تونمیبه شما برسه اما م دینبا  یز یمونده و چ یدرخواست من برا ن یا  نکهیاول ا -

  ؟ی داکنیبه من بگه مادر رو پ یزیاگه چ یتونیو تو هم م انهی

  .ام شد رهینشست و خ شیدرجا  صاف

  .کنم دایبتونم مادرت رو پ دیکردم و هم شا یبهتر شد.هم درخواست تو رو عمل  ینجور یهوم...خوبه! ا-

  .مراقب مامان باشه شتر یبه عمو هم بگم ب تونستمیم ی نجوریدادم. ا رونیصدا ب یرو ب نفسم

   

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

   

  .فاصله گرفتم و نگاهم رو بهش دوختم  یساره از پنجر  یصدا با

  .دیسفر آماده بش یبراتون جمع کنم و بگم برا  لهیمقدار وس ه یخان گفتن  ر یام-

  .نبود یتمام شدن ییبه اصطالح پسردا  نی ا ی به من رحم کن! نقشه ها ای . خدادمیگز  لب
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  !سفر؟ کجا؟-

  :باال داد اما گفت ییچشمش رو در چرخوند و ابرو ساره

  !ندارم خانم یمن اطالع-

اما   دانمیم دیبگو  خواستی. مدمیفهمیروزها منظور ساره را بهتر م نیهم فشردم و دردل باز هم خدا را دردل صدا زدم.ا  یرا رو چشمانم

  !میو شنودها بگو  نیدورب ی توانم جلو ینم

  .میداشتیلباس مناسب برم م؛ ی کجا قراره بر  میدونستیجمع کن اما اگه م ست؛ ین ی مشکل- 

  :نگاهم رو به خود جلب کرد  د؛ یچیکه در اتاق پ ییصدا

  !شهیسرده پس فقط لباس گرم برات الزم م بایاالن همه جا تقر-

  :صورتم کاشتم و گفتم یبه اسم لبخند رو یمنحن

  !ییبودن نقشه جناب پسر دا  ن یی! از جهت باال و پاست یالزم ن  شیک یالزمه؛ برا  لیاردب  یکه برا ی لباس گرم-

  .دیاز صورتم پر یمنحن  د؛ یچیاش که در اتاق پ قهقهه

  !یلباس بردار  یتونینقشه...حاال م یباال م یر یبله دخترعمه! م- 

  .بودم رهینگفتم و فقط به حرکاتش خ یز یچ

  !دینکن ر ی... دمیفتیتا راه ب دیباش رونیب گه یساعت د  ک یتا - 

  .تکون دادم که به سمت دررفت ودر را هم پشت سرش بست دییبه نشون تا یسر 

  :سمت حمام رفتم و رو به ساره گفتم به

  .رمیدوش بگ دیبانداژ رو باز کن؛ با  ایب-

  .رو به ساره بزنم ییحرفها  ه ی دیاما با  تونستمیهم م خودم

  !جانم؟-
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  ! باهاش چکارکرده؟ام؟یت-

  !باخودش بردتش ؛ برگشتن سیپل  یخبر دادند. منتظر موندن؛ وقت سیگذاشتنش و به پل مارستانیب ه ی ی کینزد-

  !نه؟ شهیحالش خوب م-

  !شهی بود... حتما خوب م یمرد قو-

  .زمزمه کردم ی هم فشردم و خوبه ا یرو رو چشمام 

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

  الیو یبودم تو دهیو دست راستش که قبال صداش رو با ساره شن ر یبود. من؛ ساره؛ ام کیکوچ یالی و هی  میکه مستقر شد ییالیو

  .مستقر شدن ی ا گه ید  یالیو ر؛ یگروه ام یاعضا  هیبق گفتی. ساره ممیبود

  .ساختمون؛ ساره رو صدا زدند ی که ازتو میبالکن بود  یرو ی ساره در حال خوردن چا با

  .شد و به طرف داخل ساختمون رفت بلند

 . خورد ز یم یساره؛ رو دیسف یکه نگاهم به گوش ختم یر یی چا گهید وان یل هی

  .برسونم هیخودم رو به بق  یازش استفاده کنم و جا تونستمیم

ساره   نکه یبدون ا دیرفتم. با یبهداشت سی کردم. بلند شدم و به سمت سرو بمیج ی برداشتم و با دستم تو ز یم ی رو آروم از رو یگوش

  .دادمیمتوجه بشه کارم رو انجام م

 . رو باز کردم  یعاطفه؛ سرهنگ! گوش ام؛ ی. تدونستمیسه نفر رو از حذف م شماره

خط   نی ... ادیو نه زنگ بزن دیبد امی. نه پدیخط به من برس  نیغنچه ام. با رد ا  "رو نوشتم امیهر سه نفر رو وارد کردم و پ شماره

   "محافظ منه

  امی هستم. دکمه ارسال رو زدم و بعد از پ یبهداشت سیسرو  یآب رو باز کردم تا متوجه بشه تو ریش گشت؛ یم المیساره که دن یصدا با

  ..رو پاک کردم ام ی؛ هرسه پ  لیتحو

  !غنچه حالت خوبه؟-



 

 
 

94 

  
 ناجی  ➢

 فاطمه پایان  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  !کم دل درد دارم هی خوبم... -

  !بگو  یخواست یز ی باشه اگه چ-

  !باشه... ممنون-

  !کنه؛ کار هردومون تمومه دایمادرم رو پ ر یجا فرار کنم. اگر ام نی از ا  دیخودت کمک کن... با  ایخدا

 . دراورم گذاشتم زیرو کنار م یرفتم.گوش رونیکردم و ب ی لباسم جاساز ی رو تو یگوش

دست زدم. به طرف   شیمن به گوش دی فهم  یبود که نم ییجا  ن یبهتر  ن یموهام رو ببنده؛ اونجا گذاشت و. ا خواستیم یوقت صبح

  .بود ستادهیا  ر یبالکن رفتم که با دست راست ام

  ؟یدیمن رو ند ی غنچه؛ تو گوش-

  ..زدم تا استرسم کم بشه و بتونم درست جواب دو جفت چشم کنجکاو رو بدم یلبخند

  !حواسم نبوده دمیشا ای  دمیند گه یبعدش د یول دمیدستت د  یتو ؛یموهام رو شونه کن ی خواستیصبح که م-

  .هنوز هم برنگشته شب؛یاز د  یعن ی الیو اط یح ردر یام نیبه سمت اتاق رفت و نبود ماش ساره

   

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

درحال صحبت بود.  ینام داره؛ مدام با گوش امیپ دونستمیحاال م ر؛که یکاناپه نشسته بودم. دست راست ام  یاز شام؛ کنار ساره رو بعد

  .دادیم حیتوض ییزها یچ ی و گاه زدیداد م یگاه

  :کنار گوس ساره گفتم آروم

  شده؟ یز یچ-

  .رو نشون دادم  امی چشم پ با

  !گم شده ر یام-

  !؟یچ-
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  !گم شده باشه؟ تونهیآدم م نی ا یگیم یعنیخب؟-ازش خبر نداره!  یبا خودش نبرده؛ کس ی محافظ چیو ه رونیکه زده ب شبی از د-

  :رو باال دادو گفت ابروهاش

  دیناپد یمثال تصادف کرده باشه... البته تو ا یسرش آورده باشه   ییبال ی معلومه که گم نشده دخترمگه بچه است؟! اما ممکنه کس-

  .شدن سابقه داره

  :زدم و گفتم یپوزخند

  !مرده باشه مهمه؟-

چه  یدونی... ممی خبر ندار ر یخبر برسه که ما از ام  هی! فقط االن کاففتهیهم درم سیبا پل ریام تیبزرگ سر امن سییمعلومه که مهمه! ر-

  !شه؟یم

  !نه-

  :زد و گفت یپوزخند ساره

  !کنهیکار رو م ن یکه ا دم یلفظه... د ه یفقط  نی ! فکر نکن ازنهیم  شیهممون رو زنده زنده آت -

  .زدیحرفهاش رو م شهیتر از هم یکه جد یگرد شده زل زدم به ساره ا  یچشم ها با

و فکر   گشتهیسالها دنبالت م ن ی! همه ا خوادی حساسه؛ تو رو هم م ر یام ی! به همون اندازه که رویاضافه شد ر یالبته االن تو هم به ام-

  !چرا روزبه مرد؟ یکنیم

  کشتیانتقام از پدرت داشت تو رو م  یاما اون احمق برا کشم یرو م یهردو برادر ایبرادرت رو بکش و دخترم رو بده  ای بهرام گفت  به

  !غنچه؟ میاوردیتو رو به دست ن یشده! الک یچندتا سوراخ مخف یتو دونمیو االن هم از ترس ستار خان نم

  ...من-

  :زد و گفت  یخند تلخ

اما با همون    یگلوله کشت... تو نمرده بود  هیزد با   ر یرو که بهت ت یا رو بهت بگم اما اون آدمه نیا   یکه همه  ه یرحم یب دیشا-

  !زد ؛ کشته شد ریکه به تو ت یاسلحه ا 
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  :لب زمزمه کردم ر ی و بهت سر تکون دادم و ز یجیگ با

  ...فهمم! من رو چرا ینم-

  :ام رو گرفت؛سرم رو به سمت خودش چرخوند و گفت  چونه

  یخودش هم رفت و آمد ی اما به آقا ستار نگفته و حت دونستهیسالها جات رو م نی ... پدر پدرت! تمام ای پدربزرگ رده باال دار ه یتو -

  باهاتون نداشته. آقا تو رو به عنوان

  !یمثل نامزد یز ی چ ه یگذاشته!   ر یام یو رواسمت رو انتخاب کرده و اسم تو ر  ی... از بچگخوادیم عروسش

  !بودم جیادامه نداد و من گ ام یپ اد یفر یصدا با

  !بهش؟ یگیم ی دار یساره؟! چ- 

  !و ندونستن هاش ینفهم یبا چشم باز باشه!نه رو فته؛ یچاه ب  نیا  ی! بذار اگه قراره توامیبذار بدونه پ-

  !ستیما ن فهیوظ ن یا-

  .اونها بودم رهیخ ج یندونستن ها گ یزد و من هنوز از رو ادیبه طرفش رفت و فر ساره

رو تباه  شیهمه زندگ ر یو ام دونهینم ی چیدختر ه ن یا  امیپ م؟یندار ت یذره هم انسان  هی یول میستین یخوب یدرسته ما آدم ها - 

  !کنهیم

دنبالم   شهیکه هم یینامزد داشتم و دا  هی   یاز بچگ دونمیحاال م دونستم؛ ینم چیکه ه  یبود. من یامشب کاف   یها برا دنی!شنستادمیا

  !سراغم ومدهین چوقتیکجام و ه دونستهیپدربزرگ که م هیبوده! 

  !شمیمواجه م یتلخ زندگ یها  تیاومدم و با واقع رونیو حاال ب کردمیم یهستم که پشت کوه زندگ یمثل آدم درست

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

  یمثل هرشب ساره برا نکهیا ال یکه حس کردم در اتاق باز شد. با خ کردمیامشب رو مرور م ی بودم و حرف ها یداریخواب و ب نیب

  .جمع کردم  شتر یو مطمئن از بودنم به اتاق اومده؛ خودم رو ب یسرکش
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دورم رو احاطه کرده بود.   یدر کنار گوشم؛ ترس مثل بختک یو نفس ها دیچیدر مشامم پ یبد یگذشته بود که بو ی ا قهیدق چند

بخوابم و با خودم تکرار   خواستمیتالشم فقط م ی. با همه شدیهم فشرده م ی رو شتر یو هر لحظه ب شدندیچشمام از ترس باز نم

  !یفقط خواب  کردمیم

ام   یسانت کی که در  دمیدیرو م ی و روشن جسم کیو چشمام باز شدند. در تار دمیدستم قرار گرفت از جا پر  یکه رو  یدست داغ با

  .دیچیپ ی در مشامم م شتر یبد؛ هر لحظه ب ی قرار داره و بو

دهنم   یجسم رو ی نیتا بتونم از سنگ کردمیم  ن ییتشک باال و پا یدهنم قرار گرفت. با تقال پاهام رو رو ی رو یکه جسم دم یکش یغیج

و   زدمی.به جسم چنگ مشدیاما پشت جسم خفه م دم یکش یم غیپاهام؛ از تالش کردن موندم. ج یرو یجسم  ی نیفرار کنم اما با سنگ

  .نداشت ی ا دهیفا

  !جونم یا-

دستاش؛ دهنم رو باز کردم   ر ی.زدمیدیعادت کرده بود و دستش رو م ی کی! چشمام به تاررهیام  دمیگوشم نشست؛ فهم یکه تو صداش

  .رمیاز دستش بگ یکردم گاز محکم یو سع

  !تالش نکن جوجه کوچولو نقدریا-

 ینسبتا بلند یی کف اتاق خورد و باصدا کیسرامیخورد و رو  یکنار پاتخت وانی که دست راستم به ل دمیرو به دوطرف کش دستم

  .شکست

  .به کارم برسم یدختر و بذار  یبهتره خفه بش-

  .صورتم خم شد یتو شتر یلحظه برداشت و ب کیرو  دستش

  .و ترس عرق تمام صورت و بدنم رو پوشونده بود ادیداشتم و از تالش ز ی .حس خفگزدمینفس م نفس

  !!! کمکر یولم کن ام-

 نشیسنگ رتنی پاهام ز یخودم رو باال بکشم ول ی کردم کم ی و سع رفتیم  جی... سرم گدیصورتم کوب یمحکم تو  نباریو ا  دمیکش غیج

  گرفت که با. چونم رو دادیجون م

  ی. جوندیچی وحشتناک در سرم پ یتخت خورد و درد یسرم رو تکون دادم که چونم رو رها کرد و سرم با شدت به گوشه چوب شدت

سانتم   کی یبه عقب هلش دادم که حت  یگردن فرو کرد... دستم رو باالآورم و کم  یسرش رو جلو آورد تو ر یتقال نداشتم و ام یبرا
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ناتوانم   ی. با دستهارمیازش فاصله بگ  کردمیم ی بود و اما سع جیشدند... هنوز سرم گ یجار امزدم و اشک ه عقب نرفت. خدا رو صدا

  :کم رمقم گفتم یاتاق افتاد و من با صدا یتو  ی! با باز شدن در نورشدیو نم  کردمیدر دور کردنش م یسع

   

  !کمک... نجاتم بده-

 . دیچیگفتن ساره در اتاق پ امیو پ غیج یرو به سمت نور دراز کردم که صدا دستم

  .دیرو کنار کش ر یضربه ام کیوارد شد و با   امینگذشته بود که پ ی ا قهیدق چند

  از دوست دخترهات؟  یکیدختر غنچه است نه   ن یا ستین تیکه حال یخورد ی چقدر کوفت ی لعنت ر؟یام یکنیچکار م-

  یادامه دادم. حت یگذاشتم؛ سوخت ول نیزم  یزجر و حبس رو! پاهام رو رو ن یلحظه مغزم دستور داد که فرار کن و تموم کن ا  هی یتو

 . هلش دادم و از کنارش گذشتم یبیو زجره! ساره جلوم اومد؛ با قدرت عج ییآبرو یاگر تهش مرگ باشه؛ بهتر از ب

  .دمیسرعت گرفت و دو پاهام

  !نداشت تیهمجز فرار ا ز یچ چیه

  !نبود اگر شلوارم کوتاهه مهم

  !سرد رونینبود اگر لباسم کمه و ب مهم

  !ستی پوشوندنش ن یبرا یو شال ختهینبود اگه موهام دورم ر  مهم

  !رمیجلو م الها یکنار گذر و ی کیتار  ونیبه پا ندارم و هر لحظه م ی ز ینبود اگه چ مهم

  !رمیباآبرو بم رم؛ یبم خوامیبود که اگر م مهم

  !بودکه پاک بمونم و تموم بشه مهم

  !بندمیطرفه ام به او هم پا  کی! که به عشق دمیپاک موندن جنگ یعاشقشم؛ بدونه برا دیفهم  امیت یبود که اگه روز مهم

  !تمام شد یها و زندگ ی... بدای! فکرها... دندیپر کش ز یشد؛ همه چ یکه خال  میرپاهایز
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  :ام یت ********************

  !دنبالش رمیمن م ن؟ییپا  ی ایب یخوایچطور م-

  :دم یو غر  دمی کش ن ییپا یرو به سخت  خودم

  !نییپا  امیحرف اضافه نزن آوات! کمک کن ب-

  !؟یدختر بش هیهمه نگران   نی ا یتونیتا حاال م ی... از کامیت یشد بیعج-

و من روزها بود که با   کردیم یکنارم زندگ  یکهچندماه یاز بودن دختر  خواستیم ی دلم آرامش! اما دونمینه؛ نم ا یشده بودم  بیعج

دادن به دختر   تیکس برام مهم نبود؛ اهم چ یکه ه یمن یبود! برا بیمن غد و مغرور عج یبود! برا بینداشتم! عج ینبودنش آرامش

  !دانستم چه بر سرم آمده یهم نم مبود و خود  بیچند ماه عج  نیا

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

تنها بود و حضور   الیو یمختلف داشت. تمام مدت تو یتماس ها یکه مدام با اون گوش  یو دختر  الی و ه یبود به  دهیرس ی گوش رد

همه   شیبود! نبودش تشونبودن غنچه خوب ن نیکنارش باشه و ا  دیخط محافظشه؛ پس با  نینشده بود. به گفته غنچه ا  دییغنچه تا

  .سکوتم رو بشکنم شتمندا می کرده بود و من تصم شتر یرو ب

  .میو همراه آوات پشت سرش راه افتاد دمیپر  نیی که راننده اش همون دختر بود؛ از ون مستقر پا ینیخارج شدن ماش با

  نکه یشدم و قبل از ا  ادهیپ نیگذاشت و سوار شد. از ماش نیماش یها رو تو دیکرد؛خر  دیخر یو مقدار ستادی ا ی کنار فروشگاه دختر 

  .کنارش جا گرفتم یصندل یرو روشن کنه؛ رو نیماش

  !تو؟-

  دهیخورده؛ ضرب د  یبود که هنوز هم از کتک ها یی از درد پا شتر یچهرم نشوندم که ب یرو  یدختر به سمتش برگشتم. اخم یصدا با

  .بود

  !؟یشناسیمن رو م-

  :داد و گفت هینشست و دستش رو به پنجره تک صاف

  ؟یغنچه به زحمت نجاتت داد؛ چرا برگشت-
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  بردنش؟ یبرا-

  :چشمام زل زد و گفت یزد و سرش رو چرخوند و تو یپوزخند

  !مینکرد داشیدو روزه گم شده و پ ؟یاومد رید-

  :دمیسمتش خم شدم و غر به

  !؟یگیم یچ-

  :جا به جا شد و گفت یو کم دیگز  لب

  !شیداشته باش یتونیهم نم یکن داشیاگه پ ی حت یول یدوسش دار دونمیدنبالش نگرد! م- 

  :و گفتم دمیداشبرد کوب یدستم رو رو یعصب

  !غنچه کجاست؟ ؟یگیم یدرست حرف بزن بفهمم چ - 

  :هم فشرد و گفت یو چشماش رو رو دیلبش رو گز  دوباره

  !رفته بود سراغ غنچه میمست اومده بود خونه و مستق ر یام-

  :به دختر موندم رهیفشردم و خ یرو لبه صندل دستم

 . ستین داشیو هنوز هم پ رونیزد ب الیاما غنچه از ترسش از و  میدیزود به دادش رس-

  !نکرده داشیپ  یدنبالشه ول ر یام

  :که گفت   دمیرو کش رهیتگفشردم. دس یصندل یرو شتر یهام رو بستم و دستم رو ب چشم

از   چوقتیکه ه ادینم ادم یبوده؛ زنش بوده و هست و من   ر یسرگرد! از بدو تولدش نامزد ام ز ی فکر غنچه رو از ذهن و دلت دور بر - 

  !حقش گذشته باشه

که با بودنش آرامش بود و با نبودنش دلشوره به    یباز و بسته شد و تنم قدرت حرکت نداشت. دختر  یخشک شد. چشمام عصب دستم

  ...انداخت و حاال یجونم م
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دل داد به زن مرد   شدی! مگه مز یجا تموم بشه همه چ نیتا هم دمیشن  یم یا  گهی از کس د دی. بادمی کش رونیب بمیرو از ج یگوش

  !که دشمنته؟ ی همه حس داشت به زن مرد نیا  شدی! مگه م؟یا  گهید

  :گفتم ین یمکث و مقدمه چ چیبدون ه د؛یچیگوشم پ یکه تو صداش

  !ره؟یغنچه؛ زن ام-

  .کنار رفت  یسوالم با سوال شهیهم مثل

  !گفت بهت؟ یک-

  !ره؟یزن ام دونه؛ ی! بگو غنچه هم مره؟یگفته... تو فقط به من بگو ناموس تو؛ ناموس ام  یک ستیمهم ن-

  :دیغر  ی گوش یتو

! گفته  ر یام  یعقدش کردند برا ینه سالگ یامضا از پدرش تو هیشوم که با    ی آدم ها نیبخاطر هم میهمه سال دور نگهش داشت ن یا-

نداره  اد یبه  یچیچه ظلم بدتر از مرگ در حق دخترش کرده!غنچه از اون روزها ه دیامضا کن و امضا کرد و نفهم ای بودن جونش 

  !... بفهمخطره! در  میبرش گردون دیبا ...امیت

  یبیکه باخته؛ دربرابر رق  یها شروع به راه رفتن کردم. حس مرد نیو خالف جهت ماش دمیو کش رهی. دستگدمیفهم یبفهمم و نم دیبا

  یها  یو تمام!شکسته بود! از نادان یموجود اضاف هی  شدیبود و حاال همه کاره و خودش م ی موجود اضاف ه یفقط    شیپ قهیکه تا چند دق

  !شرمنده بود گری . از حسش به زنِ مرد ددیکش یخودش خجالت م

  !یرا هرچند نامرد بخواه یگر یزن مرد د شدیم مگر 

   

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

در که اومد؛  کیشدن در شدم. ت. زنگ رو فشردم و منتظر باز دمیرس روهایاستقرار ن یالیبه و یطوالن  یرو ادهیو پاکشان از پ خسته

  .دمیرو رد کردم که آوات رو جلوم د  کیکوچ اطی خورده از بارون رو هل دادم و ح سیخ یدر آهن

  !ام؟یت-
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سرهنگ به گوشم   ی. خسته چشم ازش گرفتم و به سمت اتاق ها رفتم که صداختیر  یم نیی و آب از سر و روم پا سوختیم چشمام 

  .دیرس

  ی ! حاال برگشت؟یو رفت یرهاش کرد ؛ییمتهم و بازجو ی ر یدستگ ی به جا ؟یریم یو دار یانداخت نییمشفق؟! کجا سرت رو پا  امیت-

  !؟یجواب چیه یب

  ستادهیجواب من خسته و خورد شده ا ی!همه همکارها پشت سر سرهنگ برا یمونده و نه مشفق یامیبگم نه ت خواستمی!مدمیچرخ

  !ستیازش ن یکه مدرک  هیرو که زن مجرم ی دختر  خواستمیبگم؟! که م ی بودم. چ

باز موندن.  ینداشتند برا یتب دارم قدرت یو چشم ها ومدنی... صدا ها کش مدمیدور نشن ییگفت اما من جز آوا   یز ی چ سرهنگ 

  .پارکت سالن شد نیخورده ام هم نش  سیشد که چشمام بسته شد و تن دردناکِ خ یچ دمینفهم

    

  ر یام **********************

  نی ... اکشمیرو اومدم و عقب نم  نجایبرنامه هام خراب بشن! تا ا  ستیداره و قرار ن یحال خوب شدمیمطمئن م دیدر اتاق نشستم. با  جلو

  !دمیادامه اش م خوامیمن همونطور که م یرو من شروع نکردم ول یباز

  .ستادمیاومد ا رونیکه ب دکتر 

که   یو تا زمان یمدت طوالن ه یممکنه  ده؛ یرس بیداشته و االن به عصبش آس یبد یدگید بیاز پاهاش قبال هم آس ی کی  رخانیام-

  .شهیبشه؛ موجب لنگ زدنش م میترم ی عصب به خوب

  !ذارمتیکنم زنده نم داتیبه بهرام! اگه پ لعنت

  !ببرمش؟ تونمیم یک-

دوتا از دنده  یکی داره!  ی به مراقبت داره! به جز پاهاش؛بدنش کوفته است و شکستگ ازین یول دشیببر  دیتونیم دیاالنم بخوا نیهم-

  !شهیهاش ترک برداشته که با استراحت و مصرف دارو خوب م

  .چکاپ یبرا  ایب یدیعمارت! رس کنمیکوپتر منتقلش م ی خوبه! با هل-

  .زد یتک خند پسر 
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  !به من؟ یازیچه ن د؛ یما رو عمارت دار شما سلطان -

  !ایپدرت خبرداربشه... خودت ب ستین یدختر حساسه؛ پس عقالن ن یا یمنم که رو ی! بابادهیسلطان شما آمار ما رو به سلطانمون م-

  !حتما-

  .دست دادن و دور شدنش به سمت اتاق غنچه رفتم با

  :غنچه  *******************

اومدن از تخت هم برام سخته؛ چه   نیینزده. از همه ماجرا گذشته خبر دارم اما پا  یهنوز حرف  ر یو ام گذرهیهفته از برگشتنمون م کی

  ر یساره همسکوت کرده. ام یو حت دنیمحافظ هر روز تمام راهرو پشت اتاق رو پوشش م نی! چندهیبرسه به فرار کردن که نشدن

  ا ی  ی!واقعا؟یرو  ایخوابه   دونمیکه نم ییزها یو من سردرگمم از همه چ بهیدارم و سکوتش عج ر خب  یبچگ ی من از ماجرا دونهیم

  !دروغ؟

  نیهمچ یمن رو تو  ؛ ی ناج یمهربون و دست ها ی اون چشم ها شهیرو مرور کردم و باورم نم  امیو بارها حرف ساره درباره ت بارها

  ر یفکر و قلبش رو درگ یرو زده! کدوم مرد  دتیق ی ر یتو زن ام نکهیا دنی با فهم ای عشق نبوده  ا ی گهیرها کرده باشه! ساره م یجهنم

  !کنه؟یم یا  گهی زنِ مرد د

  !دوباره؟ْ ی کجا غرق-

  !جا؛ چشم گرفتم ازش چیه ه یو با  دمیساره به سمتش چرخ  یصدا با

  !؟یبه حال خودت بکن یفکر  هی  یخواینم- 

  :زدم  یپوزخند

  .ستیبه فکر ن ازیکه تموم شده ن  یآدم یفکر؟! برا-

  :داد و گفت لمی رو تحو شیشگیهم یاز لبخندها یکی تخت نشست و  یرو

  !تموم نشده یچ یتموم نشه؛ ه ی تا همه چ-

  :ادامه داد دیسکوتم رو د  یوقت
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  !؟یرو بدون  ز یهمه چ یخواست نکهیاز ا یمونیپش-

  !هیاز خوشبخت یبخش دونم؛ندونستنیاما حاال م دونستمینم-

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

  !یخبردار زیکه از همه چ دونمیو م م یخوب گوش کن غنچه! دو هفته است برگشت-

! یشک زن من یمن و تو رو امضا کرده و تو ب یصدساله برا غهیص هینجات جون تو و مادرت؛ اجازه   یپدرت برا تینه سالگ یتو

  !مدارکش هم هست

  :نشست و گفت یصندل  یپنجره فاصله گرفت و رو از

  .میبه جواب دلخواه من برس میتونیبه دو روش م یبا من بودنت ثبت بشه ول دیجواب که مطمئنا با  هی! و ییاونم تو م؛یمسئله دار  هی-

  .دمیهم فشردم و لب گز  یرو چشم

  یشیاتاق من مستقر م یو تو یای! کامل! میزن من بش ــدی...گوش کن غنچه بـا  دیو با یزن من یعن ی یخونه ا   نیا  یکه تو  ن یا-

  ...و

  .موند رهیگرد شدم خ یکرد و چشماش به چشما سکوت

من   نکه یا  ایو   میادامه بد  یبچگ غهیو با همون ص نطور یهم نکهیدو روش... ا ی بدم اما برا حیشترتوضیباشه برات ب از یکنم ن یفکر نم-

  !؟یکن یخانم یتونیراحت م ال یو تو با خ میعقد دائم بخون ه یسخاوت به خرج بدم و 

  :گفتم  یبا چه جرات دونمیاش شدم؛نم رهی وحشت خ با

  !! طالقم بدهدونستمیطالقم بده! من نخواستم... اصال نم-

  :دیصورتم خم شد و غر  یاز جا بلند شد و به سمتم اومد؛ رو تیعصبان با

و همه   ز ی پس فکر همه چ یباش یتونینم  چکسی! جز من زن هر یغنچه! بودن با من... با ام یرسیجواب م هی به  ی بر  یتو از راه- 

  !با من آماده شو یزندگ یو برا زیکس رو از ذهنت دور بر 
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  !هم نشده از بودنش؟ کماهیکه   یمرد ن یبا ا  کردم یچکار م دیرفت و من با رونیو از در ب دیچرخ

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

  یبودم به بن بست دهیاما دل من گرفته بود. رس با ینشسته بودم. باغ بزرگ بود و ز ر یباغ بزرگ عمارتِ ام ی ؛روبرویر یحص یصندل یرو

  گهید یبود و من تا ساعت ارمیو اخت میبا تصم یته زندگ نجا یبه جلو داشتم. ا  ی به عقب برگردم و نه راه تونستمیکه نه م میدر زندگ

شوم که   ه یسا هی وصله ناجور و ناهمگون!   کی با خواست پدرم به من وصله خورده بود...   ی که از نه سالگ شدمیم ی مرد یهمسر دائم

  !کنهیم یبوده و من رو تا به گور بردن همه آرزوهام همراه یاز بچگ

  .شدم رهیخ ر یشونه ام نشست؛ سرم رو باال گرفتم و به ام یکه رو یدست با

  !؟یخوب-

بزرگ و   یدست ها نیکه نگرفت ؛ کنارم نشست و دستم رو ب یچه برسد به بودنش! جواب سم؛یذهنم بنو یتو  تونم؛ ینم یرا حت خوب

  .کردمردونش حبس 

غنچه تو هم به من حق بده! من از همون روز   یبرات سخته ول یو حاال هضم همه چ یخبر نداشت  ی چی. تو از هدمیبهت حق م-

  !کنهی دارم که خونم رو؛ قلبم رو روشن م یهمسر  هی دونستمیم شه یذهن و قلبم داشتم. هم ی؛ تو   میزندگ یبودن تو رو تو

  !مگه نه؟ یبد مونیفرصت به زندگ  هی یتونیازت بگذرم اما تو م تونمینم

  !انداخت؟ یقلبم را به تپش نم ام؛ یبه چشم هاش انداختم. چرا چشماش مثل ت ینگاه

  !شدم؟ینم شیورزشکار  کل یه رهیخ  چرا

  !ایخدا

  !و چشمام ؛ قلبم طلب بودنش رو داره ستیکه قسمت من ن یرو سر راهم قرار داد یآدم

  :گفتم آروم

  .آماده بشم دیبا-

  دنیبود و من دلم چشم دزد رهی و خ نیزد.نگاهش سنگ میشونیبه پ یاز موهام رو پشت گوشم داد و ب*و*سه ا یو دسته ا  ستاد یا

  !شیرایبم شده گ ی! صداشی رو خواست! اخم ها  امیت یها
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  !؟یدیرا چه د  خدا

  یهم روز دیشا

  !و من روزم را در آغوش گرم او آغاز کنم ونددیبپ قتیام به حق شه ی دل عاشق پ یها ی البافیخ

  !عاقد آمد *************************

  !گرفت بله

  !رفت عاقد

  !عذادار تمام شدن غنچه نشکفته اش ماند شهیهم یدلِ من برا  و

  .دیایتواند ب یبودند جز بابا؛ عاقد هم م خوانده بودم بابا آمد! اما نگفته  یهفت سالگ در

  .شد دهیراه دستم کش انیزنان به سمت اتاقم رفتم که م لنگ 

  ؟یدیجواب نم  زنم؛ یصدات م یچرا هرچ -

و باز هم تاب   زدی. دخترک درونم دستاش رو از دوطرف باز کرده و دور خودش چرخ مزدمیمثل هپروت؛ چرخ م یی جا هی بودم!  جیگ

  !خواندیم یتاب عباس

  !غنچه؟-

  .ادیخسته ام! خوابم م-

  :تکون داد و گفت یسر 

هم   لتیاتاق من! االن هم عقد تموم شده؛ وسا یایبود؛ که بعد از عقد م نیقرارمون هم ست؛ ین ادت یطرفه...  نی باشه اما اتاق ما از ا-

  !منتقل شده اتاق من

  !امشب؟ نیهم-

داشتنت سالها صبر کردم غنچه   ی فردا چند سال!من برا  نیهم دیپس فردا بشه و شا تونهیاالن غنچه! اگه فردا بشه؛ فردا هم م نیهم-

  !اش صبور باشم هیبق  یبرا تونمی...و نمدمیرس خوام یکه م یز ی و امشب به اون چ
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  .و من رو به سمت اتاقش برد دیرو کش دستم

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

  !بودم ر یدر چنگال گرگ؛ اس یا بره مانند

  !رند؟ی م یواقعا م ی آدم ها ک یراست

  !؟یرویپروحشت م ییکه دستبند به دست؛ در راهروها به سمت اتاق بازجو  یزمان

  !؟یدیو سالم م ینیبیرو م لییعالمه درد در جز به جز تنت عزرا  هی با  ر؛ ی که در قفل و زنج یزمان

  ی گاه ا ی یش یروبروم گانهیبا مردان ب یهات حضور دارند و گاه هیهمه دوست داشتن ها؛ باز هم ترس در تک تک ثان نیکه ب یزمان

  !؟یش یگلوله در تنت م  کی زانیم

و تو  دارهیبودن برم ی دست از ناج ؛ یستین ل یهم دخ ی ذره ا یکه حت یگذشته ا  دنیبا فهم تیمرد دوست داشتن یفهمیکه م یزمان

  !و انتخاب پدرت؟ یمونیم

وارد  لیم  یو تو ب ره؛یرو بگ تییهمسر؛ بدون خواست خودت همه دارا  تیبا نسب ی لحظه باشه که مرد ن یمرگ هم دینه ...شا ای

  !؟یخواستیکه نم  یبش ییایدن

  !لحظه است نیهمه آرزوها هم مرگ

  !هیلحظه پر از پوچ ن یهم ایدن یهمه  مرگ

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

...ضعف داشتم! نگاهم به  دیچیبدنم پ یتو یجا به جا شدم که درد ینبود. کم ر یبود اما ام یرو بازکردم. همون اتاق جهنم چشمام 

  شبی . دکردیاراده به خواب دعوت م یو من رو ب خوردم یپاهام م یکه هرشب برا  یقرص اعصاب شهی آب کنار تخت افتاد و ش وانیل

  .فراموش شده بود بخورم

قرص ها    نیخوردن ا  ییپس چند تا  خواستمیم یخواب طوالن هی قرص رو برداشتم. سرش رو باز کردم.   شه یو ش دمیرو باال کش  خودم

  !خواب خوب بهم بده هی تونستیم

  ...... دوتا... سه تا... چهارتا...پنج تا...شش تایکی
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! گناه دارن نخورمشون! پاهام رو  شهی...سه تا قرص مونده بود ازکل شخواستمیو شمارشش رو نداشتم. باز هم آب م دمیبلع ی کی  یکی

بودن و   ن ی. چشمام سنگرفتیم جیشده بودم! به سمت حموم رفتم. سرم گ فیکه نگاهم به بدنم خورد. کث دمیکش نییاز تخت پا 

  !خودم رو بشورم دی!باخوردمی قرص م دیاما با  ومدیخوابم م

 . افتاد نیزم یرو شهیو ش ختمیرو پر از آب کردم. سه قرص رو کف دستم ر وانیل

  یاز دستم افتاد و من ب وان یخورد؛ ل  ز یل نیزم یها رو باال انداختم و آب رو خوردم.به سمت دوش آب رفتم.با بازکردنش؛پام رو قرص

مخالفت با بسته شدنش رو  یحس بود و چشمام طلب خواب داشتن و من نا یحموم شدم. تنم ب ی ها کیسرام ن یجون هم نش

  .نداشتم

  ر یام ****************************

  :با خنده گفت امیو ساره وارد شدند. پ ام یدراز پنجره فاصله گرفتم که پ یصدا با

  !بگم شاه دوماد؟ ک یتبر  دیبا-

مخالفت نکرد و کنار اومد با ساختن شب   کردم؛ یمست و خوشحال بودم. غنچه اونقدر هم که فکر ماز گذروندن شب گذشته سر  هنوز

  !خوبمون

  :زدم و گفتم ی ا قهقهه

  !بگو داداش! بگو-

درباره مسائلشون   اد یشده باشند. ز ر یدرگ امیبا پ شهیباز هم مثل هم د یگفت اما چهره اش گرفته بود. شا  یکی لب تبر  ریهم ز ساره

  !بود قم یرف  نیبهتر امی هم فشرد. پ یبه ساره زدم که چشم رو یکردم و نا محسوس اشاره ا  امیبه پ ی . نگاهکردمیدخالت نم

 . تکون دادم  دییبرو برگرد اعتماد داشتم و سرم رو به تا  یبود که ب یدست راست سالها

  .دادمیخودم اجازه دخالت نم و اگه نه هم من به  گفتیم خواستیکه بود؛ اگه م  یز یهرچ

  .بگو دکتر خبر کنم ست؛ینه؟! اگه هم حالش خوب ن ایالزم داره   ی ز یچ نیسر به غنچه بزن؛ بب ه یساره -

  :رفت. در رو که پشت سرش بست گفتم رونیگفت و ب  ی چهره گرفته ؛ چشم باهمون

  :مبل نشست؛ گفت یرو د؟یشد ر یدوباره درگ-
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  .ستین یحالت هاش عاد گهینگران غنچه است. م شتر ی... بکنهیعجله؛ نابودش م ن یبا ا ر ی ام گه یآره! سر تو و غنچه! م-

رو روشن   گاریو به طرفش گرفتم. از دستم گرفت و فندک رو روشن کرد و هردو س  دمیکش رونیب ز یم  یرو ییاز جعبه طال یگاریس

  .کرد

  !من و زنم نیمسئله است ب هینداره!  یبه ساره ربط-

  :داد . گفت رونیرو ب دود

غنچه چموش    یازدواجتون برا یحرف قبول کردنش برا یکه ب نه ینگران غنچه است. نظرش ا ینداره ول یدرسته! بهش گفتم ربط-

  !ه؟ی. ولش کن داداش! برنامه تو چستین یعاد

  .ارمیبه دست م شهیروهم خوام یکه م یز یو چ  دمیبود که من به غنچه رس نی تکون دادم. مهم ا یسر 

  .برمیبار خودم کار رو جلو م نی ... ایبرم دب دیبا-

  :رو خاموش کرد و گفت گارشیس

  !ر یخطر داره ام-

  !از دستمون رفته ز ی همه چ اد؛ یب شیپ یبار اگه مشکل ن یا-

  رون؛ یاز ب غیج  یصداها دنیبا شن و به سوزش افتاد.  ختیدستم ر یرو  گاری در و وارد شدن محبوبه؛ خاکستر س ی باز شدن ناگهان با

  .بودم رهیاشکبش خ یگفت و من مات به محبوبه و چشما ییخدا ا یزد و  یجست امیپ

  !چه خبره؟-

  !کرده... مرده یغنچه خانم! خودکش -

  .دیرسیبلند ساره رفتم که از اتاق من به گوش م یها غیبه سمت ج نیزد؛ بلند شدم و با قدم سنگ رونیکه از در ب امیپ

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

  !خواستم؟یم ی اتاق چ ن یا  یو تو نجا یتخت انداختم. من ا ی قرمز رو یو گل ها دیبه تخت سف ینگاه
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قفس من رو گرفتار کردند و هر لحظه تنگ    ه ی ی ها لهیدستاش؛ مثل م کردمیکه دورم حلقه شد ؛ باعث شد از جا بپرم.حس م یدست

  .شدیتر م

  !! خانم من؟ عشق من؟؟یشیغنچه! مال من م-

  !گلوم ی ام لرزون شد از بغض لونه کرده تو چونه

  !خوامینه! نم-

  :موهام گذاشت و گفت یرو رو چونش

  !چرا؟-

  :لرزونم گفتم یلب ها نیو ازب دم یگز  لب

باشم و دلم   یا  گه یمال کس د تونمیهست که جونم مال اون! نم ی کیهست که نگاهم مال اونه!  ی کیهست که دلم مال اونِ!  یِ کی-

  !رو بهش بدم

  :چنگش گرفت و گفت یبکشم؛ رو به خودش چرخوند ؛ بازوهام رو تو ی نفس راحت نکهیرو باز کرد و قبل از ا دستش

  :صورتم خم شد  یرو شتر یزد و ب یپوزخند ؟ی! عاشق اون شداحمق خوشت اومده؟   امیاز اون سرگرد ت-

چکار کرد؟!  دنشی بعد شن یدونی! مگذرمیو من از حقم نم یبگه توزن من امیسراغش و خواستم به ت رنیبه ساره گفته بودم؛ م-

  !؟یساره و توشد و رفت! تو رو دور انداخت و تو؛ هنوزم به فکرش التیخیب

  :به دوطرف تکون دادم و گفتم یسر 

  !شیاما نخوا یرو داشته باش یکی  نکهیتا ا ؛ یو نداشته باش ینفر رو بخوا  ه یبهتره - 

  !حاال انتخاب کن نیچشمات بکشمش... هم  یحاال جلو نیهم تونمینکن! م وونهی غنچه! منو د-

  :عقب برداشتم و با ترس گفتم یقدم

  !کشمیبرو عقب! خودمو م-

  :طرح لبخند مزخرفش جلو اومد با
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  ؛ ینی ب یرو نم امیت چوقت ی؛ ه یو اگه نش یشیآغوشم؛ مال من م یامشب تو  نی! سهم من! غنچه همیمال من یبفهم دیبا-

  !کشمشیم

  !شیعقب گذاشتم... پرهراس و تشو یقدم

  !تونمی... من نم یکنیکارو نم نی تو ا-

  :زد و گفت  هیسرش رو به سرم تک ستاد؛ یمن ا  یقدم  کی در

  !یکنیم ی ذهن و قلبت رو خال ی و همه آدم ها یشی خانمم م  شهیهم ی! امشب برایبتون دی... با زمیعز  یتونیم-

  !بود یکه گذشته بود؛ تموم نشدن یی . کاب*و*س روزها و شبهادمی؛ با هراس از خواب پر   دیچیکه دور کمرم پ دستش

  .شدم رهیکه جلوم قرار گرفت؛ به ساره خ یآب وانیل

  .لب زدم ؟یدی! بازم خواب د ؟یخوب-

  !خواب نه؛ کاب*و*س-

  !؟یندار ی ر ییاز همه مشاورها و درمان ها گذشته؛ چرا تغ کماهی اما   کنمیرو حساب نم یکما بود  یتو کماهیدوماه گذشته! -

  :گذاشتم و گفتم  ز یم یرو رو وانیل

  !یکنیگوشت و استخونت حس م  یدردش رو تو  شهیزخمش بسته بشه اما هم دی! شاشنیخوب نم  چوقتیزخم ها ه یبعض- 

را حــس   ــشــان یامــا لــحـظـه بــه لــحــظــه نــابــود  یاســت؛ هــزاران آرزو در ســر داشــتــه باشــ  ســخــت

  ****************************** !یکــنــ 

  یی درونم مرده بود و دلم فقط تنها ییز ی چ کی رو نداشتم.  یکار چیروزها حس و حال ه نیاومدم. ا  نییکمک ساره از تخت پا  با

من   یداشت اما چشم ها یرنگ شاد یساره؛ که همگ یانتخاب ی. بعد از شستن صورتم و عوض کردن لباسم با لباس هاخواستیم

  .دمید ینم یی بایز چیمرده بودند و ه
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آمده بود؛   ی . مانند طوفانستیافتاد. مدت هاست حضورش در خانه ن ر یام  یخال  یجا یو من نگاهم رو م یصبحانه نشست ز یم پشت

 . و رو کرده و رفته بود ر ی را ز میزندگ

  .خانه ساکت بود و همه در آرامش بودند همه

  !خانم؟-

  .. دختر زن آشپزخانه بوددمیسمت صدا چرخ به

  !بله-

  :و گفت دیرا گز لبش

  .میشماست درست کن لیباب م یخونه! اما گفتند هر چ انیناهار م یخبر دادن که آقا برا -

  .دیخوردن همون دو لقمه هم پر یافتاد و اشتهام برا  ز یم یمربا رو لقمه

  !نداره یمن فرق  ی ... برادیکردیدرست م شهیکه هم ی ز یهرچ-

اورد.   یدستاش؛ نفسم رو بند م دنی. دکردیگرفتم و بلند شدم. نگاه کردن به چشماش هم دلم رو پر از ترس م زیم یرو لبه  دستم

  !خواستمیاتاقم رو م ییتنها

. چکار کرده بود با من  کردیو دلم رو پر از حس خفقان م نشستیم شی چشمام به نما  ی تمام اون شب جلو بستم؛ یرو که م چشمام 

کردم که    یمرد ی هوس ها یزنده موندن عشقم؛ خودم رو قربان  یکه برا ی و من؛ زن کردیدوست داشتن م ی که ادعا یمرد

  .ن روزها بودیتر از حس ا ن یر ی. مرگ در اون لحظه شخواستمینم

  !غنچه؟-

  !ختیر یبا ترس سرم رو باال آوردم. خودش بود. همون چشم ها با طرح لبخندش که روح و روانم رو به هم م

  !خانمم؟-

  !خوامش ینم دیفهم یجمع کردم. چرا نم شتریآغوشم ب ینشست و من پاهام رو تو روبروم

  !! چرا؟یخواستم باهات حرف بزنم؛ تلفن رو نگرفت  یهرچ کماهی-
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  :پر از اشکم رو بهش دوختم و گفتم یچشما

  !خوامت ینم-

  :و گفت دیشده از چشمام کش یجار ی اشک ها یرو رو دستش

  !از اون دوست دارم؟ شتر یکه ب یکنیدنبالت غنچه! چرا باور نم ومدیبوده اما ن ی محافظ چیخونه بدون ه ن یا  کماهی-

به  یدیتن م ی ! که وقتتهیبود که سکوتت نشونه رضا نیا  المی هزار بار به خودم لعنت فرستادم. خ دم؛ یاون حال د  یتو رو تو یوقت

  !یتو هم به فکر ساختن ی عنیخواستم؛ 

  !ستین تیدلم اهل شکا ست؛ین تیسکوتم از رضا-

  .شد رهیزد و باز هم به چشمام خ یلبخند

به  ؛منمی. تو بخاطر اون پسر؛ با من راه اومدکنمیتکرارش نم گهی دلت باهام نباشه؛ د ی اما تا وقت خوامتیم یلیگوش کن غنچه! خ-

  !رقصمیو به سازت م  ام یخاطر بودن تو؛ بادلت راه م

  !نیاما تا اون موقع فقط کنارم بمون؛ هم یبر ذارمیدنبالت؛ م اد یب اگه

  :پر آب؛ سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم یچشم ها با

  !؟یدیقول م-

  :پهن زد و گفت یلبخند

  !قوله ر ی!...قول امدمیقول م-

  زن کی درونِ

  :دید  توانیرا هم م گر یزنِ د چهار

  ها نیمستقل و منظم زن مُسنِ غرغرو و اخمو اما تمام ا  انسالِ یدختِر نوجوان جسور و مغرور زن م یو بغل طانیشَََرو ش ی دخترک

  ...!دارد که کدام زن پررنگتر باشد   ی مرد بستگ ک یبه رفتارِ  تنها
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  یفردوس محدثه

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

  !غنچه؟-

هول چانه اش در رفت و آمد بود. هنوز هم    ییجا   کیو نگاهم  دمیکش رونیساره ب ی ز کتاب رمان انتخابصداش؛ سرم رو ا دنیشن با

  .چشماش برام ترسناک بود

  :کنار تخت نشست و گفت یصندل یرو

  .میبخر  یو هرچند تا کتاب دوست داشت میدور بزن  ه ی رون؛یب می... بر یرمان دوست داشت دمیاز ساره شن-

هرروزه   ی. آمد و رفت هاشدمیم دهیشکل و سوزانه؛ به هر طرف کش کیکه همه اطرافش   ر ی درکو یخوب نبود؛ مثل گم شده ا حالم

  زد یحرف م آمدنش لی. اوا دادیجواب م ییجا  ه یکه از بعد ازبه هوش اومدنم؛ در رفت و آمد بود هم تا  یروانشناس  ؛ یخانم دکتر مصباح 

! دلم فهممیروزها باز هم حرف هاش را نم نی ! کم کم من هم شروع به حرف زدن کردم؛ اما ادمیفهمینم یگاه یو حت دمیشنیو من م

  !و بس خوادیو نشستن و خوندن م ییتنها

  !م؟یغنچه؟! بر -

  ...آخه من-

  !! باشه؟میگرد یزود برم ؛ یبازم حوصله ندار یدیاگه د م؛یبر -

و  داشتیدست از سرم برم ی و سردرگم یج یهمه گ نی ا دیتکون دادم. امتحانش که ضرر نداشت؛ شا  دیی به تا  یرو بستم و سر  کتاب

  .دمیرسیبه ساحل آرامش م

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

  .کردمیو به کتاب ها و رمان ها نگاه م دمیچرخیقفسه ها م نیداشتم. با لذت ب یکه شدم؛ احساس شعف خاص یکتابفروش وارد

  !آوردمت یزودتر م نمیچهرت بب ی تو تونمیرو م ی و خوشحال جانیه نقدری؛ ا دونستمیاگه م-

  .زدم یلبخند

  .کدوم رو انتخاب کنم دونمینم-
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  !میخریرو م یپس کل کتابفروش-

  :گرد شده گفتم  یتعجب و چشم ها با

  !؟یچ-

  !رو براش بخرم یکتابفروش نی کل ا تونمیانتخاب کنه؛ م تونهیخانمم نم یوقت-

  .اش نشست  نهیس یزدم و مشتم رو یتک خند ش؛ یوونگیکه شاخ و دم نداره... از د  یوونگید

   

  !وونهید-

  :قدم جلو اومد و گفت هی

  !میدوست داشتن یخانم کوچولو وونهیداشتم و نداشتم! د شیکه از نه سالگ  یدختر  وونهیام! د  ونه یمن د-

  :چونه ام زد و سرم رو باال آورد و گفت  ر یرو ز دستش

  .کنمیکم هم به دلت نشست بردار؛ منم بهت کمک م ه یکه  ی ز یهرچ-

هر   سر  ر یبه کتاب نباشه و ام یازین ندهیآ  کسالی تا  دیتکون دادم و شروع کردم به برداشتن کتاب ها. اونقدر برداشته بودم که شا یسر 

  .آورد یشکلک در م هی  ای  خوندیشعرم ه یکتاب 

حاال!   نیمثل هم یلحظه ا یحت  خواست؛ یداشتم. دلم آرامش م یصورتم نشست. حس خوب یرو یبعد از مدت ها لبخند باالخره

  !ییخسته ام از سکون و تنها

  .خاص رو داده بود ی شام و جا هیقول    ریگذاشته شد تا به خونه بره و ام ریمحافظ ام ن یماش یها با کمک شاگرد مغازه؛ تو کتاب

؛متجاوز روح و جسمم شد. اگر   یی ایشب رو  ه یداشتن  ی که به جا ه یهمسرم مرد کردم؛ ینبود؛ اگر فراموش م یبد یلحظه ها کنارش

من هم دل به   دیانداخت؛ شا  یروح و روانم خط م یبود که هر لحظه رو یروزهاست قبل از اون شب ن یا  یهمه خوب بودن ها

  !عشق چشم ها و حرکاتش رو همه نی ا کردم یو باور م سپردمیعاشقانه هاش م

  .دارند ییا یتالیگفته بود غذاها ا ر یکه ام م یرستورا ن شد هی وارد
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  :دستش گرفت گفت یرو تو دستم

  .مینیشب نجای ا  ستی... ما قرار نایهمراهم ب-

  .حرف دنبالش برم ینبود که ب ی هم اعتماد هنوز

  !خب  مینیجا بش  نیچرا؟! هم-

  .شدیدستش محکم فشرده م ی اما دستام همچنان تو دیو به سمتم چرخ ستاد یا

  .یکه پاستا رو با دستپخت خودم بخور نجا یام. اومدم ا  ییا یتالیا  یرستوران منه و عاشق پختن غذاها نجا یا-

  !؟یکنیتو؟! پاستا درست م-

  .و پشت سرش به راه افتادم دیرو کش دستم

  !خانم یکه خبر ندار کنمیهم م گهی د یکارها  ی لیمن خ-

  .خوردم  ر یام یو خنده ها یشوخ  ونیبود که م ییغذاها ن یاز بهتر  ی کی زات؛یپز با اون همه تجه ریام یپاستا

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

همه ساعت بدون  ن یا  شهیخورد. ساعت از دوازده شب هم گذشته بود وباورم نم نیاومدن از رستوران؛ نگاهم به ساعت ماش رونیب با

 . بودم ر یو وسواس کنار ام یر یدرگ

  .کامال خلوت بود ر یمس

  !سوال بپرسم؟ هی-

  :وگفت دیبهم کرد رو به جلو چرخ ینگاه

  !آره حتما-

  برم؟ یذاریم اد؛ یب امیاگه ت  یچرا گفت-

 .قلبم نشست یرو ش؛ ی زد که حس تلخ یخند تک
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  !تعصب و عقده ست ست؛ یتپه؛ عشق ن یمن نم یکه برا یبه زور نگه داشتن قلب-

  .شدیسخت تر م ی ز یاز هرچ ریدرک ام ی کردم. گاه سکوت

  !مهمه؟ ایدن ی تو یز یچه چ یدونیم-

  :نگاهش کردم رهی خ فقط

  چیشهرت و ثروت ه ؛ یرو نداشته باش چکسیکنارته؛ اگه ه هیبه بودن بق یچقدر شهرت! خوشبخت ای  ی چقدر پول دار ستیمهم ن-

  .نداره ی ا دهیفا

  !هیحق و سهمت از زندگ نی ا  گفتن؛ یعکس از تو داشتم که م هیپدر و مادر گذشت و فقط   یعمرم ب یسالها  ی همه

  ...خوایداشتنت خودخواه شدم غنچه! م یبرا من

  .دمینفهم ی چیه گهی خورد و د  نیجلو برخورد کردم و سرم به گوشه ستون ماش  شهیمحکم به ش ن؛ یماش یترمز ناگهان با

   

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

  .گفتم رلب یز یآخ  جیگ ؛یچشم باز کردم. با ضربه بعد یبه سخت خورد؛ یصورتم م یکه تو یی ضربه ها با

  .خوردیکلمات به گوشم م  یبعض نشونیو ب شدندیم کیدور و نزد صداها

  !نامرد؟!... دست رو بکش ی چکارش کرد-

  .دی دینداشتم! چشمام تار م یبود و حال خوب نی رو آروم باز کردم و به چند مرد حاضر در اتاق نگاه کردم. سرم سنگ چشمام 

  !غنچه؟-

  .هم فشردم ی.چشمام رو بستم و روسوختیسرم به شدت درد داشت و چشمام م کردم؛یزدم و چشمام رو که باز م پلک

  !چشمات رو باز کن خانمم؟! غنچه؟-

  !ر؟یام-
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  !ر؟یجان ام-

  !بازش کنم تونمی... نمسوزنیچشمام م کنه؛یسرم درد م-

بود. چشمام رو باز کردم تا دستام رو بتونم آزاد   ر یاس یی جا ک ی دم؛ یکشیم ی هم فشردم و باز کردم. دستام رو هرچ یرو رو چشمام 

و ناآروم   ی و من عصب خورد یرخ مسرم چ یاون شب تو  ی. دستش که به سمتم اومد؛ صحنه هادمید  کمی رو نزد ی کنم؛ مرد

  .زدن کردم غیشروع به ج یو عصب یاراد  ر ی و دستش که دوباره جلو اومد؛ به صورت غ دمی.خودم رو با وحشت عقب کشکردیم

  .تا آزاد بشم دمیکشیو دستام رو محکم م دمیشن یرو نم صداها

  ر یام **************************

  !شرف؟! باز کن دستام رو؛ خودش رو کشت یب ی چکارش کرد-

برداشتم. کنارش   ز یجدا کردند و من با وجود درد به سمت غنچه خ یدوتاشون جلو اومدن و دست و پاهام رو از صندل د؛ یاشاره سع با

  .بزنه  بینشستم ودستاش رو آزاد کردم تا کمتر به خودش آس

  !غنچه! غنچه چشمات رو باز کن-

  :گذاشتم که گفت بازوش یرو رو دستم

  !خانمم ر یغنچه به من نگاه کن...آروم بگ-

  :زدن گرفته بود و چشماش رو با ترس باز کرد و گفت غیاز ج صداش

  !! تورو خدار یام ی قول داد-

  :زمزمه کردم آروم

  !ستادنیباشه! قول دادم...نگاه کن همشون دور ا -

  :به من انداخت و گفت یو چرخوند و نگاه چشماش

  !انیتو رو خدا نذار ب-
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آغوشم فرو رفت. دستام رو دورش حلقه کردم و فشردمش   یکه به نشونه باشه تکون دادم؛ دستاش رو به لباسم چنگ زد و تو  یسر 

  !تا آروم بشه

  :زد و گفت ینگاه کردم که پوزخند دیخشم به سع با

  !یکن  یتک خور یدختر بودم؛ پس حق نداشت ن یندارم اما همه عمر دنبال ا تیبا تو و نامرد ی! کارییجا نیامشب هم-

  :بزنم اما با حرص گفتم  ادیفر تونستمیوجود غنچه نم با

  !ر ی دهنت رو گل بگ-

از سوراخ موشش؛   دی! بادهیکه دودمانمون رو به باد داده و به باد م ه یدردونه همون مرد ن ی! اشهیمسئله حل نم رمی دهنم رو گل بگ-

  !...بفهمرونیب ادیب

  !مونهیفشردمش! غنچه مال منه و مال من م شتر یب

  !شو الشیخیپس ب دونه؛ ینم یزیغنچه چ-

  :جلو اومد یکرد و قدم ینچ

و  رونیسالهاست بکشه ب نی که اون سگ پست فطرت؛ سرش رو از لونه همه ا یفشار بذار یدختر رو تو نی ذره ا ه ی ه یفقط کاف-

  !خالص

که دنبالش  ی چشم ارم یو در م ادیکه سمت ناموسم ب یدست کنمی... قلم مگمیم شهیهم ی بار برا هیرو  نی دختر زن منه! ا  نینه! ا-

  !باشه! روشنه؟

  :زد یپوزخند

  !خوامیجز پدرش رو نم  یز یچ چیکه ه یدونی. میدختررو ببر  نیکن تا بذارم ا   دایراه حل پ هی روشنه اما -

آغوشم   یو تو دمیمهرم سرش رو ب*و*س  ی آغوشم فرو رفت و من با همه  یتو شتر ی. بدیدر؛ غنچه باال پر  دنیرفتن و کوب رونیب با

  .فشردمش
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  یکه داغون یوقت

  !که داغونت کرده  یآرومت کنه اونم کس تونهینفر م هی  فقط

   

  :غنچه ******************************

  !ر؟یام-

  !ر؟یجون ام-

بعد از حدود سه ماه از اون شب وحشتناک؛   ر؛ یاز آغوش ام یمنِ فرار  نم؛ یباز کنم و بب خواستمیرو جا به جا کردم. چشمام رو نم سرم

  !شدیه جهان؛ در اغوش او خالصه منقط نی . امن تر خواستمیامشب آغوشش رو م

  !ر؟یخانمِ ام   یحرف بزن یخواینم-

  .موهام نشوند یرو  یگفتنش رو زمزمه کردم و ب*و*سه ا  ر یخانمِ ام رلبیز

  !... شک نکنرهیم  رونیخونه ب ن یهم ؛ خانمش سالم از ا  رهیاگه بم ی حت ر یام-

  :کردیگلوم چنگ زد و صدام رو مرتعش م  یصوت ی به تارها یبغض

  !چکار کرده که همه دنبالشن دونمیبابام کجاست... اصال نم دونمیمن نم-

  :صورتم رو کنار زد و گفت یرو یموها دستش

  هیخالفش ثابت بشه! پدرت   ویکه اعتماد کن  ی! اما امان از اون روزی به هرکس ی کنیاعتماد م رید ؛یشیما م ی وارد حرفه  یوقت-

سراغت؛ پدرهاشون به پدرتو اعتماد کرده بودند. پدر و  انیم ی کی یک یکه    ییدستگاه پدرم بود... همه آدم ها  یتو ینفوذ یروین

و اعتبارش   کنهیبا عمه ازدواج م فتهیبه خطر ب زیممکنه لو بره و همه چ دونستیم نکه یبا وجود ا یمادرت عاشق هم شدند و پدرت حت

  !پدرت خبردار نبود جز مادرت یاصل ت یاز هو چکسیبهتر شد. ه ز ی و همه چ یاومد ا ی... تو به دنشهیم شتر یب

  نجات جون من و یو پدرت لو رفت. مادرت برا ختیبه هم ر ز ی تو همه چ یسالگ پنج
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  !هم مردند  ی و بعض ر ی ها دستگ یلیله شدند...خها  ی لیاما خ میپاک شد و ما دررفت زیهمه چ سیبهمون گفت و قبل از اومدن پل بابا

عکس و اشتباه  هی  ی! چهار سال بعد از روهیبزرگ یاسینظر پدربزرگت بودند. پدربزرگت مرد س ریو مادرت هم فرار کردند و ز پدر

  مادرت؛ تو و پدرت و برادرت رو

  !ها همون سالها کشته شدند. پدربزرگت برادرت رو نجات داد و پدرم تو و پدرت رو سیعده از پل هی... دنیدزد

اما مادرت؛   یمن عقد کنه! از همون روز خانمم شد  ینجات جون تو و مادرت؛ پدرت رو مجبور کرد تو را برا  یموقع پدرم برا همون

کماه   یکه چند ماه تو  دیتصادف وحشتناک داشت هی به پدرت کمک کرد فرارکنه و خودش هم تو رو برداشت و رفت. همون روز 

  !بخاطر همون تصادفه شتریب اد؛ ینم ادتی اون روزها رو  نکهی... ایبود

  .نگفته بود چوقتی...مامان هدونستمیرو نم چکدومشیه-

 ... سخت گذشتند غنچه ی لیکنه برات. اون روزها خ یادآوری حتما نخواسته -

  !عذابه شونمیادآوری

  !ارن؟یسرمون ب خوانیم ییچه بال م یدونیکه نم یاز امروز شتر یب-

  :آغوشش بودم گفت یچونه ام نشست و سرم رو باال آورد؛ همونطور که تو  ر یز دستش

  !دنبالمون؛ پس نترس انیزود م ی لیخ ام یبابا و پ-

  !ندازهیفشردم. نگاه کردن به اون مردها هم؛ تنم رو به لرزه م  ر یام ی  نهیس یرو شتر یباز شدن در؛ سرم رو ب یصدا با

  .کنندیپانسمان و خوابه... گفتن فردا کارشون رو شروع م ل یهم وسا نهای . اارمیآقا گفتن براتون شام ب-

  . و من با ترس به لباسش چنگ زدم رسهیبه گوش م یبه خوب ر یبه هم خورده ام یدندون ها یصدا

  :ر یام *************************

 . آروم شده و به خواب رفته بود ی حرف زدن؛ کم یبه غنچه کردم. بعد از کل ینگاه

  هیتصف دیحسابم رو با سع دیامروز با  نیبود.هم ستادهیمنتظر؛ کنار در ا دی. سعدمیبالشت گذاشتم و پتو رو باالتر کش یرو آروم رو سرش

  .بودند رکردهی د یبه اندازه کاف  امی. بابا و پرفتمیم رونیب نجایو با غنچه از ا  کردمیم
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  .دستش گذاشتم یقفل چرخوند که دستم رو رو  یرو تو دیاومدنم؛ در رو بست و کل رونیب با

  .ارمتیمجبور نبودم ب ؛ ینداختی... اگه اون همه سروصدا راه نمر یام یقصد من تو نبود-

  :دمیلباسش چنگ زدم به سمت خودم کش قهی برداشتم و به  ز یسمتش خ به

  ! ها؟ارم؟یب ادتی  م؛ یرفته من ک ادتیزن منه! اگه   ؛ یبدزد یخواستیکه م ی اون دختر -

  !اش رو ول کن قه ی... ر یام-

  .و هم زمان با رها کردن کردنش به سمت عقب هلش دادم دمیچرخ

  !سهراب خان؛ شما چرا؟-

  !میهدف هی پسر... همه ما دنبال  میحرف بزن ایب-

  .سمتش قدم برداشتم به

  !ستین یکی باشه اما مطمئناً راهمون  ی کیهدفمون   دیشا-

  !دهیهات جواب نم  یتند شهیپسر؛ هم نیبش ایب-

  .شدم رهیخ دیو با خشم به سع ستادمیسالن ا یتو

  !دیبه اون مرد؛ زن من رو طعمه کن دنیرس  ی برا دمیزه نماجا یسهراب خان؛ اون دختر زن منه! اگه پدرش زنده هم باشه؛ به کس-

  .مبل نشست یدستش چرخوند و رو یبرگش رو تو گاریس

 . گوش نکرد یکارمون تمومه ول فتهیدختر اگه به دست تو ب ن یبه پدرت گفته بودم؛ ا-

  !که برام باارزش بود رو از دست دادم مثل... دخترم  ییزها یاز چ ی لیگرفتن حقمون! من خ یبرا  میها دنبال پدرش بود  سال

  :زدم  یپوزخند

  !به پدر غنچه نداره یبود... ربط ضیسارا مر-
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بغلم جون داد    ی . خواهرم تومیدرمان سارا بر یو نشد برا مینجات بد سیتا جونمون رو از دست پل  مینداره؟! ما فرار کرد یچطور ربط-

  !یر یجلوم رو بگ   ؛ یتونی... تو نمر یام

اون اتفاقات!   ی رو... نه پدرش رو و نه همه  ش ی... نه خانواده پدرستین  ادشی  شیاز بچگ  یز یچ چی! هدیشده سع یغنچه هم قربان-

کردن   دای پ یو االن هم باز قربون دهیاون بچه نه ساله زجر کش نکه یجدا اما ا  یحرف ادمونه؛ی و  میمن و تو چقدر ضربه خورد نکه یا

  !هی نداره؛ نامرد ادیب هم یذره ا یبشه که حت یپدر

  :و گفتم دمیسمت پدرش چرخ به

  !کنهینم گهی د چکسیبه شما و ه یکمک  نجای... وجودش ا میمن و همسرم بر  دیبذار-

که از محافظ ها بودند؛ هر دو دستم رو گرفته   کلیه یبهشون انداختم. دو مرد قو یگرفته شدن دو تا دستم؛ به خودم اومدم و نگاه با

  .بودند

  !د؟یکنیچکار م-

  !ر ی! متاسفم اماد؟ینم ادشی  یز ی اونقدر احمقم که باور کنم چ  یکنیفکر م-

  !موند جهینت یبودم که بخاطر گرفتم دستام؛ ب ورشیبه سمتش  ت؛یرفت؛ که با وحشت و عصبان رونیسمت ب به

  !ــکــشـمـتیمــ  دیکن! سع ! ولم یولم کن عوض-

  !شمیوگرنه شرمنده پدرت م ر؛یام ی ر یبهتره آروم بگ-

  .رو نشونت بدم یشرف... ولم کن تا شرمندگ ی کثافت ب-

از دست هام رو آزاد کردم و   ی کیچطور   دمیگفتن غنچه؛ نفهم   ر یو ام غیج یصدا دنی... با شنشدمیکمتر موفق م کردم؛یتقال م ی چ هر 

 . صورتشون نشوندم یرو یمشت

با وحشت به   دیدست سع یمانتو پاره شده غنچه و اسلحه تو دنیبه اتاق؛ د  دنی. با رسخواستمیبه اون اتاق و غنچه رو م دنیرس فقط

  .سمتشون رفتم

  !ینیبیاون اسلحه رو غالف کن وگرنه بد م دیسع-

  !ر یبده ام! تورو خدا نجاتم ر؟یام-
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دستش   یانداختم. اسلحه تو ن یزم یلحظه که نگاهش به غنچه و التماسش به سمتش حمله کردم و غنچه رو پشت سرم رو هی یتو

 . عقب رفتم  یام سوخت و چند قدم نهیکه قفسه س م یبود ر ی. با هم درگ رمیرو بگ کیشل یبود و من هم قصد داشتم جلو 

  .زانو زدم نیزم یانداختم. دستم رو روش فشردم و رو گرفتیم ی مز که هر لحظه رنگ قر  راهنمیبه پ ینگاه

  !ر یام-

  .کردم لبخند بزنم  یدستم گرفتمش و سع هی با

  !ر ی...خون! امر یام-

  !... ن..نگران نباشستین یز یچ-

  !داداش-

  یافتادم. غنچه به پهنا نیزم یرو دیاز وجودم پر کش  ی بهش نگاه کردم. با اومدنش؛ انگار که همه انرژ ؛ ی به سخت امیپ یباصدا

  .و من نتونستم ازش مراقبت کنم ختیر  یصورت اشک م

  !! داداشر یام-

  ...م...مراقب...غنچه...باش! خونه امن باشه! ببرش-

  !برمیهردوتون رو منگران نباش! با ستار خان اومدم. االن... االن -

  .دادیغنچه آزارم م ی گفتن ها  ر یو ام هی نگه داشتن چشمام نداشتم اما گر  یبرا ی . جونکردیرو راحت م المیخ  نیاومده بود و ا بابا

  ...... نکن! اشکاتهیگر-

  .و چشمام بسته شد دمینفهم ی ز یچ  گهید

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

  !؟یخوب-

  .هم فشردم یرو رو چشمام 

  !غنچه؟-
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  :گذاشت و گفت  ز یم یرو رو وانیل

گفتم بال به   زد یو صدات م دادیتکونت م یجور   هیخوردن تو! ر یبوده... اول بابت اون مردها و بعد هم ت  یدکترش گفت شوک عصب- 

  !یباق ار ید  یر یسفر م ه ی غنچه؛  ی حتما با تکون ها ؛ی نمرده باش رخوردنیدور؛ با ت

  :نگاهش کردم  ی حال یب با

  !االن کجاست؟-

  !وصل کردند؛ دارو هم زدن که بتونه بخوابه! تو هم استراحت کن یاتاقش! سرم قند یتو-

  :. بادرد گفتمدیکش ریام ت نهیجابه جا شدم که قفسه س  آروم

  .دیحتما بهش سر بزن-

  !مونهیم ششیبار بگم نگران نباش؟! ساره پچشم! چند -

  :جون زمزمه کردم  یب آروم

  !خوبه-

! غنچه دهیبه غنچه من رس چکدومیدست ه نکهیگفت. چشمام رو بستم و خوشحال بودم از ا یر یرو خاموش کرد و شب بخ چراغ 

! *************************  کنمیجونم هم ازش مراقبت م متیبه ق یمال من بمونه...حت دیمال منه و با  شهیهم

  :غنچه

  ر ی! امر ی. امشدی برام مرور م ر یام  رخوردنیو ت ی خواب هم صحنه اومدن اون مرد وحش ی تو یتخت نشستم. حت یو هراسون رو دهیترس

  !شد؟! مَُُرد؟ یچ

  .کردمیم دایرو پ  ر یام  دی. بادمیکش رونیتوجه از دستم ب یسُِرَُم؛ ب دنیاومدم.با د  نییاز تخت پا   یزار با

  .اتاق رو باز کردم و وارد راهرو اتاق ها شدم در

  !ــر ی! امــ ر یام-

  !دمیفهمی... حال خودم رو نمدمیچرخیراهرو م ی... توکردمیصدا زدن هام؛ هق هق م نیو ب زدم یم داد
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  !غنچه؟-

  مَُُرد؟  ؟ی! چکارش کردرکجاست؟ی! امر ی...امامی آقاپ-

  !دهیاتاقش خواب یآروم باش! تو-

  .دمیبرچ لب

  !؟یگیدروغ م-

  !نیخودت بب ایب-

  :گفت  ر یام  یکشوند. در رو باز کرد که صدا ریرو گرفت و من رو به سمت اتاق ام بازوم

  غنچه بود؟ یصدا ام؛یپ-

  .تخت شد ی رو ز یخ مین ر یروشن شد و چشمام به ام چراغ 

  ام؟یشده پ یغنچه! چ-

  !یداداش؛ خانمت خواب زده شده؛ فکر کرده مرد یچیه-

  :هق هق و ناله گفتم با

  !ر یام-

  !خانمم نجایا  ای! بر؟یجون ام-

مهم نبود.  دنشی جز بودنش و سالمت د یز یچ  چ یاون لحظه ه ی تند به سمتش رفتم. تو ی رو به سمتم دراز کرد که با قدم ها دستش

که جونش رو    یبود که از من محافظت کرده بود. همسر  یمرد  ر یواستنش! در اون لحظه ام... نه نخی ... نه ازدواج اجباردنمینه دزد

  .بود نداختهمحافظت از من ؛ به خطر ا یبرا

  :گفت امیو رو به پ دیکتفش گذاشتم؛ سرم رو ب*و*س یو دستش دورم حلقه شد. سرم که رو دمیآغوشش خواب یتو

  .چراغ رو خاموش کن؛ درم ببند رون؛ یب ی ر یم یدار-
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  :لب گفت ریز  ینچ امیپ

  !رونیب دهی! سُِرَُم رو کشهیدستش زخم ر یام-

  !؟یدستت رو غنچه؟! چکار کرد نمیبب-

  .! حواسم نبودر یام  ستین یز یچ-

  !امیپرستار رو خبر کن پ-

  :گفت ر یرفت و ام  رونیحرف ب  یب امیپ

  !؟یخوب-

  !ی... تو قول دادیام مرده باش دهیترس-

  !یتا آروم بش دنی. دو روزه بهت دارو میو خودم رو نابود کن یکن هی گر  یهم ؛ حق ندار رمیاگه بم  یسر قولمم هستم خانم! حت-

  !ذارن؟یمنو تنها م میزندگ ی چرا همه آدم ها-

  !تو رو تنها گذاشته؟ ی ! کنجامیمن که ا-

  :دادم و گفتم رونیب قیرو عم نفسم

  میریندارم... مادرم که از بعد از دستگ ادیازش به   ی ز یچ چ یکارهاش؛ ه  یپدرم که برا-

  ...من شد! تو هم الیخیگذشته رو؛ ب دیفهم یکه وقت امی! تدمشیند گهی د ؛ 

  !من! قبوله؟ ی تو... تو برا ی! من برارم ینم یی جام... جا نیمن هم-

  !؟یدیقول م-

  !قول قول-

  !قبولهپس -

  .آغوشش جمع کردم ی تو شتریموهام نشست و من سرم رو ب یرو ی*و*سه اب
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  .رفت و من غرق آرامش به خواب رفتم ریسفارش به من و ام یزد و با کل یخواب آلود اومد؛ دستم رو چسب یخانم

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

. سشوار رو از کشو  کردیم تمیاذ  یحموم رفته بودم اما حس خشک   نکهیصورت و دستم زدم. با ا یرو یرو برداشتم و کم ز یم ی رو کرم

به خودم   یبود برا یرفته بود و فرصت خوب مارستانیچک کردن زخم هاش ب ی برا ریتا موهام رو خشک کنم. ام دمیکش رونیب

  !دنیرس

  .افتاد زیم یساره؛ سشوار از دستم رها شد و رو یورود ناگهان با

  !غنچه؟-

  ؟یزنیچه خبره؟ چرا نفس نفس م-

  .دستش افتاد ی . نگاهش دو دو زد .... نگاهم به برگه تودیگز  لب

  !دستت؟ ی تو هیچ ن یا-

  :داد و گفت رونیرو ب نفسش

  !آورد بهم داد؛ گفت واسه توئه از طرف مادرت ی کی-

  !از طرف مامانم؟-

  آره-

  رونی. پاکت رو باز کردم و کنجکاو برگه رو بدادیم یخوب یپاکت بود که بو  ه ی...دمیبرداشتم و برگه رو از دستش کش ز یسمتش خ به

  .دمیکش

  !دیسف دیشدم! سف رهیتعجب به برگه خ با

  !نوشته؟ یچ-

  :رو بهش نشون دادم و گفتم برگه

  !نقطه هی ینداره حت یز یچ چی! هدهیسف-
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  :زد و گفت  یبعد بشکن  هیشد... چند ثان رهیرو گرفت و با اخم بهش خ برگه

  !کننیکارو م  نیا  ر یو ام امی پ دمیبا شعله ظاهر بشه... چند بار د دیشا-

  :دیچیگوشم پ ی تو امیبود رفت و من حرف ت یپاتخت یکه رو ریبه سمت فندک ام ساره

مشامت   یتو ی عطر  ی تلخ یدستت اومد که بو یاما اگه کاغذ  شهیکه با شعله گرفتن خوانا م شناسنیرو م  ییدرسته همه کاغذها» 

  عیسر  رش؛یز  ی ر یبگ شیروش تا نوشته هاس خونده بشه! حواست باشه اگه آت ی ز یآب بر دینعنا خنک و تند بود؛ با ی... مثل بودیرس

  !«رهیو هوا م شهیدود م

  :گفتم  عیسمت ساره رفتم و سر  به

  !صبر کن ساره-

  !شهیم دایپ یزی احتماال چ ی نجوریچرا؟! ا -

  :به دو طرف تکون دادم و گفتم یسر 

  .م یتست کن گهیراه د  ه ی ایممکنه بسوزه؛ ب یر یبگ شیاگه آت-

  !؟یچه راه-

کلمه   هیوسط کاغذ چکوندم؛ بعد از چند ثان ی کردم و قطره ا سیاتاق رفتم. دستم رو خ سیرو از دستش گرفتم و به سمت سرو کاغذ

  .همون نقطه؛ مشخص شد یتو ایب

  ؟یدیکار کرد... از کجا فهم ی! جدیوا-

  ...نفر که هیترفند از   هی-

.. دست خط مادرم که با کلمه دردونه  . حاال کلمه ها واضح بودند.ختمی برگه ر یآب با دستم رو ی ادامه اش شدم و با عجله کم الیخیب

  .! شروع شده بوداسمی بهارم؛ غنچه 

 *********************** 
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بود که مادرم داده  ینشون ک یما رو ببره که نزد یاز محافظ ها خواسته بود تا پاساژ  یکی برم. ساره از  ششیآدرس داده بود که پ مادرم

  .و نامه رو بخاطر مادرم رسونده امهیبود. مرد نامه رسون به ساره گفته بود از طرف ت

دلم   ی اما حاال دل تو میهم باش یبرا ر یهمه با ام الیخ یقول داده بودم ب  شی... چند شب پمیزد رونیب  ر یاجازه و قبل از اومدن ام یب

  .گذاشتیخاکستر ته قلبم به جا م  هی شهیو هم شدیقصه مال من نم ن یکه ته ا یامی! تنمیرو بب امینبود که مادر و ت

. ساره دنبال آدرس  میزد  رونیکوچه بود ب یپاساژ که تو  یمحافظ از درب کنار چوندنیپ یو برا میبه به پاساژ؛ به داخل رفت دنیرس با

  !کردم؟یچکار م  دیبودم. با امیمادر و ت دنیو من غرق د گشتیم

  !ایغنچه... ب نجاست یا-

جلوم ظاهر شد... بودنش رو   امیباز شد و ت فون؛درب یاز آ  یصحبت ی رفتم و زنگ واحد رو فشردم که به جا درنگ یسمت درب سف به

  !بود؟ می سرخ؛ ت یو چشما شیمرد الغرشده با ر نی! ا کردمیباور نم

  :در رو پشت سرش بست! رو به ساره گفت ام یپاگرد رفتم و ت یرفت؛ که آروم تو  عقب

  !گردمیمادرشون و برم شیپ رسونمیخانم رو م د؛یجا حضور داشته باش نیهم-

  ...اما-

  !خانم... دستوره شهیشامل حالتون نم ی اما و اگر -

  !به راه افتادم ام یو من پشت سر ت ستادی ا ریسر به ز  ساره

 د؛ یفهمیم ر ی. اگر امشستیدلم رخت م یتو  ی حس بودن و کس یزدم. پاهام ب هیتک نه یپشت سرم بود. به آ امیآسانسور شدم و ت وارد

  !و دم نزنه نهیبب تونهیهم نم دهی! اما دل ترسچیکمکم کنه؛ قانون که ه تونستیخدا هم نم

  !امیت-

  !اقتمط یبار دوم فشرد و در بسته شد! دوباره صداش زدم... من نه! دل ب ی رو برا دکمه

  !امیت-

  .من شد رهیسرخش؛ خ یو با چشم ها دیچرخ
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  !زنهیاسمم از زبون تو؛ حالم رو بهم م دنیشن-

و گونه   شدیصورتم پخش م یداغش رو یبود که نفس ها کیبرداشته شد. اونقدر نزد نمونیقدم ب کی گفتم که  یامیو ناباور ت آروم

  .انداخت  هیآن شب در چشمم سا  ادی گرفته بود.  ی هام رنگ سرخ

  ...مردک هی نه تواون... تو زن  امم؛ یکننده است! نه من اون ت وونهید  ؛ یحماقتم بذار  ینجابت من رو پاِ نکه یا-

  :صورتم فرستاد و گفت  یرو تو شینفس عصب گهیبار د هی

آوردم تا حاال همه به   یو تمام و کمال به دستت م کردم ینجابت خرج تو نم چوقتیه ؛ ی حد؛ خار و سهل الوصول  نیتا ا  دونستمیاگه م-

  !نخندند شمیر

مهربون و محجوب من   امیت تونهیحجم خشم چشماش؛ نم ن یچشماش... با ا دنیدزد ی در چشمام؛ ب رهیمرد خ نی! ا کردمینم باور

  !باشه

  :آسانسور؛ نگاهش رو گرفت و گفت ستادنیا با

  !لعنت به من-

  !تا با من و دل له شده ام همراه بشه دمشیجون تر شد... کش  یرفت و پاهام ب رونیب

  .مادرم؛ سرباال گرفتم یروبرو! باصدا امیدلم رو با ت  امیت کردم یم سهیرو... مقا شیچند لحظه پ کردیمغزم؛ دلم؛ فقط مرور م چشمام؛ 

  !غنچه؟-

  .شدم رهی چشمام حلقه زد و پر بغض به مادرم خ یتو کاش

 . خواستیبودم و آغوش مادرش رو م دهیپر  رونیوجودم از کالبد ب دهیترس دختر 

اگه صد سال هم بگذره؛  ی از دستم خارج بود. حت دنش؛ یند یپناه بردم که شمار روزها یپناه به آغوش مادر یب ده؛ یرنج ده؛ یترس

  !استیدن یهمه درد ها  ی آغوش مادر دوا

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

  ...خوانیاز من م کردمیتند و با عجله گذروندم. باور نم ی و طول کوچه رو با قدم ها دم یپر  رونیساختمون ب از
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  دی... اصال نبادادمیو تن م موندمیم دی! نباشدی نه م تونستمویکه نه من م خواستندیم یز ی! از من چچکدومی... هخواستندیمن رو نم دنید

  !ومدمیم

  !صبرکن... دخترم-

  !نبودم دیدخترش بودم و شا  من

بشم و برم خونه... خونه   ن یسوار ماش خواستمی. فقط مزدیقدم م نیبود و داشت جلو ماش ابون یرفتم که اونطرف خ نیسمت ماش به

  !خواستمیروزهام رو م ن یا دیرو اما... تنها ام ر ی! امخواستمشیو هم نم خواستمیکه هم م بمیعج

لحظه خودم رو   کیاما فقط   دیچیگوشم پ یو غنچه گفتن مامان تو  ومدیبا سرعت به سمتم م نیخشک شد... ماش ابونیوسط خ قدمم

  !دمید  ابونیبغل خ یکنار جو

  !هاش رو کنمی... درستش مخواستمی رو م ر یام  یها ستین ی ز ی. من چختیو دلم ر ابونیجسم وسط خ ی دو دو زد رو چشمام 

  .تنم نشست و من رو آروم بلند کرد ریز یدست

  !؟یغنچه؟! خوب-

  !مامان- 

   

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

 یصندل یروبروم رو امیبلند شدم. ت یصندل ی گرفتم. از رو مارستانیچقدر گذشته بود که با صداش؛ چشم از در ورود ممنوع ب دونمینم

  :دیبود. چشم هام پرآب شد و چونم لرز  ستادهیروبروم ا  رینشسته بود و ام

  !ر یام-

  !ر یجون ام-

  .آغوشش فرو رفتم یتو دهیترس یرو به سمتم آورد و من مثل گنجشک  دستش
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... بعد باهم حرف  یدیترس یلی! امروز خرهینشه و دلش نگ  ی چشماش اشک ر؛یام ی تا جوجه  ومدمیخودم همراهت م  ؛ یاگر گفته بود -

  !میزنیم

  .بدم حیتوض دیرفتنم و همه ماجراها با  رونیب ی آغوشش فرو برم و آروم باشم اما برا یتو تونمیاالن م  یعنی  نیا دونستمیم

لحظه    نیتوئه و به فکر تو لذت بخش تر ی نفر هست ؛ که فقط برا کی یبدون نکه یبودنش بود؛ که اومده و مونده بود... ا مهم

  !هیزندگ

  :ر یام ************************

  .هم پشت فرمان نشست ام ینشستم و پ نیماش یتو

   

  :گفت  میخم کوچه که گذشت از

  !ستین یهر آدم دی سع شه؛ یبرات دردسر م ر ی...امم؟یباهاش چکار کن یخوایم-

  !تاوان بده دیبه اندازه کارش با  یخودش نبود اما هرکس ی برا یکم آدم دیزدم. درسته سع یپوزخند

  یبا کس ان؛ یهم بفهمند که اگه دور غنچه ب ه یبق خوامیکرد! م یدست دراز دینبا  ر یبه مال ام رهی بگ ادی دی و چکاره... با هینداره ک یفرق-

  !ندارم یشوخ

  :فرمون ضرب گرفت و گفت  یانگشتش رو با

  !ش؟یخوایم ؟یکنم... تو واقعا غنچه رو دوست دار   یوقتها درکت نم یبعض-

  :گفتم کوتاه

  !خوامشیم-

  !؟یدوسش دار ای  شیخوایم-

  !داره؟ یچه فرق-

  رو دوست داره! غنچه برات کدومه؟  شیکیصدتا زن رو بخواد اما از اون صد تا فقط  تونهیمرد م هی فرق داره! -
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  !هیکی جِزَِاون -

  !ر؟یام  یر یگیم ریز ن یپس چرا مادرش رو با ماش-

  :مشت فشردم و گفتم ن یشصتم رو ب انگشت

بهش   دیجد هی هد هی... بعد  ادیکه به طرفت ب  ی ر یرو بگ یی زای چ هی  دیبا یزمان هیمال تو باشه؛   یکس یخوایمعادله ساده است!اگر م هی-

  !هم به سرش نزنه هیکه فکر جداشدن از تو و اون هد یبد

  :گفت متعجب

  !؟یگیم یدار  یچ-

  .بهش هستم ه یهد هیفکر دادن   ی... حاال تو ادیمادرش رو ازش گرفتم تا هم بترسه و به سمت من م-

  .زدم یتکون داد که لبخند یسر  جیگ

  !یکنیم جمیگ ی لیوقتها خ ی! بعض ر یفهمت ام ینم-

  !دونم یم-

  !ستادمیشدم. با زنگ تلفن ا  ادهیسوله مخروبه ؛ پ ی جلو  نینگه داشتن ماش با

  !بله؟-

  .سکوت کرد شهیگفتم که مثل هم یگفتن غنچه؛ جانم ر یام یصدا با

  !شده؟ یبگه چ  خوادیخانمم نم-

  :هم فشردم و گفتم یاسم مادرش؛ چشم رو  نیشن با

  !که برات خطر داره؟ یدونی... باشه؟! ممیتا با هم بر امیم گهیساعت د  کیخونه بمون... تا -

 -... 

  !! مراقب خودت باشگردمیخوبه خانمم! زود برم-
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  .امروز تموم بشه دیتموم با  مهیکار ن نی گذاشتم و به سمت سوله رفتم... ا بمیج ی رو تو یگوش

 . بسته شده بود یبه صندل دیروشن کرده بودند و سع ی شیسمت ته سوله رفتم. آت به

  .دمیکش رونیگرفتم و هم زمان کتم رو ب شیات یرو رو دستم

  !داداش؟ یخودمون... خوب دی! داش سعنجاستیا  یک نیبه به بب-

  .لبخند رو به لبم نشوند ش؛ یو خون یرو باال آورد که صورت زخم سرش

  !کردن ییرا یازت پذ یکه بچه ها حساب نمیبیم-

  ...تف کرد؛ تا بتونه حرف بزنه نیزم ی دهنش رو رو یتو خون

  !یپست ی لی... خر یام-

  .سر دادم یباال انداختم و خنده بلند ییابرو

سرش... اما   یرو ذاشتمیو اسلحه م نجایآوردم ا یزنت رو م دیتو با  ی !... پست؟! اگه مثل تو پست بودم؛ به جاقیبود رف یجالب  یشوخ-

  !حساب  هیتسو یفقط برا ؛یینجا یخودت ا 

  :به دو طرف تکون داد و گفت یسر 

  .همه اتفاقات گذشته است دیعشق دختره کورت کرده!... اون دختر کل-

  ...زدم شیآهسته؛ دور صندل یبا قدم ها یدور

بود... به خاطر همه رفاقت   یگوشمال ه یفقط  نی لحظه! ا نیگذشته بود؛ که زن من نباشه... نه حاال و ا  دیکل یاون دختر وقت-

  ...گذشتمون اما

  :صورتش زل زدم و گفتم یپاهام نشستم و تو یپاش رو  یجلو

  !ندارم یکه شوخ یدونی! مشهیگلوله مهمون مغز تو و زن و بچه ات م ه یباشه...  یوجود نداره!... بار بعد یبار دوم-

براش بد   ینیمدت خونه نش هی به بچه ها کرد و پشت سرم به راه افتاد.  یکه تاحاال شاهد بود؛ اشاره ا امیرفتم و پ رونیسمت ب به

  !من ی همه؛ حت یداره... برا یتاوان ه ی ی ز ینبود... هرچ
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  :غنچه  ***************************

آدم   ن یزتر ی عز ی وقت ه؛ ی... صبر واژه تلخ و گسمیصبر کن دیبا گفتیبه صورت کبودش انداختم. هنوز هم خواب بود و دکتر م ینگاه

  !کنهیبا مرگ دست و پنجه نرم م تیزندگ

  !غنچه؟-

  .اش شدم رهیطرفش برگشتم و خ به

  .یصبرکن دی ... دکتر هم گفت با کنهیکردن تو مادرت رو خوب نم هیگر-

  :قلبم گذاشتم و گفتم یرو رو دستم

  .ارمیم ادی به  ه یسا هی! اون لحظه رو مثل ستین یبرام سخته؛ صبر کلمه جالب دنیقلبم ناآرومه و نفس کش یوقت-

  :نشستم و ادامه دادم یصندل یرو

پرت   ابونیخ ی لحظه کنار جو ه ی یبود. تو ن یو خشک شده بودم... پاهام سنگ ومدیبه طرفم م نیماش ه ی... دمیدو یمن داشتم م-

  .مدیغرق خون د ابونیشدم و بعد مامانم رو کف خ

  :نشست و دستش رو دورم حلقه کرد و گفت کنارم

  !و ناراحته؟ خورهیاشکات قصه م  یچقدر برا ندازه؛ یکه جونش رو برات به خطر م ی آدم یکنیفکر م-

  ...اما دونمیم-

  .کهیراهرو نزد نیهم یبه صورتت بزن! تو یآب هیو   یی... تو هم برو دستشو امیاب برات بخرم و ب شهی ش ه ی رم یاما نداره خانمم... م-

لحظه هم غصه   هی  یرفتم. از مادرم ناراحتم؛ درسته اما حت ییو نشون داد و بلند شد. با رفتنش من هم به سمت دستشو راهرو

  !خوامیخوردنش رو نم

  !یآقا اشتباه اومد-گفتم   ینیه ؛ یمرد  دنیانداختم که با د ینگاه نهیباز شد؛ از آ  یی آب به صورتم زدم که در دستشو یمشت

  .مات موندم دنش؛ یچرخ با

  .اتفاقا درست اومدم-
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  :به سمتم گرفت و گفت  یگوش

  .با تو حرف بزنه خواد ینفر پشت خطه که م هی-

  !شی شگیهم یها دنیبود و چشم دزد شیچند ماه پ امینبود...ت روزی د ام ی... تدیرو دزد نگاهش

  .گوشم بردم کی رو گرفتم و نزد یگوش

  !بله؟-

  !غنچه؟-

  !شما؟-

  !اما فقط خوب گوش بده یفهمی... به موقعه اش ممیمن ک ستیاالن مهم ن-

انجام بدم اما ساده    یابیطالقت رو غ یکرد؛ قرار بود من کارها یبرزو ازت خواستگار یبا من در ارتباط بوده... وقت شهیهم مادرت

بود تو  دهیفهم ینکردم... برزو از همون جزئ قی. اشتباه کردم درباره اش تحقمیبه برزو بگ تیاز بچگ ییزهای چ هی  میشد نبود... مجبور

  ...نهیهاشم هم خالقا  لی! دلیر یزن ام

  .میچون االن وقت ندار ی اومده برات رو... نگو چطور شی! لحظه به لحظه اتفاقات پدونمیرو م ز یچ همه

! مادرت هم یحق دار ی کن یبا ما همکار ی نخوا نکه ی... اونا رو انتخاب کن! ار یدنبالت خونه ام فرستمیو برادرت رو م پدربزرگ

  .یاولش؛ فرار کرد  شنهادیپ دنیرو بگه اما تو با شن نیهم خواستیم

  !؟یدی... فهمیبرس تی ... با پدربزرگت برو تا به امندمیدوم رو من بهت م شنهادیپ

  :گفتم مبهوت

  !بهتون اعتماد کنم؟ دیچرا با-

  :دیچیگوشم پ  یخنده اش تو یصدا

!  ه؟یکه منظورم چ یدونی... مستیافتاده مهم ن ر یخونه ام  ی! هر اتفاقاسمیگذرم غنچه   یدختر... و من از جونم نم یچون تو جون من-

  !سازمیات رو من م ندهیآ
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  !اسیغنچه  گفتی... فقط اون م دونستیمامان م فقط

  ...! تو؟یهست یتو ک-

  .زل زدم امی...با چشم گرد به تزدیکه اسمم رو صدا م ر یام یصدا دنیخوردن چند ضربه به در و شن با

  :در رو ببنده گفت نکه یها رفت و قبل از ا  یی از دستشو یک ی  یرو از دستم گرفت و تلفن رو قطع کرد و تو  ی گوش امیت

  !برو... خودت رو جمع کن! زودآب بزن صورتت و -

  .آب به صورتم زدم و به طرف در رفتم یگر ی بازمونده؛ مشت د ریرو که بست به خودم اومدم و از ش در

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

  .صورتم نشوندم یرو  یحیمل شی. آرا دمیرو که ساره آورده بود پوش ییها لباس

از برادر و   یکنم... به عنوان همسر! دو روز گذشته بود و خبر شیتا من هم همراه خواسته بود یی دعوت بود و دا یمهمون ر یام امشب

  !که گفته بودند نبود یپدربزرگ

جز   یکه برام اجبار بود و راه ی گره خورده بود به مرد مینداشت و دکترها منتظر واکنش بودند. زندگ  یثابت تیهنوز هم وضع مادرم

  .دادمیکه به گناه نکرده ؛ تاوان م شدمیم دی امثال سع ییهم نبود؛ طعمه مردها  ریبودنش نداشتم. اگر ام

و   یازعقل و فهم! جام ها هر لحظه خال یبه شدت باز؛ پسرها عار  یی . دخترها با لباس هادیچرخیمهمون ها م یوحشت نگاهم رو با

  !نداشتم ی. حال خوبدیچیپ یدرمشامم م یگند و متعفن  یفرو برده بود و بو ی اهمه اطراف رو در مه  گاری... دود سشدندیپر م

بودند که   یزهرمار دنیبا فاصله در حال حرف زدن و نوش یو امر در جمع امی در کت و شلوار؛ کنارم نشسته بود. پ دهیپوش ساره

  .ختیر یاستشمام بوش هم حالم رو به هم م

  !ساره-

  !جانم؟-

  :دیکشیمعدم رو به تالطم م ندیدهنم گرفتم... حس نا خوشا  ی رو جلو دستم

  !ستی! حالم خوب نرون؟یب م یبر  شهیم-
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تکون داد. بلند شدم   یرو گرفت و سر   امینگاه و اشاره پ امیبود اما پ دنیمشغول صحبت و خند ر یکرد... ام ر یبه من و بعد به ام ینگاه

  هیاز معدم باعث شد به سمت باغچه حاش یرد شدم و با شتاب در رو هل دادم... احساس باال اومدن حجم  تیجمع ن یاز ب یو به سخت

   ...برم

  یهق هقم اوج گرفت و صدا یشده مرد یچ  ی. با صداکنهیبا هر بار باال آوردن؛ کل شکمم به سمت باال حرکت م کردم یم احساس

  :گوشم نشست یساره تو

  ...نهیبب ریگه ام! ا نجا؟یشما ا  ام؛یآقا ت-

   :حرف ساره اومد نیب

  !هیچه وضع یزنش تو ست؛ین شیاون نامرد؛ اونقدر سرگرمه که حال-

  :دیچیگوشم پ یتو تشیپر از عصبان یزانو زد و صدا کنارم

  !؟یکنیچکار م نجا یغنچه؟! ا-

  :دمینال

  !دیمون یو سرش نم دیدیاز خودتون بپرس! شما که قول م-

  :فشرده گفت یدندون ها نیب از

  !یصبرکن دی ! باادیبرنم ریاز پس ام ییپدربزرگت سفره... برادرت به تنها-

  !صبر -

  :گفتم دیچیپ  یمعده ام م یکه هر لحظه تو ی... پر بغض؛ با دردستادنیا

خود غلط بود آنچه   میداشت ی اریچشم   ارانی ! ما زیکه تو ازم گذشت ختیبه هم ر  یمن از همون روز یصبرم تموم شده... زندگ-

  !م یپنداشتیم

  !ادیداره م امی ... پدیبر  دیبا-

  .معده ام فشردم یدرخت ها گم شد و من از درد خم شدم و دستم رو رو نیب امیاسم پ دنیبا شن امیت
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 ************************** 

  :تخت بلند شدم و عقب عقب رفتم یوحشت از رو با

  !ی... تو مستر یبرو عقب ام-

  میهمه زندگ یاون شب نحس؛ رو یاهیدوختم. س ر یکه خوردم چشم در چشمان سرخ ام واریو جلو اومد و من عقب رفتم...به د دیخند

  :و گفت دیصورتم کش یما!دستش رو با نوازش رو  یو ازدواج اجبار یهم از همان نه سالگ  دیانداخته بود... شا  هیسا

  !زتیهوس انگ یخمارت! لبا ی مستم! مست توو چشما-

گذاشتم و به   ر ی ام نهیس ی... دستم رو روخواستمیمرگم رو م ؛یاجبار یرابطه ها دنیکه هربار با چش یبودم در هجده سالگ  یزن من

  .مردونش کرد یدستها ر یجا به جا شد و مچ دستم رو اس  ی عقب هل دادم که فقط کم

  !تونمی!نمخوامتینم ر یام-

  :گردن فرو رفت یاش برخورد کردم و سرش تو نهیکه به س دیرو کش دستم

  !نخوامت ذارهیاجباره غنچه!... خواستنم اجباره! طعم داشتنت؛ نم-

رو به من چشوند و  ی زاریکه طعم گس ب میزندگ یهمه اجبارها ونی! مر ینخواستن من و خواستن ام ونیله شدم م گهید کبار ی

  !یخوایکه تو م ینرفته که حاال بشه اون شیبه خواست تو پ یزندگ ن یا  چوقتیکرد... ه یادآوری

  .داشت ی اجبار و خودخواه ه یو اما رفتارش  زدی حرف از دوست داشتن م ر یام

  !خوامیکه نم ی ز یمن رو مجبور کنه به خواستن چ تونستیهم م امی... تکردمیم سه یکه اون شب هرلحظه مقا   یامیو ت ر یام فرق 

  !یاز دستش داد شهی هم ی... برازدیم اد یته دلم فر  یزیچ ک ی سه؛ یبا هربار مقا  و

  .ز یر چال کن! براش فاتحه بخون و اشک ب  شهیهم ی خونه و دلت رو برا ن یا رونیب یکن همه زندگ  فراموش

  تنگ شده یکودک ی روزا یبرا دلم

که دوست   ییدادن روزا  ینم یلذت بردن تن به هر گناه ی که آدما برا ییو ترس روزا  یکه توش نه غم و غصه بود نه نگران ییروزا

  داشتن ها بدون چرتکه انداختن بود
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  گفتن یکه آدما انقدر راحت به هم دروغ نم ییروزا

  پاکتر بود نیتر ، دلها صافتر و زم یآسمان آب ییکردن و گو  یحس م کتریو نزد  شتر یاون موقعا آدما خدا رو ب انگار

   

  ...میبه سرمون اومده چرا انقدر عوض شد یچ  حاال

  ...ستی دلم بس ابر   یشهر هوا نی مردم ا ی اهویگرفته از ه دلم

   

  زودتر بزرگ بشم کردمیدعا م دمویپوشیپاشنه بلند مامانمو م ی که کفشا یبرگردم به اون روز  خوادیم دلم

  وقت بزرگ نشم  چیاون روز برگردمو دعا کنم که ه به

   

   

   

   

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

بود که حضورش فقط   یا  هیدرست از همون شب مانند سا ر ی! امخواستمی نم یهفته گذشته بود و من هنوز هم غرق بودم در زندگ دو

و بعد  شدیاتفاق صبح تکرار م نی هم ا کبار ی. رفتیو به خواب م کاشتیموهام م یرو ی شده بودم؛ ب*و*سه ا یپتو مخف ریشبها که ز 

باعث همه  یو ساره معتقد بود؛ شرمندگ ومدینم یچند روز شدیم ی. گاهدادینم یهم جواب ساره یبه تماس ها یو حت شدیم دیناپد

  کردم؟ی باور م دینبودن هاش و من با

باعث شده بود نتونم به ادامه اش فکر   ر یو جواب ام خواستمشیکه نم یفرصت داده بودم به همه زندگ   کباریباورش کنم... تونستمینم

نگاه   یکه حاال حت یامیازشون نبود. مثل ت  یکه هنوز هم خبر  ی... مثل برادر و پدربزرگخواستیمعجزه م ه یمن  یکنم... ادامه زندگ

  !زندان و زندان بانش ن ینجات خودم از ا یکه بجنگم برا شدیمن بمیهاش هم نص دنیدزد
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  :ردوندم و گفتمساره؛ سرم رو برگ یصدا با

  !شده؟ یچ-

  !اومده غنچه ر یام-

  !شوازش؟ی برم پ دیخب؟! با-

  :شکمش جمع کرد  یاستخر تکون دادم... ساره کنارم نشست و پاهاش رو تو یرو تو پاهام

  !؟یبه آب بزن یتن ی چرا نرفت-

  :باال انداختم که گفت یا شونه

  !اتفاق افتاده یکه منتظرش بود   یز یچ-

  !؟یچ-

  :زد و گفت یلبخند

همراهش هستن... فکر کنم برادر و  پیجوون خوشت ه یمرد مسن و  هی... ومدهیتنها ن ر یام یول  ستیدلم به رفتنت ن نکهیبا ا-

  .پدربزرگت هستن

  !کشمینم گه یکمک؛ د  ای خدا یگیکه م یی ... درست همونجافتنیاتفاق م ی ته ناباور ییجا  ه ی شهیزد... معجزه ها هم یلبخند

  :و با شعف گفتم دم یکش رونیاستخر گذاشتم و پاهام رو ب یرو لبه  دستم

  !... فکر کنم خدا جواب همه دعاهام رو دادهمیبر -

  نیبه سراغم اومد... چشمام رو باز تر کردم تا از ب ی بیعج جهیطول استخربزرگ بودم که سرگ مهیو ساره جلوتر رفت...ن م یستادیا هردو

  .استخر فرو رفتم ی تو امیجلو چشمام رو گرفت و تا به خودم ب  یاهیبره اما س

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

هام   یمثل بچگ نداشتم اما از نظرش هنوز هم ادی که اسمش رو هم به  یبودند. برادر  ستادهی که برادرم بود؛ کنار تخت ا  یو مرد ر یام

  .زدمینبودنش در دلم لبخند م یشده از روزها ن یغصه ته نش یبودم و من خوشحال از بودنش با کم
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  :دمیورود دکتر؛ خودم رو باال کش  با

  !بود؟ یشد دکتر... مشکل چ  ی:چعماد

  :زد و گفت یلبخند دکتر 

  ...نکهیندارند جز ا  ی... مشکلیها خوب بود جناب صدر شیهمه آزما-

  :کردمیحس م یرو به وب ریبودن ام یعصب

  !ه؟ی جز؟!مشکل چ-

  :رو به من کرد و گفت دکتر 

  !دیبگ کی بزرگ هم تبر ی! از طرف من به جناب صدرشنیدارند مادر م ک؛یخانم کوچ نکهیجز ا-

  !گذرهیذهنت م ی که تو شهینم یاون  شهیشدم ... معجزه خدا هم رهیبه دکتر خ مبهوت

  .میبه سازش برقص خوادیو م زنهیساز خودش رو م ایهم دن یروز هی

باهاش رو تموم کنم و برم اما   یزندگ خواستمیکه م  هیبچه مرد  ن ینره... پدر ا ادمی آغوشش فشرده شدم تا  یو محکم تو دیخند ر یام

  .برم تونم یحاال اگه بخوام هم نم دونستمیکرده بود. م  یکی  ر یخدا انگار معجزه اش رو با دل ام

  مامان کوچولو خوشحال نشده؟-

  :صورت عماد چرخوندم و گفتم یرو تو نگاهم

  ...... منشهیباورم نم-

  .شونه هام حلقه شد  ی اش گذاشتم و دستش رو نهیشد...سرم رو س ک ینزد آروم

  !یخوایکه تو م  شه یم یز یاون چ ادیب نیاگه آسمون به زم ی حت ؛یر یبگ یمینترس! هر تصم یچیاز ه-

  !داداش-

  !دونه خونمون هی  یک یجون داداش! -
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  !مشتته یتو  ایدن ی که داشته باش داداش

  !پشتته ایانگار دن ؛ ی که داشته باش داداش

  !شمردن تک تک اشکات  یعنی  ؛ ی که داشته باش داداش

  !نشد نداره یکار چیه  یعنی  ؛ ی که داشته باش داداش

  !یخوشبخت  ی عنی ی که داشته باش داداش

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

  !؟یچکار کن یخوایم-

  :سرم بستم و گفتم یرو باال  موهام

  !چکار کنم؟ دیبا-

  !یبر  یخواستیتو م ینگفته ول یز ی چ ر ی ! ام؟یبا برادرت بر  یخواینم-

  .درک کنند یتو رو به خوب ط یشرا  توننیوقتها نم ی لیاما خ کیشدم... آدم ها هرچقدر نزد رهیناراحتش خ افهیبه ق نهیآ  یتو از

  ...اما خواستمیم-

  !بخاطر بچه؟-

  !کنمیبه پدر و مادر با هم داره... دو روزه بهش فکر م ازیبچه ن ن یا-

  :تخت رفتم و ادامه دادم یو به سمت لباس رو  دمیچرخ

بدون پدرم سخت و   یهمراه بود برام ول  نیسالها مادرم بهتر نیا  یهمه  ی! توفهمهیرو نم یپدر یبه اندازه من درد ب  چکسیه-

انتخاب اشتباه من بغض کنه و   یبرا شیزندگ ی تو یروز هی  خوامیبخاطر دل خودم به بچه ام ظلم کنم! نم تونمیدردناک گذشت... نم

  !غصه بخوره از نداشتن پدرش...از نبودن پدرش

  !؟یو نرفت یبر  تونستهیامروز م نکه ی! از ا ؟یشینم مونیپش-
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  !نه-

  .چشماش نشوند  یقاطع من اشک رو تو نه

 ... بده یزندگ ن یفرصت دوباره به ا هی بچه خواسته بگه؛  نیخدا هم با وجود ا  دیشا-

  !بچه نی هم تونست؛ گذشته رو جبران کنه... نه بخاطر خودم؛بخاطر ا ر یام دیشا

  :صورتش نشست و با بغض گفت یرو اشک

  !که هنوز شکل نگرفته و جون نداره؟ یبچه ا  یخودت برا! گذشتن از ه؟یشکل نی پس مادر شدن ا-

  !نکشه یبراش تالش کنم که مثل من سخت خوامیم یول کنمی! حسش نمدونم ینم-

  !پس مادرم چطور از من گذشته غنچه؟-

ساره رو  بزرگ بوده؛ ی ها یکه از قاچاقچ ی ا گه یکه بخاطر ازدواج با مرد د   یتر بود... مادر نیساره از من هم غمگ سرگذشت

 ... مونده ریو ام یی با همه مشکالت کنار دا شهیاون روزهاش ساره رو نجات دادن و هم مهیسر راه بذاره اما مادرم و ند خواستهیم

  !رها کردنش متنفره یداره و از مادرش برا  هیاز مرگ پدرش گال شهیو هم دهیکش ی ادیز  یها یسخت

  .یمادرت رو قضاوت کن یاون روزها یتونیها نم یخودش داشته! تو با همه سخت  یبرا یقانع کننده ا لیدل دیساره اما شا دونمینم-

  !یند یدرد اجبار   هیبرن تا بهشون   تیزندگ یآدم ها  نیزتریعز یبذار یاما مجبور یخوایوقتها نم یبعض

  !؟ی رو بکن نکاریهم یخوایتو م-

  یاهدا  یبدم برا تیرضا  خواستنیکرده بودن و م  یگلوم نشست. دکترها اعالم مرگ مغز  یاشاره اش به مادرمه و بغض تو دونمیم

  !دل بشه هیکه دلم  ذاشتیگلوم نم ینبود... بغض تو یعضو اما دلم راض

  ن یبدتر  ؛ یر یگ یم میتصم یکه تو دار یاما روز یچه کار خوب یگیم ینیبیعضو م یرو با مضنون فوت شده و اهدا ی عکس ی وقت یگاه

  !یبودن کمک کن ر یدرباره خ یتونیو نم خورهیرقم م تیاتفاق زندگ

  !دونم ینم-

  !بره... بذار کمتر درد بکشه خوادیمادرت خسته است غنچه! فکر کنم م-
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  !خوامی مادرانه م ی جواب دارم... هنوز کل  یسوال ب یمن هنوز کل-

سال تاوان عشق به  جدهیکرده... ه یعذاب زندگ  یمراقبت از تو؛ تو   یاومدنت ؛ برا  ایسال غنچه... مادرت از زمان به دن جدهیه-

  !فرزنده هی تو به عنوان  فهیوظ نیکن! ا  شیدرسته راه یدونیسخته اما هر طور م دونمیپدرت رو داده و امروز خسته است. م

رفتن عجول شده  یپشتوانم اومده بود؛ برا ی برا ی حاال که برادر م؛ یادرم تنها مونس زندگشد... م یو دل شکسته؛ اشکام جار نیغمگ

  .بود

  ...زندیکه هر روز راهروها را جاروو م یمادر

  ...کندیم یاستخوانش را مخف یپوک

  !هیهر فرزند ی نرفته اما قهرمان زندگ کیبه المپ کندیلباسش با هم فرق م یرنگ دکمه ها و

    

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

 ستین یراض  ادیتو رو نخواسته و االن هم از بودنت ز  یدونیکه م  یبا پدربزرگ ییجا گرفتم و عماد کنارم نشست. آشنا  یصندل یرو

  .ده یاعتماد به نفس م  ینداره اما وجود عماد کنارم کم یحس خوب

  :دیچی گوشم پ ی آقابزرگ تو یبه دهان بردم که صدا ی... معذب قاشقدیرو عماد برام کش غذا

  .باشه منیخوش  تونهی... داشتن اون بچه نمیمن گذاشت و تو اومد یبه مادرت از آبرو دنیرس ی بار پدرت برا هی-

  :رو به آقابزرگ گفت  دیبود... نگاهم رو که د رهیکردم که با تعجب به آقا بزرگ خ یبه عماد نگاه جیگ

  !ستیآقاجون االن وقتش ن-

  :و گفت دیآب نوش وانیاز ل یکم

  !موجود نحس جون نگرفته وقتشه عماد نی االن تا ا نیهم-

  :من چرخوند و گفت یرو رو نگاهش

 . یاشتباه بزرگتر ادامه بد  هیاشتباهش رو با   ستی پسرم اشتباه کرده اما قرار ن-
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  !یاز همون بچه بگذر  یشیمجبور م یروز ه ی... کنهیاصل و نسب وصل م یتو رو به اون خاندان ب شه یهم ی اون بچه؛ برا داشتن

  !که من از بچه ام بگذرم؟ نهیاصل و نسب به ا -

  ...لرزش حرف بزنم اما یب دادیگلوم اجازه نم یتو دهیچیرو کنار زدم. بغض پ یبلند شدم و صندل زیپشت م از

که از خون و   یی نگرفتم از اونها ادی از بچه اش نگذشت که من بگذرم! من  چوقتیاصل و نسب بوده؛ ه یمادرم که از نظر شما ب-

  !و شام ممنون... شبتون خوش ییرا یگوشتم هستند بگذرم. بابت پذ 

  :سالن قدم تند کردم که گفت رونیسمت ب به

به مادرت گفتم از تو بگذره و نگذشت... چندسال بعدش اومد سراغم و به   یروز ه یجواب بشنو دختر!  سایوا ؛یزنیحرف م یوقت-

  !التماس که تو رو نجات بدم... نجاتت دادم اما نتونستم پدرت رو نجات بدم

  !پدرم؟-

  !یدی پدرت تاوان بودن تو رو داد و تو تاوان بودن بچه ات رو م-

  :دیکش رونیز اون سالن بو من رو ا  دیبه سمتم قدم تند کرد... دستم رو کش عماد

  !عماد... بابا؟-

  .دمیم حیرو برات توض زیتوجه نکن! وقتش که برسه خودم همه چ ز ی چ چیو ه چکسیبه ه-

  !اما؟-

 ... بدم حیتوض تونمی! فقط االن نمستین یشنویو م ینیبیکه م ی اون جور  ز یچ چیه-

  !باشه؟

  .میرفت رونیتکون دادم و به سمت ب یسر  یجیگ با

  :و گفتم ستادم ی ا نیکنار ماش ؟ینخورد ی ز یچ ؟یشام بخور رونیب میبر یخوایم-

  :بازوهام گذاشت و گفت یازش گذشت؟ دستاش رو رو دیبا ی کنیتو هم فکر م ؟یتو هم با آقابزرگ موافق-
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پشتت   یط یهر شرا  یدارم تو فهیبا توئه و من وظ میتصم ن یا یخوشحالم ول رهیبچه ام نیو ا  یر یدست ام یتو نکه یاز ا  گمینم-

  .باشم

  !ستین  ی مشکل یو بچه ات رو نگه دار نجا یا  یایب ی اگه بخوا یحت

  !ترسمیباهاش لج کنم! م تونمیعماد... نم ی شناسیرو نم ر یتو ام-

  .میانجام بده. ماهم پشتت گه یکه دل و عقلت م یخب... نترس و فقط اون  یلیخ-

  !ممنون-

  .کردمیروشن م ر یرو با ام فمیتکل شهیهم یبار برا  هی   دینشستم. با نیماش یزدم که در رو باز کرد و تو یلبخند

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

  ماه بعد8

  :اومدم که ساره از پله ها باال اومد و به طرفم اومد رونیبه دست از اتاق ب ف یک

  !؟یر یم تنها کجا -

  :رو از دستم گرفت  ف یک

  !سر به مامان بزنم هی  خوامیآخر... بعد هم م ی سونوگراف میبر  دینگفت؟ با ر ی... مگه امرمیتنها نم-

  !اجازه داد؟ ریسر خاک؟! ام یبر   یخوایم تیوضع ن یاالن با ا-

  .راه افتادم هیسمت اتاق   به

  .ستین ی وروجک تکون نخوره مشکل ن ی! اگه ا دهیاجازه م-

  .ماندم یبه در زدم و وارد شدم. مدتها بود پشت در اتاقش منتظر اجازه نم یا تقه

  !زنمیسر به مامان م هیدکتر... بعدشم  رم یمن دارم با ساره م ر یام-

  :بود... خودش رو با چند قدم به من رسوند و گفت ستادهیمبل ا  کنار
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  !خانم ستیخونه؛ سر زدن به مامانت فعال صالح ن یگردیدکتر و برم یر یم-

  !ارینه ن  گه ی... د رمیندارم؛ اومجا هم م  ی دکتر اگه گفت مشکل رمیم-

  .یرو برنداشت یگوش  یول شتیپ اد یب خوادیعماد االن زنگ زد...گفت م-

  !اد؟یخب م-

  !راهه یآره گفت تو-

  .میر یباهاش م ادیعماد ب مونمیخوبه م-

  !نیر یقدم زدن؛ عادتم شده بود.سخت بود اما ش ن یبار سنگ ه یو به سمت در رفتم. لنگ زنون با  برگشتم

  !غنچه؟-

  .سرم رو چرخوندم آروم

  !بله؟-

  !مراقب خودت و جوجه باش-

  !مامانشه یمراقبم! درضمن پسرم اسم داره آقا... حام-

مثل اسمش   یروز  هی  خواستمی... میزدم. اسم پسرم رو خودم انتخاب کرده بودم. حام رونیو من از اتاق ب دیبلند خند یبا صدا ر یام

 . اطرافش باشه ی من و آدم ها یحام

که    یز ی رو فراموش کنم و اون هر چ امیمن ت م ی. قرار گذاشته بودکردمیتحمل م یبودن حام یرو فقط برا اتشیو اخالق ر یبا ام یزندگ

  !ارزه  یم یبه داشتن حام ی ز یاز دست دادن هر چ ی در گذشته بوده... سخت بود! جون دادم تا تمومش کنم ول

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

حس    هیهم نشون بدم. همراه عماد بودن   ر یرو به ام دمیخر  یحام یکه برا یدیکفش ها و لباس جد خواستم یسمت اتاق رفتم. م به

 میخواستیمهمونش بودم. م یبستن هیدرد و دل؛   ی و بعد از کل میبه مامان زد ی ... سر میکرد   دیو خر   میخاص داره. با هم دکتر رفت
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با   خوام ینگفتم و م ر یتماس به عماد باعث شد؛ برنامه عوض بشه. برگشت رو به ام ه ی یخبر دادم ول هم ری... به اممیشام بخور رونیب

  .کنم  زشیسوپرا  یحام یحضورم و لباس ها 

  .متوقفم کرد ام؛ یحرف زدنش با پ یرفتم که صدا ریاتاق و اتاق کار ام نیاتاق خواب نبود. به سمت در ب یتو

قرار   سویبهم سخت گذشته... اما امشب با گ ی چند ماه به اندازه کاف نیتمام ا که متعهد بشم به زن و بچه؟!  میمن آدم یفکر کرد-

  .دارم

  !یدادیطالقش م شی خواستیدارند؟! اگه نم یبرات چه معن ی! غنچه و حامر یام-

و الماس ها رو   اقوتیبود که همه طال و  ی و حرف بچه در کاره؛ بذار تا واست بگم. پدرم کس شهیتموم م یحاال که داره همه چ -

اموال   یسر   هیوسط   نیدلشون انداخت اما ا  ی بود که بابا تو ی. شککردندیکار پدر غنچه است اما اشتباه م کردندی. همه فکر مدیدزد

  .استبه اسم غنچه  ی هست که همگ

غنچه   دیوارثم صاحبم اون همه اموال باشه؛ با نکهیا  یو من برا خواستیاموال دستش باشه غنچه رو مهمه اون   نکه یا  یبرا بابا

  .شدیمادرش م

  ار ی! نه! کامل هوشکنم؟یاونقدر مست بودم که نفهمم چکار م یاون شب مهمون یکنینداره! واقعا فکر م یمعن چی! ه؟یو عاشق عشق

  .سرم گرم بود گهید ی جا یکردم و بعد هم مثال شرمنده بودم ول یمست رو باز یآدم ها ی بودم و فقط ادا

  !مونمیم ششیو شب رو پ سو ی... اما امشب فرق داره! امشب تولد گخواستمیشب؛ روزها دخترها رو م یجا به

  !کنه؟یاگه بفهمه ترکت م یدونیم-

  یی...ضربه هادیشنیافتادم و گوشام هنوز صداهاش رو م نیزم یاتاق جون دادم... رو یو من تو دیچیاتاق پ  یتو ریقهقهه ام یصدا

  .شدیم شتر یهر لحظه ب خوردیکه به شکمم م

  !قیهم بهت گفتم رف  گهی بار د هی-

  !ر یازش بگ  یز یچ  هیهم   ییوقتها  ه یبهش بده؛  یز یچ  ه ی یی وقتها هی  ؛ ی خودت نگه دار ی زن روبرا هی  یخوایم اگه

گرفت و موند!  دیشکمش؛ ام ی بچه کاشتم تو ه یموندگار شد.  یپناه یو ب  یگرفتم و با درموندگ یتصادف ساختگ ه یرو با  مادرش

  !بمونه؛ به سالمت  یحام یب تونهیحاال هم اگه م
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  !تونهیکه نم یدونیاما تو خوب م-

  .میحل کن دیرو با یبرگشتم پرونده صمد... قیبهت درس دادم رف ادیمن برم ز  گهی ! خب دمونهیم نیهم یو برا-

. با درد بلند  نهیزم یزن رو نیبود مادرش بدبخت تر  دهی. پسرم فهمشدی م شتر یو ضربات ب شتر ی... درد هر لحظه بدمیچیخودم پ در

و کمرم  و شکم  خورد یاسم عماد زنگ م یرو  یبه سمت در اتاق رفتم. گوش دهیرو برداشتم. خم یرو چنگ زدم و گوش فمیشدم... ک

  .داشت یبیدرد عج

  !جانم غنچه؟-

  ...... عماد... پسرمی!... ن...نجاتمون بده... من و حامایعماد... ب-

  هست؟ ر یام ؟ی! خونه ا؟یگ یم یشده غنچه؟ چ یچ-

  ر ینامرده... ام-

خورد   ز ی از دستم افتاد... پاهام ل یزدم و گوش  یغیج  د؛ یچیشکمم پ یکه تو  ی گذاشتم که با درد یدوم یپله رو گذروندم و پا رو  نیاول

  .دمیکشیم غیشکمم بود و ج ی پرت شدم. دستم رو  نیی و من همه پله ها رو به پا

 . دیسرم رس یباال غشینفر ساره و ج نیکه افتادم؛ اول کیسرام یپله ها رو  نییپا

  .گشاد شده اش دوختم یسرم نگاهم رو به چشما ی رباالی. با نشستن امکردمیحس نم یدرد  گهید

  !غنچه-

  ی... نا... نامردیلیخ-

  .هم افتاد ی حس شدم به خواب رفت و چشمام رو یبدن ب ؛ ی کلمه به سخت  نیگفتن هم با

  :ر یام ********************

  دیچیپ یگوشم م یغنچه تو یباشم. صدا دهی رس نجایبه ا یباز ه یبخاطر  کردمیآوار شده بودم. باور نم نی زم یدر اتاق عمل؛ رو پشت

  .شدیتنگ م دنمیو هر لحظه راه نفس کش

  !ر یام-
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  !باختم یاز دستش ندم ول خواستمی... مامیبدبخت شدم پ-

  !... خودت رو جمع کنر یام شه ینم یز یچ-

  .باشم ر یمن ام شدیزدم... خودم هم باورم نم یپوزخند

  کجاست؟... کجاست؟! خواهرم ر یام-

  !عماد بدبخت شدم-

  :دستش نشست یرو امیو که دست پ دیچنگ فشرد و به سمت باال کش ی لباسم رو تو قهی

  !... اتاق عملهمیمنتظر بمون دی... فقط با ستیحال اونم بهتر از شما ن-

  !ــنیــاحــســ ی-

ازشون   ا یذکر بگم  تونستمینم یبردم. اونقدر شرمنده بودم که حت بانیرنگ افتاد و من سر در گر  یآب مکتین ی رو نیحس  ایگفتن   با

فکر کردم بابا؛ تنها فرد خانوادمه...   شهی هم نکهیگم شده. ا شیباتالق زندگ یکه تو هیآدم یها سزا  نی همه ا دیکمک بخوام. شا

  !پناه یبآب! معلق و  یرو ی تکه پاره ا  ماز دستش بدم و بش تونمینم

   :ستادمیا  واری . با کمک ددیعماد به سمتش رفت و حال غنچه رو پرس یاومدن پرستار رونیب با

  !گمیم کیآوردن... پسره؛ تبر  رونیبچه رو ب-

  :بغض لبخند زد انیم عماد

  !مادرش؟-

  .میکنیداره اما ما تالشمون رو م یادیز ی ز یخون ر -

رو داشت که بهش خبر   یرفت. کس  رونیآورد و ب رونیب بینشستم. عماد تلفنش رو از ج یصندل یکه از کنار عماد گذشت؛ رو پرستار

  ...بده؛ حال خواهرش بده اما من 

  !م؟ینیرو بب یحام میبر یخوای! مر؟یام-

  !غنچه نه یکه مادرش غنچه باشه... ب خوام یم ی رو وقت ینه! حام-
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  ...اما پسرته-

  !هیچه حال یتو دونمیدر نم نی آره پسرمه و مادرش پشت ا-

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

  ماه بعد3

  !؟یایبرن دکتر؛ م خوانیم ست؛ یخوب ن  یحال حام گه ی... ساره مر یام-

  !بکن یخوایم ی... هرکارامیندارم پ  یبه اون بچه عالقه ا-

  .هم از دستم خسته بود ام ی... پکردمیدادن نفسش رو حس م رونیب یصدا

  !؟یر یم یک-

  !؟یدار ی... کاررمیبخوابم م ی ساعت کی-

  !؟یر یاگه داشته باشم؛ نم-

  !نه-

  !؟یپس چ-

  !نره ادت یمثل جونت ازش محافظت کن. اون بچه امانت مادرشه...   ؛ ی بر یرو م یحام یدار-

  !راحت  الت یحواسم هست... خ-

مالقات   نی ا گهیزودتر برم... بعد سه ماه د  دی! بادنیخواب قه یپنج دق ی برا دادمیتخت جون م نی ا یراحت نبود و رو ی ز یچ چیاز ه المیخ

  !هاش دنیمالقات ها و د  ن یشده بود. دلخوش بودم به هم ی سه بار عاد یروز یها

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

  ی . با قدم هادمید  واری گوشه د ی اشک یاتاق به وحشت افتادم. عماد رو با چشما  ی جلو یسرو صدا  دنیسالن که شدم؛ از د وارد

  .شدم کشی نزد نیسنگ

  !عماد؟-
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  !ر یام یاومد-

 !شده؟ یچ-

  !که مطمئن بشن حالش خوبه  رن یبگ شیسرس آزما  ه ی دی! چشماش رو باز کردم... عالئمش خوبه! فقط باهیخوش خبر -

  !امتحانه نی سخت بهتر یروزها شهیباالخره بعد از سه ماه چشماش رو باز کرد و ثابت کرد؛ هم پس

  ...ز ی گفت سهراب عز  بایچه ز و

  را میآرزوها  دم،یرا د یامروز حواسم باشد که اگر قاصدک دیبا

 تا برساند به خدا،      بدهم

   

 از قهر،   م یکه برا یی نه خدا از خشم،  م یکه برا یی نه خدا  دانم،یکه خودم م  ییخدا به

   .ز غضب ساخته اند میکه برا  ییخدا نه

و به باران گفته است باغها   د،یگو یکه دلش پروانه است،  و به مرغان مهاجر هر سال راه را م یی به خدا  دانم،یکه خودم م  ییخدا به

  یتشنه شدند،  و حواسش حت

 دل نازک شب بو هم هست، که مبادا که ترک بردارد،    به

   

  ....جانم یی چه خدا دانمیکه خودم م  ییخدا به

   

  :غنچه  ************************

  !شده؟ یچ یبگ  یخوای! نم؟یغنچه مطمئن-

  !ر یبرگردم خونه ام خوامینه... فقط نم-
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  :تخت کنارم نشست و گفت یرو آروم

  .اتاق کنارت بوده  یروزها و ماه ها پشت در اتاق و تو نی . تمام ادمیاتاق عمل پر پر زد و من خورد شدنش رو داون روز پشت در -

اهل خدا و نماز   ر یام یدونیسر به سجده خوابش برده؟! خودت بهتر م مارستانینمازخونه ب نیهم یشبها تو یبگم بعض شهیم باورت

  !برگردونده غنچه از ته دلش تو رو ی نبوده اما باور دارم دعا

شب   هیکه گفته بود... مادرم رو کشته...   یز ی سال چوب حرفهاش رو خوردم و تن دادم به هرچ کی خوش باور من! من هم   برادر

  !خوادیرو م یو حاال فقط حام  دهینحس آفر 

  .شدمیو پر نفرت م خوردیذهنم چرخ م ی اون روز تو یلحظه ها تمام

که تن    ییعماد! پرم از همه بالها یر یبگ  یحام  یو از همه قدرت آقابزرگ استفاده کن تا طالقم رو با سرپرست رونیب ار یرو ب یحام-

  !خودم و پسرم ی برا جنگمی... مدمینم ی قسمت چیتن به ه گه یدادم به اسم قسمت! د

  !ندازهینفر م هی  اد ینگاه کردنت؛ من رو  ن یا-

  !؟یک-

  !یباهاش آشنا شد یروز هی  دیشا-

  :شدن در؛ با عجله گفتم دهیکوب یصدا با

  .شمیم یبزنم... عصب یحرف ا ی نمشیبب خوامینم-

  .! دوستش مسئول پرونده توئه... باهم اومدنامهی... تستیراحت اون ن التیخ-

  !پرونده من؟-

  .سکوت کردم ام؛ یباز شدن در و ورود ت با

  :مرد مسن کنار تخت نشست ؛ ی از سالم و احوال پرس بعد

  !؟یاز اون شب بهم بگ یتونیخب دخترم؛ م-

  :تخت گرفتم وبه پتو دوختم  ن ییپا امیاز عماد و ت نگاه
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  !د؟یی نجا یچرا شما ا دونمیمن نم-

نشده چون   ر یدستگ  ی... تا امروز کسپرت شده و حالش بده ن ییاز پله به پا یخبر دادند؛ زن حامله ا  مارستانیب نیروز حادثه مسئول-

  !د؟یکه از پله ها پرت شد دیبگ یز یچ دیخواستیم  ای برادرتون حادثه بوده  حاتیافتادنتون بادتوض میدونستینم

  :دیمات به هر سه تاشون چرخ نگاهم

  !شمیمتوجه منظورتون نم- 

  :به طرفم اومد عماد

  !ر ینامرده... ام ینجاتمون بده... گفت ایب یگفتیمدام م یبه من زنگ زد یوقت-

  !؟ی خوایخونش و طالق م یبرگرد ی خواینم نیهم یکرده بود؟ برا ینه؟! کار یبود ر یام به

توجه به    ی رو با عذاب گفتم اما گفتم... ب ییجاها   هیهق زدم و   یی جا  هیکردم...   فیتعر  دمیرو که اون شب شن یزیبغض هر چ پر 

  !نهیبیتک تک جمله هام م یهست که شکستنم رو تو یامیت نکه یا

  .شد یپام خال رینبود... حالم بد بود و ز ر یافتادنم کار ام-

  :: اونقدر بلند و واضح بود که به گوش همه ما برسهدیچی پ ر یام ی گوش ی از تو ییصدا

  !ذارمش ی! زنده نمکشمشیم ی عل یبه وال-

  :رفت امیبا وحشت سمت ت عماد

  !ش؟ی شناسی! نمام؟یت یکردچکار -

  !صفت رو یب نی بار منم باهاش هم دستم که زنده نذارم ا نی... حقشه بدونه! ادونستیم دیبا-

  :وحشت گفتم با

  !دیر ی بچه ام! تو رو خدا بچه ام رو ازش بگ امیت-

  :نگاهش رو باال آوردم و به چشمام دوخت باالخره
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  !خونه آقابزرگه... شک نکن  گهی ساعت د ه یبچه ات تا -

  .کردی رو راحت م المیبود که خ نیقول بود... ا   شهیهاش هم قول

  !قولتون قول بوده شهیهم دونمیشک ندارم... م-

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

لبخند رو هم به لب   یباشه؛ اونقدر که حت یو خوردن ن یر یش نقدریپسرکم؛ ا  شدی... باورم نمگذشتیروز از رفتن به خونه آقابزرگ م سه

  !آقابزرگ آورده یها

  !د؟یرو گرفت یچطور حام یآخر نگفت-

  !میکه ما نگرفت  نهیا قتشیحق-

  !؟یچ-

  !نه؟ هیچ شیمعن یدونی حرف زد و بعد هم بچه رو گرفت و اومد. م  ر یآقابزرگ رفت... با ام-

  .بودم رهی عماد خبغلم نق زدو من فقط به  ی تو یکردم... حام سکوت

  !رفتتشی اش پذ جهینت نی... دوسش داره و به عنوان اولخوادیآقا بزرگ پسرت رو م-

  :فشردم و گفتم نهیرو به س ی زدم؛ حام یخند تک

  خوادش؟یکه از من خواست ازش بگذرم حاال م هی همون بچه ا ن ی! چرا؟ ا خواد؟یرو م یاما حام خواستهیمن رو نم-

  :موهاش نشوند یرو یرو از بغلم گرفت و ب*و*سه ا یبلند شد؛ حام یصندل ی از رو عماد

  .شدیعوض م ی نسبت به همه چ دتیبدم؛ اونوقت د حیرو برات توض یهمه چ تونستمیکاش م-

  !عماد؟ ی همه سکوت کن نی ا شه یباعث م یچ-

 دایجنازه اش رو پ ی کرد اما در آخر نتونست حت ینجات بابا هرکار ی... آقابزرگ برامیتو رو ازش حفظ کن میخوا یکه م  یگذشته ا-

  !کنه... مجبور شد تو رو دور نگه داره تا مثل بابا از دستت نده
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  !ستینبراشون  یجواب چیجوابم که ه ی! نه بابا و مامان رو... نه آقا بزرگ رو! من پر از سوال بکنمیدرک نم-

  :رو در دستش جا به جا کرد و گفت یزد؛ حام یلبخند

  !ها ی داور شیاز پ یاما نکنه اون روز شرمنده بش شهیروز برات واضح م ه ی زیهمه چ-

  .میکه درباره طالقت حرف بزن ادیآقابزرگ عصر م ل یکن... وک  استراحت

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

  ر؛ یاحمقانه ام با ام یباخجالت من از زندگ یبود. بعد از حرف ها  ارشیکه دست یبود به همراه پسرجوون ی آقا بزرگ؛ عاقله مرد لیوک

  .خواستن من امضا کنم  دش؛ ییرو به آقابزرگ داد که بعد از تا ی برگه ا

نباشه... هرجا   ی شرکت و خونه غنچه رو رو کن تا مشکل ی. برگه هاخوامی رو به طور دائم م یحام  ؛ یکنیطالق رو که مطرح م ینیمع-

  !پرونده ن یا ی الزم شد اسم من رو بذار رو

  !د؟یزنیحرف م  دیدار  یآقابزرگ از چ-

  :باعث شد؛ نگاهم رو به عماد بدوزم ینیآقابزرگ و مع سکوت

  .رونیب میریم یواکسن حام یآقابزرگ با اجازتون ما برا-

  !تنهاشون نذار! زود هم اون پدر سوخته رو برگردون لحظه هم هی برو بابا... -

  .بار لبخند زدم  ن یاول یو من با لفظ آقابزرگ برا دیخند عماد

  !چشم آقاجون-

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

  :آروم رو به عماد گفتم م؛یکه شد سوار

  !چه خبره؟  یبگ یخواینم-

  .یرو داشته باش ی از نظر مال  شیقدرت نگهدار د؛یبا  یداشتن حام ی . تو برایکه نگرانش باش   ستین یز یچ-

  !نداشته باشن یی ادعا ر یام  لیو وک یحساب پر پول گذاشته که قاض  هیاز شرکت ها و  یک یبرج من...   ی آپارتمان تو  هیهم   آقابزرگ
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  .هم آماده شده تیی ضمن تمام مدارک شناسا در

  !؟یچ  یعنی-

  !از اول وجود نداشته و نداره انیبه خانم غنچه صدر! غنچه ناصر  یبرگشت یعنی-

  ...شهیباورم نم-

  !باز زل زدم به جلو یرو به خودم فشردم و با چشم ها  یعماد و مواظب باشش؛ حام دیترمز شد با

  !کردمیرو باور نم دمیدیکه م یز یچ

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

  .شد رو پس زدم کیکه به لب هام نزد   یآب وانی... لومدیباال نم نفسم

  !دیبکن یکار هیآقابزرگ تورو خدا  -

  :شد و گفت میچهره اشک رهی خ یباناراحت

  !صدرِ هی  یمال توئه دخترم! حام ی... حامگذرمینم گهی مرد گذشتم؛ د ن یبار از ا هی-

  :؛ نگاه از آقا بزرگ گرفتم و به او دوختم...به سمتمش رفتم. چشم دوختم به چشمش گفتم یسالم یصدا با

  !ینامرد  یلیخ-

  :هم فشرد یرو رو چشماش

  !دادمشیاز اول به آقا بزرگ نم رمش؛ یبگ خواستمیمن خبر نداشتم... اگه م-

  ...که ییباورت کنم... اونم تو رو؟! تو دیبا-

  :رو باال آورد دستش

  !من هم راحت تره الیمادرش بمونه؛ خ شیپ ی... به آقابزرگ هم گفتم؛ حامگمیبهت دروغ نم-

  !نداره بچه خودش رو بدزده یرو به من داد پس لزوم یخودش حام لیبا م ر یغنچه... ام نیبش ایب-
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  :ام گذاشتم. عماد به سمتم اومد و دستش رو دور کمرم انداخت و گفت نهیس ی زدم و دستم رو رو یهق

  !ی... هنوز خوب نشدیبهتره استراحت کن-

  .نجات پسرم تالش نکنم یبرا تونستمیرفتم... نم امیرو پس زدم و به سمت ت  عماد

  .هاش حرف بزنمبا دیزنگ بزن... با زنمیباهاش حرف م شه یکه هم ی به اون مرد- 

  ...اما-

  !ارینه ن گهیم یز ی بهش زنگ بزن پسر... خانم که چ-

  یو رو دمیرو از دستش کش ی و شماره رو گرفت. گوش دیکش رونیرو ب شی دوختم. گوش ام یآقابزرگ بود... نگاهم رو فقط به ت یصدا

  .گوشم گذاشتم

  !امیت ی گیم یچ-

  !غنچه ام-

 :کرد  یمکث

  !؟ییغنچه تو-

  یز ی هرچ شهیاما هم یدیخودت رو بهم نشون نم ستی... مهم نیکیبهم نزد ی لیخ یعنی یدونیتو اسمم رو فقط کامل م نکه یآره... ا-

  !؟یداکنیپسرم رو پ  شه ی... میبهم کمک کن نبارمی ا  شهیهمون شد... م یکه گفت

  !ستین ی کنیکه فکر م یآدم بده اون شهیباشه؛ هم ادت ی... اما میرو برگردون یکه حام رسهیروز هم نم ه یگوش کن غنچه... به -

گرفتم و به سمت اتاقم    امیرو به سمت ت یاز حرف آخرش؛ گوش جیروز گفتنش و گ هی خوشحال از  د؛ یچی گوشم پ یبوق که تو یصدا

  .رفتم

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

از   تونستمیمن نم یمخالف اومدنم بود ول ر ی... امیگرفتن حام  یبرا می. پدرش خواسته بود با هم بر میشده بود نیسوار ماش ر یام همراه

  .بگذرم یحام
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  .میگذاشت و با هم داخل شد رونیروب ن یماش ر یام م؛ یدیاز شهر که رس رونیخونه باغ ب به

  .دورم حلقه شد ر یزدم که دست ام یغی و ساره غرق خون و افتاده کف سالن؛ ج امیپ دنی با د  م؛ یساختمون که شد وارد

  .دنیهم تاوان کارهاشون رو م هیرو دادن... بق ر یبا تو و ام یبه من و هم دست انتیخ  ی سزا نها ینترس عروس! ا-

  ؟یکنیچکار م  یبابا!.. دار-

احمق    هیزنت بشه و تو هم مثل  نکهیو بکشش؛ نه ا  ر یازش امضا بگ ارشی... بهت گفتم بیو نکرد یکردیم دیکه تو با ی همون کار-

  !یعاشقش بش

  !م؟یونیکه بهش مد یزنیرو م یاحمق پسر مرد هی مثل

  :ادامه داد  ییرو فشردم و دا  ر یام دست

... بخاطر نجات  ینفر رو فرستاد ه یچشم بسته   کشم؛ یغنچه رو م ؛یبهت گفتم اگه خواهرم رو نکش یکه وقت  یاونقدر عاشقش شد-

  !دختر  نیجون ا 

  !نقشه تو بوده؟ ز ی ! که همه چ؟یکه ازش متنفر  یکنیم ی باز لمیبکشمش... ف تونمیزنت بشه و مال تو باشه نم  یوقت یکرد  فکر

  !مال اونه راث یکه همه م  ی داشتن نوه ا یتئاتر فقط من بودم... برا ن یگردان ا یکه باز یپسر! اون ی دست خورد رو

  .میبود یاش رو باال آورد و ما مات باز اسلحه

  .دیچی خونه پ یتو  سیگفتن پل  ستیا یدر با به هم خوردنش شکست و صدا شه یپرت شدم؛ ش  ر یگلوله؛ من به پشت سر ام کیشل با

  .بود ریام نیاتفاق افتاد که زانو زده؛ نگاهم به تن خون عیاونقدر سر   ز یچ همه

  !ر یا...ام-

  !ر یجون ام-

  .زدم... دستم پر از خون بود هق

  !ر؟یام یچکار کرد-
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  ...که صداش به گوشم نرسه یبود اما نه اونقدر اد یصدا ز سرو

  ...که کردم ییها  یهمه بد یدروغ نگفتم... منو ببخش برا دمیکه بهت گفتم جونمم برات م یروز-

  !ر یام-

  !ارهیسرت ب ییبذارم بال تونستمی... نمیتو جونم-

  ...اومد ریبه سمت من و ام امیت

  !پسر؟ یچکار کرد-

  !قول دادم... بهش بگو من به قولم عمل کردم؛ حاال نوبت توئه قتیبه رف-

  !بکن یکار  هیتو رو خدا... توروخدا  ام ی... تر یام-

  .میکنی... االن منتقلش مدهیآمبوالنس رس-

  .بود دیشروع غنچه جد نی منتقل شد و ا  مارستانیبه ب ر ی پرسنل اورژانس؛ ام دنیرس با

    غنچه -زمان حال **********************

  :دوختم.عماد که کنارم جاگرفت؛گفت  شینشستم و نگاهم رو به ساالر و ستا یصندل یرو

  :به خواهرش انداخت و گفت  ینگاه ست؟ین یکار شدن نی ا ی کنیآقا ساالر فکر م-

  هیکه نشه هکش کرد اما مطمئنا  ستین  یمطرح دولت ستم یکه س ستمی س نی.ا میکردیموضوع صحبت م نیما هم داشتم درباره هم-

  .به شدت باالست تشیامن نیهم یفوق العاده نوشته وبرا سیبرنامه نو

  دیخونش با  یتو دهینشون م ن یراحت باز شد اما خونش!ا یلیخ شیتیامن ستمیشرکتش نداشت؛س یتو  ی قابل توجه زیچ چیموحد ه-

  ...تشیاما امن  میکه ما به دنبالش یی زهایمهم باشه...همه اون چ  ز ی چ هی

  :از جا بلند شد و گفت شیستا

  .میبش الیخ یب دیپس امشب رو با -
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  .موندیبرامون نم ی گشتن؛راهیمهرداد موحد و برادرش برم نکهیبود.بعد از ا رممکن یجابلند شدم.غ از

  !شیستا شهینم-

  .بحث مفصل دوباره نداشتن هی  یساالر بود که نجات بخش شد؛برا یصدا

و  توننیبه ارسالن و من زدن؛باز هم م ینرفته قبال چه اتهام ها  ادتیشد. الشیخیفعال ب  نکهیا ا یکاررو تموم کرد و   دیبا ای امشب -

  .برامون تموم بشه ی یجا  هی  دیدلشوره ها و استرس ها با نی .اانهی دررفت  رشی بشه از ز نباریا  ستیمعلوم ن

  .میبمون ستمشونیهک س یبرنامه که برا یبراش باشه؛نه ب قیدق ی ز یبرنامه ر  هی  دیتموم بشه اما با  دیآره با-

  .بندهیاز رو م رروی چرا شمش رسهیبه من که م دونمیمهربونه و خوب اما نم گفتنی.همه ممونهی همه رو از چشم من م دونمیم

  .میخونه رو نداشت  هی  ی؛رویتیامن نیبرنامه سنگ نیهمچ ه یبرادرتون توقع  یحت  چکسیه ؛فقط یازین ش یبرنامه نبوده خانم ستا یب-

  .ندارم یشوخ  چکسی...بهت گفته بودم اعتبار ارسالن که وسط باشه؛من با هدیکه نداشت دیاشتباه کرد -

بچه   یبود که باعشق مرد ی.او دخترکردمیهم عشقش رو درک نم د ی.شاکردمیرو درک نم تشیهمه حساس ن یبود و من ا گفته

  .دار؛پابه خونش گذاشته بود و فرزند ارسالن شده بود؛فرزند هردو

  .نظر شمابود ی.اگه نشد بعد هرچمیوقت بده.بذار تالش کن-

گفت و قطع کرد.با قطع شدن تلفن  یو درآخر اوک دیشنیو فقط م زدینم ی .حرفمیشد رهیبهش خ یزنگ تلفن عماد؛همگ  یباصدا

  :به من کرد و گفت ینگاه

  .ورود یبرا دی...آماده باششهیهک م ستم یس گهی د قهیتاچنددق-

 :گردشده گفتم ی ها باچشم

  ام؟ی!ته؟یکارک-

  .نخور ی چیهوات رو داره.گفت بگم تا اون هست غصه ه شهیکه هم هینه...کاراون-
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  ال یخیبود ب یگرفتم.مدت ینم ی جواب دمیپرسی و عماد م امیکمک بود و همراه.هرچقدرم از ت شهیبود اما هم یک دونمی.نمستادمیا بالبخند

  ا یکارم درسته  ستیکه براش مهم ن یک یهوام رو داره... شهیهست که بعد خدا هم یکی دونستنش شده بود و فقط مهم بود؛ 

  !ستهیا  یپشتم م شهیغلط؛هم

  .میرفتم تا به سمت خونه بر  رونیاتاق ب  ه؛ازیقنگاه کردن به ب بدون

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

    

   

که  دنشی پر یاما با مهارت از حفاظ گذشت.صدا یو به سخت دیباال کش واری د یاز پسرها خودش رو رو  یکی. ستادمیا  واری د کنار

داشت و کار رو راحت   یبود که کوچه خلوت نیا  الیو یقدم برداشتم. خوب هیلبم نشست.با باز شدن در جلوتر از بق یرو یاومد؛لبخند

  .ستادمی پشت سرم ا ی. باصداکردیم

  !غنچه-

  :بود اما با وقاحت گفتم ییپررو دونمیو به صورتش زل زدم.م دمیطرفش چرخ به

  !؟یکنیچکار م نجایتو ا-

  :جلو اومد و گفت یقدم چند

  !سه؟یکار پل یکارهات اختالل تو یدونیتو؟! دوباره اون احمق بهت کمک کرده؟ م ای  کنمیچکار م نجایمن ا-

  :زدم  یپوزخند

 . کرده باشم جادیدر کارش ا  یکه اختالل نمیب یدر حال تجسس نم یسی پل نجایمن ا-

  !تجسس؟ یایتنها ب یگرفت  میتصم ای یندار روین

  :چشماش نشسته بود گفت ی تو رمی که به خاطر تحق یتیعصبان با

  .انیهم م روهایحکم که صادر بشه؛ ن-
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  !خان ام ینوش جونت ت یداکردیپ  یهرچ روهات؛ ی. شما هم با ندارمیبرم خوامیرو که م یمن اون ان؛ یتو ب یروهایتا ن-

 . اما امروز فقط هدفم مهم بود  خواستمیعشقش رو م ی روز کیگرد کردم.  عقب

چشماش غرق بشم   یبزنم و تو یبازم لبخند مهربون تونمینم خوام؛ یبه اونچه که م دنیرس ی. من براشی به اون نامرد و نابود دنیرس

  .و لذت ببرم از بودنش

  .پشت سرت رو خراب نکن ی همه پل ها ؛ ی ر یاشتباه م ی غنچه دار-

سختش بهت   ی مثل روزها تونهیغنچه امروز؛ نم یباور کن ی خواست ی. نمیباور کن یخواستیفقط نمو تو  امیها خراب شده بودند ت پل

کردن مدارک؛ پس سکوت کردم به   دایبه پ کنه یو کمک م اد یپشت سرم م دونستمیباشه. م دواریکنه و هرچند سخت بهت ام هیتک

  .راهم ادامه دادم

فرش؛داخل کمد؛پشت تابلوها اما نبو که نبود.نگاهم رو   ری.از لوستر گرفته تا ز گشتیطرف رو م کیو هر کس  میخونه پخش شد یتو

  :گفت ی به اتاق آخر دوختم. به سمتش رفتم که عل

  .هیبه گفته خدمتکارها اونجا فقط انبار-

  .داره یبه اون بزرگ نیرزمی ز ی باشه؛وقت ی خونه انبار  ه ی ینداشت طبقه باال یمعن

  .مینیبببازش کن -

. همه با  دیچیخونه پ   یتو یبلند ر یآژ یتا در بازبشه و صدا دیطول کش یا  قهیرو آورد و مشغول باز کردن در شد.چند دق لشیوسا یعل

  !عیمنتظرم بمون...سر  نیماش یتو یعل  ن؛ یهمه برن سمت کم-شدند.  رهیخ  امیترس به من و ت

  .شد دهیرو هل دادم و داخل رفتم که بازوم کش در

  .می بر دیغنچه؟! با یکنیچکار م-

  .رو محکم از بازوم کنار زدم دستش

  .داره ستم یاتاقه که س نیهم ی هست؛ تو ی ز یگذرم.هر چ یاتاق نم ن یمن از ا-

  ...شهیبرسه.بعد هم م یممکنه هر لحظه کس-
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  .چوقتیه ای اامشبی ام؛یوجود نداره ت یبعد-

  به ییپا یصدا دنی.با شنکردیم یی پر از پوشه وسط اتاق خودنما  یبزرگ زیاتاق بود و م  یبزرگ تو یلیکتابخونه خ  ه یوارد شدم؛  عیسر 

  .عقب برگشتم

  !پس...زود باش یر یچرا نم-

  :توجه به من مشغول کتابخانه شد و گفت یب

  !قبال نگفتم غنچه؟  رم؛ یتو بهشتم نم یمن ب-

  :شت و گفتسمتم برگ به

  .یکه فراموش کرد ییتو نیمن سر همه حرفهام هستم؛ ا -

از خاطرات دور و به هدفم   یبدهم.کم مر ی به خاطراتم رنگ آلزا یکم خواستمیبود. فراموش نکرده بودم؛ فقط م ادمیبود.خوب  گفته

  .فکر کنم

  .دمیبه سمتش چرخ امیت ی.با صدازدیبه هم بر زی! عجله باعث شده بود کل کتابخانه و معی. تند و سر میحال گشتم بود در

  !غنچه نجاست یا-

  .میدیکش رونیشده ب یدسته بند  یهمگ میخواستیکه م ی کتابخانه بازشده بوپ و اسناد ن یتر یکنار و  یدر چوب هی

  ..زود باشمیبهتره بر -

  .ستادمیحرکت ا یو ب  دیکه آمد؛ رنگ از رخم پر ییام رو چنگ زدم.با صدا کوله

  .خداست بیدعوت هم حب ی!مهمون بد؟یداشت ف ی تشر -

  .و نصف صورتم رو پوشوندم؛ به سمتش برگشتم دمیچونم بود رو باال کش  ر یکه ز  یمشک ماسک

  .میمزاحتون شد اد ینمونده؛ ز یکار  گه ید-
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  گمی دست کوله و با دست د هی رو کندم و با شتاب به سمتش پرت کردم. با شروع دود به سرفه افتاد و من با  بمیج  یتو ی دود زا سر 

. با هم از در  کردی همچنان سرفه م امیکوله گذاشتم. ت یمحوطه پرونده رو تو ی. تودمشیکش رونیچنگ زدم و از اتاق ب امیت یبه بازو

  .که برادر موحد جلوم سبز شد میاومد رونیب

  !؟یر یو در م یدزدیم ی ایم یفکر کرد-

  !؟ی کنیفکر م یا  گهی تو جور د-

به   ی شدن و حمله عل ادهیکمرم فرود اومد و پ  یبکوبه؛ که با ترس به عقب هلش دادم؛ چوب تو امیسر ت یرو باال آورد تا تو چوبش

  .دمیسمتش رو د

   

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

  !دستوره نه خواهش ن یا-

  .شدم رهیتعجب به عماد خ با

  .کرد و کنارم نشست یبرم خونه خودم...من عمارت آقابزرگ چکار دارم؟! چند قدم تا تخت رو ط خوامیعماد؟! م یچ  یعنی-

  !یایاتفاق ساده بود؟ ممکن بود اصال به هوش ن ه یکه برات افتاد؛   یاتفاق  یکنیفکر م-

  .شدم رهیزدم و در چشمانش خ یپوزخند

  ی برا کنمی م ی... من فقط روزمرگهیو فقط مردگ کنمینم ی! درسته االن هم زندگرم؟یمیبدون گرفتن انتقامم م یچطور فکر کرد-

  ...و مادرم دم یکه زجر کش یهدفم! من بدون انتقام از روزها

  .را لرزان کند م یو صدا دیایباال ب شدیحجم کوچک را و نه م نیقورت بدهم ا  توانستمیخانه کرد... نه م میکنج گلو  ی کوچک بغض

  !دونهی! خودش رو مقصر حالت مزنه؟ینم کیاگه بکشمشم ج یحت   گهیم امیشده که ت یشده؟ چ یچ ی بگ یخوایغنچه! نم-

...  دونهیقدر م شتر یاز دست بده و ب یرو هم به همون سادگ هیممکنه بق  رهیگیم اد ی ده؛ یاز دست م شیزندگ  یرو تو یک ی ی آدم وقت-

  !مراقبه شتر یب
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  :دستاش شد؛سرم رو باال آوردم  ریام که اس چونه

  !غنچه؟ آقابزرگ تنها پسرش رو...پدر ما رو از دست داده و نگران نداشتن ماست دختر  یکن یپس چرا آقا بزرگ رو درک نم-

  .دمیتخت باال کش یو خودم رو دمیکش رونیام رو از دستش ب چونه

که پسر   نمیبیرو م ی دختر و پسر  هیشبها   یبودن...هنوز بعض  دهیمامان... من و تو رو دزد ی و حرفها ادمهیهام  ی مبهم از بچگ ز یچ  هی-

  .کنه  هیبتونه تک ی تا دختر با سر زخم رهیشونه هات رو باال م

  !فقط بخاطر همون روزهاست...آقابزرگ تو رو نجات داد و من موندم!چرا؟! بخاطر مادرم؟ ستین  ادمیهام رو  ی من بچگ نکه یا

  .چشماش زل زدم ی تو نیخشمگ

و  دونستهی اون روستا و در خطر بودم؛ آقابزرگ م  یکه من تو یی ل هاعماد منم درست مثل تو نوه اش بودم اما رهام کرد.همه سا -

  ...دوست داشتن هاش سهم تو و نفرتش سهم من شده شهی... همیمن رو درک کن  یتونیبازهم رهام کرده! تو نم

اومد. من خودم   نییتکون داد و از تخت پا  یآقابزرگ؛ عماد سر دنی.با دمی دیبه طرف در چرخ د؛ یچیاتاق پ یکه تو یتق تق یصدا با

  ...نبود اما ی .ترسدمیرو باال کش

  :در چشمانم گفت رهی !خستادیا

  !رم؟یگ  یمثل مادرت اجازه م یمراقبت از نوه هام؛ من از زن یبرا یکنیفکر م-

  :و گفت دیکوب ن ی...عصاش رو به زمستادیتخت ا  کیاومد و نزد  جلوتر 

  ی پسرم به طور  ادگاریچرا؟! بذار خودم بگم دختر... من از هر نوه ام ...از هر    یدیهم از من نپرس کباری اما  یدیمادرت رو شن ی حرفها-

   ...محافظت کردم. عماد کنارم موند... تو رو کنار مادرت؛ تحت حفاظت خودم نگه داشتم و

  :شد به عماد و ادامه داد رهیخ

  .دیاز من دور بمون چکدومیه نمیبینم یازین گهیرو بدونه. د ز ی همه چ دیجا با   نی... امروز همادیزنگ بزن ب-

  .دمیعماد د ی وحشت رو در چشم ها رنگ 

  !ستیاالن وقتش ن آقابزرگ -
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  .کوفت ن یحرف عماد؛آقابزرگ عصاش رو محکم به زم با

  !حاال ن یهم یعنیحاال  نیهم گمیم یعماد؟! وقت  یاریحرفم نه م یرو ی از ک-

  .مبل گوشه اتاق نشست یداشت. رو  ی برام تازگ دشیجد ی رفت و من موندم و آقابزرگ که حرفها رونیگفت و ب ی چشم عماد

بود که بخاطر   شرفت یبود و اصل و نصب دار! پدرت رو به پ یاز سران مملکت  یکی نداشتم. عروس اولم دختر  یخوشاز مادرت دل -

هم نگفتم تورو   کبار یمادرت عروسمه که تو رو هم داشت اما   دمیفهم یرو داد. وقت  شی!زندگیاون گروه لعنت ی هاش رفت تو قیرف

  یطعم ب خواستمیبود که نم نی ا ی و دم نزدم برا دم یروستا د یمن! از خون من! اگه تورو تو نوه... یپسرم بود  زیخوام. تو عز ینم

  !یبچش یپدر یهم مثل ب یمادر

شناسنامه از تو با   ه یشناسنامه تورو عوض کنه و حاال من  تونستیمادرت م ره؟ی مجوز رستوران رو بگ  تونستیمادرت م یکنیم فکر

  !!چشم هات رو باز کن دختر ؟یبگذر تیبا امن ی تونستیسالها بدون حضور من م ن یا  یهمه  یکن یدارم؟ فکر م تیاصل لیفام

 . کردمیرو باور نم دمید ی که م ی ز یبه سمت در برگشتم.چ یبلند سالم یصدا با

  !... نه ...نهتونهیچطور م  نی...ا نیا

  :اومد و دستش رو به طرفم گرفت  جلو

  !عطا هستم... برادرت-

  !؟یناج-

  :دیچ یاتاق پ ی آقابزرگ تو یصدا

کردن پدرتون به   دایپ یبرا زدیم ی چون به هر راه  وستیپ سیبودن نه عماد! دو سال بعد از اون اتفاق عطا به پل دهیتو رو با عطا دزد -

  ...اما ستین یتجسس آزاد برقرار کرد. قانون میت ه یخودش  یاومد و برا رونیب د؛ یرس یبن بست م

  !مراقبت از تو رو به عهده گرفت ت یهمون روز خودش مسئول از

  !شهیبا ورم نم-

  ...شودیدست خدا همراهت م یی روزها کی
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  !باشد تتیمظلوم یکه سال ها ناج کندیعطا م یبرادر

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

  :چونه زدم و گفتم ریرو ز دستم

  !د؟یگول زد  افتونی... چند بار من رو با قدیراستش رو بگ-

  :گفت میدستش رو باال آورد و به نشونه تسل عماد

  !بهش نه گفت شهیبخواد نم ی ز ی ! عطا چستمیمن مقصر ن-

  :بهش انداخت ی نگاه چپ عطا

  !هر جا که الزم بوده-

  !مثال؟-

  !دادم خراب کرد امیبار تو رو دست ت هیعماد اومدم...  ی چند سال؛ من به جا ن یا  ناتیهمه تمر -

  !نبود امیمقصر ت یدونیم-

  !ذاشتمشیاگه مقصر بود زنده نم-

  :و گفت خت یر ز یم  یآب از پارچ رو یوانیل عماد

  !رحم کن قتیحداقل به رف-

  :و گفت دیاز آب رو سر کش  یکم د؛یکش رونیدست عماد ب نیآب رو از ب وانیل عطا

  !یدیسزاش رو م ؛یبه غنچه برسون یبیهم اگه آس ی! تو که برادرم هستچیکه ه قمیرف-

  :به من انداخت یرفت و عماد نگاه رونیاتاق ب از

  !رهیگیتنش درد م ادیم ادشیخورد که هنوزم  ی خطر انداختنت؛ کتک  ی... آوات به خاطر توکنهیم ی فکر نکن شوخ-

  .تنگ شده لیعاطفه شوهر ذل یسر بهشون بزنم... دلم برا ه ی دیبا-
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  .همه سال برگشته نیآوات بعد ا ینرو... بابا گم یمن که م-

  !بودم زن دوم گرفته و مادرش رو طالق داده دهیبرگشته؟! شن ی آوات؟! واسه چ یبابا-

  .... االنم بخاطر پسرش برگشتهنطورهیهم-

  .رفتیاون اگه آوات واسش مهم بود نم-

  :زد  یتک خند عماد

  .پسر از زن دومش داره که سرطان خون گرفته... گفتن راه حلش مغز و استخوانه هی گفتم پسرش؛ نگفتم آوات!  -

  :دمیکش ینیه

  !آوات برنگشته؟ یهمه سال برگشته که آوات به پسرش مغز و استخوان بده؟! برا نیبعد ا-

  !نه-

  !تلخ نبودن پسرم رو یکه اونها کنارم بودن رو... همه روزها ییهمه روزها  کردم یجبران م دیبا

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

طبقات گذاشت که در اسانسور   یکنار دکمه ها  زریل ی. عطا انگشتش رو رونمی... امروز قرار بود دفتر عطا رو ببمیاسانسور شد وارد

  .بسته شد

  !طبقه هشتم؟ انیب توننیافرادت نم-

 !نه-

  :رفتن آسانسور به بازوش چنگ زدم نییحس پا  با

  !کنه؟یداره سقوط م-

  ی که هزارتا راه برا  میباش ۸! اگه قرار بود واقعا طبقه ننیبیو مردم م یکن یکه فکر م ستین یحتما اون  ینیبیم یز یقبال گفتم؛ هر چ-

  !خورهیهم به درد نم شیکی که  یو هزار تا پرونده ا یتیامن ستمیو س کیدفتر ش هیبود. اون باال   یدسترس
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  !؟یو دفتر اصل-

  !نگ یپارک ر ی طبقه ز کی  قا یدق ی عنیسه...  یطبقه منف-

فوق العاده که تمام   یتیامن ستم یس هیساخته بود با  ی ا شهیبود... مکانش خاص و درون دفتر خاص تر! کلش رو ش ینکردن باور

  !برازنده اش بود نه یخودش جاداده... اسم آ  یرو تو ا یاتفاقات همه دن اتیی جز 

  !؟یرو ساخت نجایچطور ا-

  ستمیس هیدفتر! وارد کردن   نیکردم... مثل ساختن و آماده کردن ا  یکردن بابا هرکار  دایحفاظت از تو و پ یسالها برا نیتمام ا -

  !که بتونه کارم رو راحت تر کنه یتیامن

  !بود اما گذشت  یسخت یروزها

  !یازشون بگذر یتونیاما تو نم گذرنیم ییروزها  هی-

  :کنار عطا نشستم  یا شه یش ز یپشت م

  !نشون بده؟  یبرگرده و خود ییباشه که دا  رداشته یتاث تونهیآدم ها و در دسترس نبودنشون چقدر م نیگرفتن ا  یکنیعطا فکر م-

هم وارد   یبازشد و همه درها بسته شدند. حاال اگر کس یا نه یآ وار ید یبزرگ رو توریمان ه یرو فشرد که   ی ا شه یش ز یم یرو ی ا دکمه

  .بشه؛ داخل اتاق مشخص نبود 

  :کرد یم ییخودنما توریمان یو هفت مهره اش رو یی دا عکس

  یچندان کار  اد یمونده که به خاطر اعت اهیشش نفر حذف شدند. االن فقط غالم س م؛ینظر داشت ر یچند سال ز  نی که ا ینفر7 نیاز ب-

  .ادیازش برنم

  :در هم حلقه کردم زیم یرو رو دستام

  !د؟ی ازش حرف کش شهیو البته م-

  .بود نیهم ی تا حاال طرفش نرفتم برا نکهیدرسته... ا-

  !ریبابا و ام ؛ ی... حاممیکن داشونیپ دیبا یمتیعطا... به هر ق-
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  !ازش گذشت شهی! نمدتش؟ید ی بار اتفاق ه یشدن بابا؛  دیگفت سال ها بعد از ناپد ی شیکه درو ادتهی

که   کنهیم ی مرده و زنده اش چه فرق ؛ یطال گرفت  ر ی! در ضمن تو از امکنه؟یبه مادرت رحم نکرد؛ به بابا رحم م ی وقت یکنیفکر م-

  !م؟یدنبالش بگرد

  ازیاز همه ما به خصوص آقاجون امت تونهیبابا م قینگه داشته باشه... از طر ی موقع ضرور یبرگه برنده برا هیا رو به عنوان  باب دیشا-

  !رهیبگ

ام   گهید یرو ه یباشه. سکه  یواقع تونهینم مینیبیکه م ی ز یو همه اون چ ستیصد در صد ن ی ز یچ چیه دونمیرو م نی ... اما ادیشا-

  !داره

  !دیشا-

  !؟یطالق نگرفت یابی! مگه تو غم؟یبگرد ر یدنبال ام دی! چرا با ر؟یوام-

  .فرستادم رون یزدم و نفسم رو ب یلبخند

  !جواب بمونه براش  یب ست؛ یبابام کجاست... چرا ن دیفردا که پرس  خوامیپدر بچمه... نم ر یاگه طالق هم گرفته باشم ام یحت-

  دایو تاحاال بخاطر پ یستادی. محکم ایهست ی به مادر خوب شهیاما تو هم یشته باش همه سوال هاش جواب دا ی برا یتونینم چوقتیه-

  !یدی کردن و داشتن بچه ات جنگ

  !باشم و محکم  ی کمک کنه؛ بازم قو  تونهیم یجنگ خسته ام! اومدن حام ن یادامه ا ی سراغش عطا... من برا ی ر یم یک-

  .بشه یباز هم مخف زیو دکمه رو فشرد تا همه چ ستاد یا

  .کجا هستند میاالن رفتن سراغش... فکر کنم تا فردا بفهم نیهم-

  .دوارمیام-

  !غنچه؟-

  :دمیو به سمتش چرخ ستادمیا

  !جانم؟-
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.  دیرو دوست دار گهیکه هردوتون همد دونمیو م یخوب داشته باش یزندگ هی یتونیفرصت بده! تو م  امیبه ت ؛ یکردن حام دایبعد از پ-

 ... زهی چشماش بر   یبراش سخت و تلخ گذشت تا نگات کنه و نفرت تو ؛ ی بکنه که تو ازش زده بش یکار  گفتمیکه م یروزها

  !ستیهم ن یخوب  گر یباز البته

  :زدم و از کنارش گذشتم یخند تلخ

هم تراز هم   امی! من و تهی... سخته اما شدنیکن یخوشبخت یو براشون آرزو ی بگذر یخوایک م ییاز کنار اونا   دیبا یی وقت ها هی-

  !شکنیپسره مجرده که همه دخترها براش سر و دست م هی  امیبچه اما ت هیزن مطلقه ام با  هی... من میستین

  !خودش انتخاب کنه گهیکه م  یتو با همه مشکالت و تفاوت ها؛ با اون همه دختر  نی... بذار ب ر ی نگ میتو براش تصم-

  !کنهیم جاد یتحمل تفاوت ها؛ تفاهم رو ا یی... تواناستیدرک کردن ن تفاهم

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

و من بخاطر    رهی غالم اطالعات بگ رفته بودم. عطا رفته بود تا از  نیی از صدبار باال و پا شیو قرار نداشتم... تمام طول سالن رو ب آروم

  .کردمیداشتم که درکش نم یب یحس عج  هیآقابزرگ نتونسته بودم برم. دلم آشوب بود...  

  :ورود عماد به سمتش برگشتم با

  !نشد؟ یخبر -

  :زد و گفت یلبخند

  !در راهه ی خوش یآروم باش! زنگ زد؛ صداش خوشحال بود. فکر کنم خبرها -

  گفت؟ یعطا خوشحال بود؟! چ یعطا؟! صدا-

  !چطور باشه تونهیم تیخوشحال عطا با اون همه جد یباور کنم صدا تونستمیو نم زدم ینفس حرف م هی

  !رسنیهم م  گهید  قهیحله... تا پنج دق یهمه چ د؛ یزنگ زد! گفت نگران نباش امینداره... ت یحس چوقتیاون ه یجد یعطا؟! صدا-

  !شهیو آرامش معنا نم  ینگران شهیهم شه؛ یبچه ات ازت دور م یوقت یتا بفهم ی مادر باش دیدم... بافرستا رونیرو با درد ب نفسم

 ************** 
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  !بچه ام رو بغل کنم؟ تونمینم یعنیعطا؟!   یچ  یعنی-

  !یصبر کن دی! نه! بادن؟ یبهت م دیبچه ام رو بد یبگ ی غنچه؟! اگه بر -

  !مادرم عطا ه یبچه ام تباه بشه.... من  یصبرکنم تا زندگ دیبازم صبر؟! چقدر؟! با-

  :دستش رو دورم حلقه کرد و گفت عماد

  !شیداشته باش یتونیم یبه زود یعنیقدم مثبته...  ه ی گردهیداره برم میدیکه فهم نیهم- 

  :ادامه داد  امیحرفش رو ت ادامه

  !شینیاز دور بب یتونیاالن هم م-

  !امیخطر داره ت-

  !خرمیبه جون م یعطا... هر خطر و سخت رهیگیحداقل دلش آروم م-

  :داد و گفت رونیرا با فوت ب نفسش

  .دیباشه اما از دور و مراقب باش-

و  بستمیچشم م دیو باز هم چشم بستم! نه که نخوام اما با  دمیبراقش رو د ی... چشم هادمید امیصورت ت یو لبخند رو رو دمیخند

  !بشه امیآرزوش رو داشتم ؛ قسمت ت شهیکه هم یتا خوشبخت کندمیدل م

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

  .کردیم یزبون نیریو ش زدی! حرف مدیخندیو م دیدویپاهاش م یمن! رو یبود... حام پسرم 

  .نگاه و لبخندش بند بود هیتاب نشست و قهقهه زد و دل من به   یتو

  !توئه هیشب ی لیغنچه خ-

  !رفته ر یچشماش به ام-

  !اما نگاهش مثل تو معصومه-
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  :رو بهش دوختم  میاشک نگاه

  !اون مردک رو له کنم خوادیدلم م ؛ ی زیر ی که اشک م ینجور یا-

به سمتش برداشتم که بازوم   یافتاده بود. قدم ن یزم یرو هی که با گر  دی دو  یحام ی نگاهم از نگاهش جدا شد و پ یا  هیگر یصدا با

  :شد  امیمردونه ت ی دستها ر یاس

  !غنچه یبر  یتونینم-

  !امیت کنمی... خواهش میحام-

  !غنچه! صبر کن م یدیاز دستش م  شهیهم یکجاست؛ برا یدونیاگه بفهمه م-

  !هیتلخصبر واژه -

  !میاما ناچار دونمیم-

به   یاز حام یخال  یرو آروم کنه و با خودش ببره. باز هم با آغوش ی تا زن پرستارش؛ حام ستادم ی باز هم پشت درخت ا یمن از ناچار و

  .خونه برگشتم

  :دادم رونینفسم رو آه ب ***************************

  !باهاش نبود؟ ر ی... امستین یخبر   چیه یعنی-

  !امیو نه پ ر یباهاش بوده... نه ام یفقط حام-

  :تخت نشستم و گفتم یرو

  !نبوده؟ یسالها با حام نی همه ا یعنیکجاست؟!  ر یپس ام-

  :گذاشت و گفت  ز یم یدرون دستش رو رو ییچا  وانیل

بره؛   مارستانیخودش از ب  ینبود که با پا  یتیوضع ی ... توکنمیچند سال نبودنش رو درک نم نی ا یهم بوده! همه  دینبوده... شا  دیشا-

  مسئله حل شده است... همه اون ه یدوست داره  نکه یاما ا  دونمیچند سال کجا بوده رو نم ن ی! حاال ا دنشیپس حتما دزد 

  !وسطه نی ا ی ز یچ ه یکرده؛ حتما  یسالها ازت دور  نینجات تو کرده و اگر همه ا  یرو برا کارها
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  .دادیآزارم م ن ی ! قدرت درکش رو نداشتم و اهیمسئله حل نشدن هیافتاده   ی چه اتفاق  دونستمینم نکهی. ادمیبه صورت کش یدست کالفه

  !راز سر به مهر بودند و عذاب آور میزندگ ی تو زهای چ یلیخ

  .گفتم یدییبفرما ارمیسرم رو باال ب نکه یبه در؛ بدون ا یضربه ا یصدا با

  .نندیاومدن و اصرار دارن شما رو بب یخانم ه ی... دیخانم ببخش-

  !عاطفه است؟-

  !ر ی رو خ شونی... اما اشناسمینه خانم... عاطفه خانم رو م-

  :به عماد انداختم و گفتم ینگاه

  !باشه؟ تونهیم یک-

  !شینیبب یبر  یتونیبود... م یا  شهیکل یلیخ-

  .و سکوت کرد دینثارش کردم که خند یغره ا چشم

  .امیکن سالن تا من ب  شییراهنما-

  .رفت رونیگفت و ب یچشم

  !سرکار؟ یبر  ی خوایعماد نم-

  !من کال خونه در حال استراحتم رونه؛یکه عطا ب  یینه... روزها-

  !چرا؟-

 تونهینظرت هردوش م... به رانهیا  یچهره تو ن ینفر با ا ک یباشه... و فقط  یخارج از کشور در حال خوش گذرون  دیچون عطا االن با-

  !بچرخه و به مردم سالم کنه؟ رونیب

  .میقدم برداشت رونیهم به سمت ب با

  !؟یهست یو راض-
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  !ندارم ی تیشکا-

  !یستین یاما راض یندار ی تیشکا-

داشته باشم و    ی سهم هیندارم چون خودم هم خواستم   یتیرو تحمل کردم... شکا شینما  نیکردن بابا؛ ا   دایسالها به خاطر پ ن یهمه ا-

  !ستمین یراض ستیاز بابا ن یتا حاال خبر نکهیدوش عطا نذارم اما از ا یهمه رو رو

  !خروج یبرا شدیم یهمه نفسم آه امروز

  .پاداش بزرگ داشته باشه ه یهمه سال انتظار؛  نیخوب تموم بشه... ا  یکاش همه چ-

  .دارم مانیخدا و عدالتش احتما داره... من به -

  :لب زمزمه کردم ر ی بود؛ اروم ز ستادهیکه وسط سالن به انتظار ا   یدختر   دنیوارد شدن به سالن و د با

  !ساره-

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

  !عطا امیمنم م-

  !میموفق بش میتونیساز خودش رو بزنه؛ نم ی کجا؟! قرار باشه هر کس-

  .لحظه بودم نی... چندسال منتظر ا خوامیعطا من پسرم رو م-

  :هم فشرد و گفت یرو چشم

  .یصبور باش  دیخونه؟! هنوز هم با   نیا  یتو شیار یب یتونیم یکنیفکر م-

 ... امن و خودم برگردم  یببرمش جا تونمیاز برگشت ساره خبر نداره... م  یکس-

  !عطا ام یبذار ب کنمیم خواهش

  !عطا... با خودت ببرش-

  :و من لبخند زدم  دیچیسالن پ  یآقابزرگ بود که تو  یصدا
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  اما اقاجون؟-

  !پس ببر تا خودش پسرش رو برگردونه ی مراقبش باش یتونیتو م-

  .آقاجون داد لیتحو یچشم  یول دیشده برام خط و نشون کش زیر  یبه چشمام کرد و با چشم ها ی نگاه عطا

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

خونه؛ همکار عطا   ی هم آدم ها یرفته بودند...تعداد ییخونه همراه دا  یاز آدم ها   یخونه از کار افتاده بود و تعداد  یسنسورها همه

  .بودند

  .راه رو به عطا نشون داد و من هم پشت سرش قدم برداشتم ی باز شد و مرد در

  .فتهگاوصندوق جاگر ی که عطا مطمئن بود تو یبود و هدف دوم مدارک یاولمون حام هدف

  !من یخواب فرو رفته بود. پسر کوچولو یتو ی ... حاممیسمت اتاق رفت به

  .کردیچشمام جمع دشده بود و عطا با لبخند به ما نگاه م ی... اشک تودمیبغلش کردم و سرش رو ب*و*س آروم

  .میا یو منتظر ما بمون... کارمون که تموم بشه م نی ماش یغنچه برو تو-

  :وارد شد ی نشون بدم؛ مرد یعکس العمل نکهیاز ا قبل

  !اونجا باشه دینفر با ه ی... فکر کنم  نیرزمی ! امروز صبح دکتر آورده بودن و رفت زنهیرزمی ز یتو ی کس ه یآقا... -

  !؟یک یدینفهم-

  !داخل م ینه! در اونجا قفله و نشد بر-

  !عیمحمد رو خبر کن ... سر -

  :زده گفتم جانیه

  .گردمیبه ساره تا با راننده بره... خودم برم رسونمیرو م یحام-

  ...اما-
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  !بابا  ی... حتامیپ  ایباشه   ریام دیعطا... شا ارینه ن کنمیخواهش م-

  !باشه-

  :رو به ساره سپردم ی سمت راننده رفتم و همراه باهاش حام به

  !م؟یبر یایچرا نم-

  .باشه ام یپ رو یام ای پدرم   دیکرده... شا  یمخف ن یزم ر یز  ینفر تو هی-

  !؟یعنی شهیم-

  :و گفتم دمیشونه اش کش یرو ی. دستدیپر بغض گفت که دلم لرز اونقدر

  !شنیم دایپ  شایبه خدا باشه... ا  دمونیام-

  .نباش یبرو نگران حام-

  .خونه رفتم  یزدم و با سرعت تو یلبخند

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

  !قرص رو بخور  نیغنچه... پاشو ا -

  .حرف خوردم یتخت نشستم و قرص رو ب یرو آروم

  .رو داشتم ن یجز ا  یزیباور کن من هم مثل تو شوکم... انتظار هر چ-

  !بوده؟ نیرزمیاون ز  یسالها تو ن یهمه ا-

  .کار بوده  نیبهتر نیبا خودش ببرتش و ا تونستهیاحتماال... نم-

  .... چشمام به سوزش افتاده بودشدیم شتریبود و درد سرم هر لحظه ب دهیچیگلوم پ یتو بغض

به تنها فرزندش... به  شدیپست باشه؟! عطا به مادر من رحم نکرد... به خواهرش اما باورم هم نم تونهیآدم چقدر م  هی ... شهیباورم نم-

  !؟یدی نه! وضعش رو درحم نک ر یام
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  !من نبود یپدر حام ر یام  نیکردم... ا   یکنارش زندگ کسالینبود که من  یر یام  نیا

  :زدم و گفتم هق

  !نبود بخدا-

  .فشردم نهیو دورم حلقه زد و به س دستش

  !خوب تحمل کرده ری... نگران نباش؛ اممیرسیم ر یو به وضع ام شهیتموم م یفردا همه چ-

  .شدیچشمام رد م یامروز جلو ی زدم و همه صحنه ها هق

  ریکه ز  یچند نگهبان  یعطا؛ سرجا یبود که آدم ها نی برنامه ا یرفتم... خوب ن یرزمیبه سمت ز میداخل برگشتم؛ مستق نکهیاز ا بعد

  .نبود یشک یجا چیبودند و ه ستادهی بودن ا ییدست دا

  !عطا باز نشد؟-

  !نهیکارش ا شه؛یباز م-

  .میاز آدم هاش و بعد من وارد شد  یکی نگذشته بود که قفل در باز شد و در رو باز کرد. اول عطا و  ی ا قهیدق چند

  شیشونیپ ی عرق رو یو روشن اتاق دونه ها کی... در تاردهیژول یبلند و صورت ییبود الغر اندام با موها  دهیتخت خواب یرو یمرد

  !مشترکم یزندگ یبود... مرد زورگو ریروشن شد و من مات موندم. ام ی جلو رفتم...چراغ توسط مرد ی. کمکردیم یی خودنما

  .بود یا  گه ید  ز یچ دنیبودم اما د  دهی از عرش به فرش رو شن بارها

  !میزندگ یشب ها نیدر بدتر  ی نخواسته بودم حت نطوریرو ا ریام چوقتیخسته اش رو با درد باز کرد و من ه چشمان

  زدیصدا م ی کار ی که عطا رو برا امیت یبود و صدا یدییتخت بود بفرما ی جون رو یدر؛ عطا که در حال خوابوندن منِ ب یباصدا

  هم ی. چشم هام رو رودیچیاتاق پ یتو

  .گرفتیپشت پلک هام شکل م ریام ر ی هاش بشه اما فقط تصو یخواب مهمون خستگ دیتا شا فشردم

 ************************* 
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را   یرده باال بود و قول همکار یها یدستم فشردم و همراه اقابزرگ به سمت اتاق دوستش که از قاض یها و مدارک رو تو پوشه

  .آقابزرگ گرفته بود

دست   مانهیاز جا بلند شد و صم دادیکه حدود شصت سال را نشان م یو صورت یجوگندم ی وارد شدن به اتاق مرد مسن با موها با

  :کردم  یسالم نیآقابزرگ رو فشرد. آروم و مت

  .یسالم دخترم... خوش اومد-

  :کرد به آقابزرگ گفت رو

  !نوه شماست؟-

   :زد  یلبخند آقابزرگ

  !ست؟ین  ادتی ... غنچه رو رمردیآره پ-

  :به من کرد یبا تعجب نگاه مرد

  !فسقل بچه است؟ ه یهمون  ن یا-

  .؛ دخترم بزرگ و خانم شده یشد ر ی ... تو پمونهیفسقل که نم-

  چوقتیکه به اجبار همراهش شدم گفته بود؛ تو ه شیساعت پ ک ی نیبود. هم دهیخانم بودن خواب ن یپشت ا ؛یا  هیکه چه کنا  آخ

 . کردیم یو اما آبرو دار یستیبزرگ بشو ن

  .داد لیداد و مدارک رو تحو حی... توضد یکن شیانداختم و آقا بزرگ حرف ها رو پ ریخجالت سر ز  با

  !مدارک چطور به دست اومده؟-

  !مدارک رو چطور جمع کردم؟ نی ا یبدون نکهیا ا یبشه   ر یو فرارش دستگ دنیقبل از فهم نکهیکدومش برات مهمتره؟! ا-

  .ادیخواست به اتاقش ب یرو برداشت و از مرد ز یم یحرف تلفن رو  یتکون داد و ب یسر 

  :گفتبلند شد و  آقابزرگ

  !... منتظر خبرهات هستمرمیم گهیمن د-
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  !شهیم ر یدستگ یکه فکرش رو بکن یزودتر از اون یلینگران نباش... خ-

  .بود ر یتاب نجات داد ام یو من دلم ب دیرس یر یبود. بعد از ظهر همون روز خبر دستگ یعجب مرد خوش قول و

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

  :روبروش نشسته بود یصندل یرو  ام یکه ت  دمیرس یکردم و به اتاق  یرو ط مارستانیب یراهرو

 !شد؟ یچ-

  :و گفت ستاد یا

  !رنی ازش بگ دیبا شیعکس و آزما یسر  کی... کنهیاش م نه یدکتر داره معا-

  :فوت کردم و گفتم رونیرو ب نفسم

  !د؟ی نکرد  دایرو پ ام ی! پ؟یچ  امیپ-

  :دیمکث کرد که دلم لرز یکم

نداره  ی پاهاش حرکت  ؛ ینیبیرو که م ر یخوردن! وضع ام ر یشدن... هر دو ت دهیدزد مارستان یحرف بزنه اما گفت از ب ادی ز تونستینم ر یام-

  .دهید بیاز نخاع آس دهیو دکتر احتمال م

  !هم... متاسفم امیپ

  .جون ساره مواجه بشم یاز پشت سر باعث شد بچرخم و با بدن ب یافتادن جسم یصدا

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

  !ذارهی...هرجا باشه تنهام نمگردهیهر جا که باشه برم گفتمی! منمشیبینم چوقتیه گهی د شهیباورم نم-

  .ومدیاز دستم برم یمتاسفم! کاش کار -

  ه یدو روزه؛ بذار حداقل بودن هامون با هم باشه... دلم  ای... دنمیازدواج کن ایبهش بگم ب خواستمیم ره؛ ی ما رو بگ سییر  نکهیقبل از ا-

  !اما... فرصت نشد غنچه خواستیم یبچه مثل حام

  !خوامشی... چقدر مزهینشد بهش بگم چقدر خاطرش عز  فرصت
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  !ستین ن یر ی عاشقانه؛ ش یمن باور داشتم... ته همه قصه ها و

  .میفرصت هامون رو از دست ند کاش

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

  !... نه خوبش و نه بدششنی. خاطره ها فراموش نمشدیبه سمتم روونه م یبه اتاق که گذاشتم؛ خاطرات تلخ پا

  !هیموندن شه یخاطراتش هم یکنه ول ت یهدا تیاز زندگ گه یمرحله د   ه یتو رو به  یتونل زندگ دیشا

  .صورتش رو رصد کردم یخطوط رو روبروش نشستم... یصندل یرو

  ؟یخوایم ی جا چ ن یا-

  !نبودن پدرم یکشتن مادرم... برا ی ! برایکه کرد یهمه ظلم ها ی... براخوامیم ل یدل هی-

  :زد یپوزخند

  .کرد انتیرو من نخواستم... مادرت بود که دستم رو رها کرد و با پدرت بهم خ چکدومیه-

  .نشد اعتماد کنم چکسیمن بود... بعد از کارش به ه ییتنها دارا  مادرت

  ...خواهرم رو ازم گرفت و تو؛ پسرم رو پدرت؛ 

  !یی... اگه منو رها کرد و پشت تو اومد... مقصرش توییفلجه مقصرش تو ریام اگه

  :لبم نقش بست یرو یتاسف بار لبخند

. نه دیتنها نشست یصندل ن یا  یکه امروز رو دیرو اشتباه اومد ریمس یکجا دیبفهم دیتونیکه همه مقصر هستند جز شما؛ نم یتا وقت-

که حرف شما   ر ی... نه امدیرو تباه کن شیو زندگ دینقشه انتقام برگرد ه یمادرم هست که به فرارتون کمک کنه و شما چندسال بعد با 

  .براش حجت باشه

 :شدم و به سمت در رفتم بلند

  !؟یدیچرا از پدرت نپرس-
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  د؟یگفتیم دمیپرسیاگه م-

 ... شدیکشته م گشتیحادثه بود! اگه برم هی که براش افتاد من نبودم...  یمقصر اتفاق-

  .از گذشته نداره ی ز یچ چیاست اما ه زنده

  :رفته رو برگشتم قدم

  ؟یچرا به آقابزرگ نگفت-

  .از مادرت نداشتم یچیمن ه یلذت بخش بود... اون نوه هاش رو داشت ول دنشیعذاب کش-

  !کجاست؟-

  !. پدرم رو... نور چشم آقابزرگکردمیم داشیپ  دی... بادمیوقفه دو  یو بعد ب دمیاسم شن هی  فقط

  :گفت دهیدرهم کش یعطا با اخم ها دم؛ یکه رس نیماش به

  !شده غنچه؟ یچ-

  !بابا... بابا زنده است-

  .نداشت نانیهاش اطم دهیافتاد و انگار اون هم مثل من به شن نیزم ی دستش رو یتو گاریس

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

  .شدیباورش نم دید یروزها رو م  نیاگر مادرم ا  دیشا

 . نشسته بود... پدرم سمت راستش و من کنارش جا گرفته بودم ز یم ی بزرگ باال آقا

  .ما نشسته بودند یروبرو یو عطا صندل عماد

  .دمی شن یبلند عطا رو م یها دنی خند  یعطا نشسته بود و من باالخره صدا یپا یرو یحام

  !با هم بودن ها و کنارهم بودن ها نیروزهاست... هم نیهم یخوشبخت
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. دکتر گفته بود  میاز ذهنش نبود  ی گوشه ا  یاز ما حت  چکدامینداشت و ه اد یپدرم هنوز حافظه گذشته را نداشت... مادرم را ب هرچند

 ... برامون دهینظر م ی گاه زنه؛ یکه هست و لبخند م نیصفر است اما هم کینزد  یزیچ ک یاحتمال به دست آوردن حافظه؛ 

  .کنهیم یهمه ما رو راض ره؛یم رونیو همراه عماد و عطا ب کنهیم ی باز یحام با

  !جمع باشه  مونیشگیمکنارمون بمونه و جمع ه شه یهم یهم مدارکش رو درست کرده که برا عطا

  :عطا به سمتش برگشتم یناهار؛ با صدا ز یاز جمع کردن م بعد

  !جانم داداش؟-

  .میحرف بزن ایجونت سالمت... ب-

  :کنارش نشستم زیبه لب؛ پشت م لبخند

  !دییبفرما-

  .رونیب دیباهم بر  اد؛ یم امیامشب ت-

  اما-

  :رو جلوم گرفت و گفت دستش

 . رهیپذیرو م یکی از شما دوتا حرف اون   یکی حرفات رو بزن و حرف هاش رو بشنو... -

  !یتا آخر عمر تنها باش ستین قرار 

  !دنیآره خواستگارها رو پشت درمون صف کش-

  .عماد بود که وارد سالن شده بود یصدا

  !عماد-

  !و خالص امیبه ت متیبنداز... به جاش قبول کن میبنداز تیترش میتونیغنچه باالخره که نم-

  :چشم غره عطا؛ عماد معترض گفت با
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  !یطرف من باش دی! االن بان؟یا  ای  یتو قَُُل من-

  !ییخان دا-

  .کردیو عماد رو به اسم خطاب م  ییبود که عطا رو خان دا  یحام

  .من عماد! برم معتاد بشم یول هییتا بچه ات هم با من مشکل داره... عطا خان دا -

  :دستش رو دور گردن عماد انداخت ه یو  دیرو به آغوش کش یبا خنده حام عطا

  !که یحسادت نکن داداش کوچ-

آقابزرگ   یکوبش عصا  یعمارت؛ صدا یتنها صدا گر یو د دادیبه عمارت م یجون تازه ا   د؛ یچیخنده که در عمارت آقابزرگ پ یصدا

  .نبود

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

به   یکل یروز  نیهمچ ی بود؛ برا شیاگر چند سال پ دیحس خاص ...شا هی بود.   یبینشستم.حس عج امی ت یرستوران؛ روبرو ز یم پشت

 . و ذوق زده بودم دم یرسیخودم م

  !دادیرو م کرد یدلمون خونه م یرو همون موقع که ذوقش تو ی ز یخدا هرچ کاش

  :میشاپ بود نشست  ی که به عنوان کاف ی گذشته بود؛ در قسمت کوچک انهیعام یکه در سکوت و حرفها یاز خوردن شام بعد

... غنچه تو  کنمیو پشت سرمم نگاه نم رمینه؛ م  ی بگم اگه بگ نکهی. نه ا خوامیجواب م هی حرف هام رو بزنم و ازت  خوام یراستش... م-

  !یخوشبخت  یعنی... یزندگ تینها  یعنیمن   یبرا

  !از دستت بدم غنچه خوامیازت دور باشم... نم تونمینم گهید ؛ یو تو به اندازه چند سال ازم دور شد دیباردلم نه... پاهام لرز  هی

  ی ما بود یهم باز ییروزها  هی! یدلم رو برده بود تیفکرم رو ... و وقت فرارت از ماش یی اتاق بازجو یکه تو  یهست ی همون دختر  تو

  .میدار  اد یبه  یاما همه ما به خوب ادینم ادتیبرات... تو   میدادیو جون م

  :زگذاشتیم یرو رو یانگشتر  جعبه

  .می داشته باش دیشروع جد  ه ی ای! بمیبدون هم نمون ایغنچه... ب-
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  ...خودخواه باشم تونستمینه گفتنم رو سست کرده و من نم یپا دنشیحرف ها رو بشنوم اما شن  نیقراره هم دونستمیم

رنگ   تونستیکه امروز نم  ییا یخودم... رو روزید  یای فرار! فرار از رو هیشب ی ز ی مبهوت گذشتم... چ امیو ت  زیرو برداشتم واز کنار م فمیک

  .رهیبگ قتیحق

به اسم غنچه   یا روونهیو بعد و گذشتیاز من م  اد؛یبا من و بچه ام کنار ب تونستیکه نم ییگذشتم؛ فردا یامروز از عشقش نم اگر

  !شیکه نه راه پس داشت و نه راه پ موندیم یباق

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

  .بود یبدنم رو تکون بدم. حس لمس تنم؛ حس بد  تونستمینم یچشم باز کردم... حالت تهوع داشتم اما حت ی بیسردرد عج با

  .تنم رو تکون بدم یتوانم رو به کار بستم تا کم همه

  !... برو خبرش کندارهیدختره ب-

 ... شدیتا بلند بشم اما نم رمی بگ یانرژ شتر یکه به گوشم خورد؛ باعث شد ب ییصدا

  .حرف زدن هم به خواب رفته بود ی همه تنم به جز چشمام به خواب رفته بود. تالشم برا انگار

  .رو نداشت دنیعقب کش یار یتن   نی از ترس از دهنم خارج شد اما ا ینیچشمام؛ ه یجلو  یماومدن صورت و چش با

  !غنچه... خانمم-

  .و نفسم از ترس بند اومده بود شدیهر لحظه گشادتر م چشمام 

 دهیبمونم و نقشه قتلم رو کش کت ینزد ذاشتینم ی عوض ر یاما مجبور بودم. ام ذاشتمیتنهات م دینبا دونم ی. میتعجب کرد دونمیم-

  .بود

  .حرکت باشه یتخت و ب ریاس دیرو کشتم و هم خودش تا آخر عمر با  امیپ  قش؛ ی... هم رفدیهم د سزاش

  .خانم نهیهم رهیکه تو رو از من بگ یکس یسزا

  .لبهام خارج شد نیاز ب ینامفهوم ی زد و من تنها آوا یلبخند

  !برزو-
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  !عشق غنچه یعنی مردِ غنچه...  ی عنی یگفتیو تو م یچ  یعنیبرزو   گفتمیم لیاوا  ادتهیآره برزو... مردِ غنچه!  -

مرده گذشته؛ داشت بودنش رو  کیلرز کرده بودم.   بیو من عج کردیچشمام حرکت م  یها تمام رخ جلو یها و بچگ ی سادگ ریتصو

  !من ی ... به باعث فلج بودن پدر حامامیبه کشتن پ کردیو اعتراف م دیکشیبه رخ م

  گذشته زیمرد درآوردم. از کنار م نی اتاق و کنار ا نی چطور سر از ا قاینبود دق ادم ی

  :اومد امیت یکه صدا ستادم یا یمنتظر تاکس  ابونیرفتم کنار خ رونیو از رستوران که ب بودم

  !حرف نرو غنچه ینخواستنم. ب یرد کردنم... برا ی برا اریب ل یدل هی-

  :خودم و دلم وقت بخرم  ی نگاهش کردم تا برا ی... کم دمیکردم اما چرخ مکث

  .یشهر رو داشته باش نی ا ن یبهتر  یتونیکه م ی پسر مجرد  هیبچه اما تو   هیزن مطلقه ام با   هی... من گمیرو م لش یدل نیمهمتر -

  :زد یلبخند

رو بغل کرد من بودم؟!   یکه حام ینفر  نیاول یدونی! میو حام ییمن تو  ی برا نی ... بهتر خوانیکه م ییهمون ها یها ارزون نیبهتر -

... من رفتم و بغلش کردم. دستش رو باال  خواستنینفر همراه پسرت رو م ک ینداشت...  یهم حال مساعد ریو ام یبود هوشیتو ب

  .کنمیبهش داشتم که خودم باور نم یت... از همون روز حسگرف کش یدست کوچ ی تو یآورد و انگشتم رو

  !مونهینم ی باق ی ز ی... اون روز از من چیشیم مونیروز پش ه ی- 

...  کشمیم دکیعشقت رو  میدختر بچه شده باشه...سالهاست در دهه سوم زندگ ه یکه عاشق  ستمیپسر هجده ساله ن هیغنچه من  -

  !شمینم مونیپش چوقتی... هگذرمیازت نم چوقتیه

عشق فرصت   ن یحداقل فکر کن... به سالها بعد فکر نکن... به االن و کنار هم بودنمون فکر کن خانم! به خودمون و ا کنمیم خواهش

  !رو برات ثابت کنه ز یبده تا زمان همه چ

  :نه گفتن دل زد یهم فشردم و دلم برا یرو رو چشمام 

  !بهم وقت بده-

  .زده بود یمحکم یل یکار خودش رو کرده بود و به عقل و نه گفتن هاش س دل
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  .کنارش جا گرفتم  نیماش یکرد و تو  تی هدا نی! من رو به سمت ماشنیبود و دلنش بایز امیت لبخند

ر؛ صدام زده بود اما  قبل از ورودم و بستن د  یرفته بود و کس امیشدم... ت ادهیکردم و پ یبود کنار در آقابزرگ خداحافظ ادمیهم  باز

  !انه؟ی  امیب رونیامتحان هم سربلند ب ن یاز ا تونمیم دونستمیو نم کردیبرزو حالم رو بد م یذهنم نبود. خنده ها یتو ی ز یچ چ یه گهید

   

    

   

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

  !؟یچ-

  .میاالن وقتش شده انجام بد م؛یقرار بود انجام بد  شیرو که سالها پ یغنچه؟ کار یتعجب کرد ی از چ-

بار   ی رفته بود... برا یبه تباه میموندن ها زندگ یبرا کباری . کردمیفرار م دی . بادمیداشت رو عقب کش یکه هنوز هم حس سست یی پاها

  !موندینم ی باق ی ز یدوم چ

  !مرد من باشه؟ تونهیمرد م ن یا  کردمیروز فکر م ه یشد... چطور  رهیچشمام خ یسمتم اومد و تو به

  .اشتباهش رو برامون جبران کنه خوادی. مارهیعاقد برامون ب ه ی... داداش هم قراره دمیبرات خر  دیلباس سف-

  .باهات ازدواج کنم خوامینم-

  :صورت نشست یو چشماش با خشونت رو دیهاش رو درهم کش اخم

  !؟یگفت یچ-

  :نبود  یرو جمع کردم... باختن سهم من از زندگ شجاعتم

... کنمیپسر دارم و دوباره دارم ازدواج م ه ی! من یشیو نم یگذشته... تو مرد من نبود دونستمیم میکه تو رو مرد زندگ یسال ها از روز-

  !کنمیکه آه هزاران دختر و مادر پشت سرته ازدواج نم یی! با توکنمیخالفکار باشه... با تو ازدواج نم هی شوهرم  خوامی! نمسیپل  هیبا 
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لگدها و مشت هاش   ریو کنارتخت افتادم. به خودم که اومدم دوباره ز دم یجونم لغز  یب ی پاها یبه تنم زد و رو یدستش ضربه ا با

  ...و بازهم شدیتکرار م خ یبودم... تار

  :گوشم نشست   یتو یدختر  یها قطع شد و صدا ضربه

  !ش؟یخوایم ینجوری! ا؟یزن یکتکش م  ی... حاال داریزدیکه واسش بال بال م هیدختر همون نی برزو؟! ا ینکیچکار م-

  !؟یگلوله فلج نکرد ه یمگه خود تو داداشت رو با -

  :چشمم رو باز کردم و نگاهم به صورت دختر افتاد کنار

  !؟یهست-

  :گذاشت شی لبش رو به نما یرو پوزخند

  !که باعث شد برادرش فلج بشه ی! عمه نامردی... عمه حام ر یالهه ام! خواهر ام... ستمین یمن هست-

  :برزو شد رهی اش بودم اما نگاه ازم گرفت و خ رهیزده خ بهت

دختر عشقته! به خودت   نی ... ایکه تو هم مثل من بش ی... نشه روزکنمیو احساس گناه م مونمیکه مقصر بودم؛ پش ی ز یچ  یمن برا-

  !ایب

  .زد رونیخودم جمع شدم و برزو از در اتاق ب یتو شتر یب

  :که شده بود الهه امروزکنارم نشست و گفت روز ید یهست

من رو   چوقتیبرن. بهش بگو ه شیهمه پ ن ی ا خوان یبرزو و بهرام م دونستمی... نممونمیدر حق برادرم اشتباه کردم اما بهش بگو پش-

  !نبخشه

اومدم. با سر و   شیپ نجا یشدم و تا ا  لیتبد ی مهره اصل هیشروع شد... چطور من به   ی ک دمیکه نفهم یبودم... باز  ی باز نی مات ا نم

  .شدیکردم بلند بشم اما نم یمداوم سع یها کیو شل رونیب یصدا

  ی . خسته چشمام رو روخوردینم یحس بود و تکون یاز تنم نرفته بود و بابت ضربه ها تنم ب یهوشیب یثمر بود... دارو  یهام ب تالش

  .نبود یهمه اتفاق و بال که تموم شدن نی هم گذاشتم... خسته بودم از ا 
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  !غنچه؟-

  :چشمام رو باز کردم و نگاهم به صورت ناراحتش افتاد   نیبود. آروم ب ایدن یسمفون نیبهتر  صداش

  !امیت-

  !ام؟یجان ت-

  !... دوست دارم میازدواج کن ایب-

  :پاش گذاشت و گفت  یرو رو سرم

  !عاشقتم خانمم-

  !سازهیاز جنس بهشت م  یو برات زندگ کشهیم رونتیب تیاز گرداب سرد و تلخ زندگ  ی... گاهستیهم برادرانه ن شهیهم یناج

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

    

   

  :سال بعد پنج

  !امی... تامیت-

  !جانم؟-

  !کنه؟یگل پسرت چکار م نیبب ایب-

  :هاش رو غنچه کرد و گفت لب

  .شمیم پیبد ت ینجوریآخه مامان ا-

  !شه؟یم پی! آدم لباس گرم بپوشه بد تگه؟یم یک-

  :دیچیگوشم پ یگرم و خوش آهنگش تو یصدا
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  !شده پسرم؟ یبابا... چ یحام-

  .کنهیم پیمامان؛من رو بد ت یگنده  ی ژاکت ها  ن ی... بعد ار یبابا ام ش یبرم پ خوامیبابا؛ م یدونیم-

  :پاش زانو زد یو جلو دیخند امیت

  !پسرم شهیکه ناراحت م نهیبب ضیکه اگه شما رو بدون لباس گرم و مر ر یبابا ام ؛ ی آقا حام-

  .بود ن یر یاما ش گذشتیم یآخر اومدنش سخت و طوالن ی هفته ها ن یشکم بزرگم گذاشتم... ا ینشستم و دستم رو رو یصندل یرو

که همراه خوب   یامیاجونم بودن و تکه برادرهام بودن... پدرو آق  ن یمشکل نبود اما هم نکهیگرم بود و لبم خندون... نه ا دلم

  !مهیزندگ

 ... تبرعه شده بود طشی خاطر شرا  ربهیهمه گناه ها رو به گردن گرفته بود و ام ییدا

  .هردوشون رو داشته باشه تونستی... منهی رو بب ر ینذارم ام شدیباعث نم ن یبود اما ا امیشناسنامه اش با من و ت ی و حت یحام حضانت

  یرو یبغل کردنش خم نشم ...ب*و*سه ا  یتا من برا ستاد یا یصندل یکه رو ستادمیرفتن بود... ا  یو آماده برا  دهیها رو پوش لباس

  :صورتم نشست

  .گردمیمراقب خودت و حنا باش مامان جون... منم زود برم-

با لبخند به ما نگاه   امیلحظه که ت نیشما رو باهم دارم. در هم ی هر دو لحظه نیجاست.در هم نیهم یآغوشم فشردمش... زندگ  یتو

  .کنهیم

پس به راهت ادامه بده و به  شتمیدستم رو گرفت و گفت:من پ میزندگ طی شرا  ن یحس کردم که تو بد تر  ی وقت میخدا رو تو زندگ من

  ......ت رو از نو بساز ندهیهست...آ شهیهم دیام ی من توکل کن...جا

  !است له یوس ز ی... همه چییخودتو   یهر انسان یمن عاشقتم... نجات دهنده  ایخدا

  انیپا
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 ناجی  ➢

 فاطمه پایان  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 

 

 

 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار 

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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