
 

 

 

 هرگز
کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده  

 

 

 

 

 

جنایی، عاشقانه ،مافیایی ژانر:  

محدثه مقدم  صفحه آرا:  

جانان بانو طراح جلد:  

ویراستاران نودهشتیا  متی ویراستار:  

1080   ه:تعداد صفح

www.98ia3.ir  

8/7/1401 
 سایت نودهشتیا

      

http://www.98ia3.ir/


 

 

 WWW.98IA3.IR 1 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

  



 

 

 WWW.98IA3.IR 2 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 3 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

   خالصه:

 خاطربه هم من! گذشتی چیزت همه از من خاطربه تو 

 قرار آوردی، در دبه اما  .بیارم دستبه رو دنیا کل تونستممی  تو

 رفتن بیرون برگشتت جایبه اما برگردی؛ و  شوییدست بری بود

 در دبه هم من و آوردی در دبه تو دیدم،  خونه در از رو متورت

 .آوردم

 :مقدمه

 !من دانیالم

 .ی رقیب من را از چشم نینداخت، معلق بودن خودم انداختجاذبه

حتی برای عشقم نتوانستم خط بزنم  تمام عمر خط خورده بودم؛ اما

 .سوختم، تالشش این بود که با او بسازداو میچیزی را و هنگامی که بی

سینه دارم که نامش سنگ است. این گل را هزاران نفر آب گلی در 

 .بشکند را من که آن برای کند، رُشد دلم در که آن برای نه  اند؛داده

 آیا تقاص دوست داشتن انتظار و تقاص اعتماد خیانتِ؟

                  ایم؟همه مرده گاه در خاک دراز نکشیدم، پس چرا در یادهیچ

ام در دنیایی از سوال، کسی دنبالم نگشت، من از کودکی گم شده
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 .امفراموش شده

خورند و من پی به قلبم میدرها پیمن ساحلی هستم که مصیبت

 .سوزممی

********* 

کنار میدان نقش جهان ایستاده بودم و گیج به دور و بر نگاه 

 بود مدتی اما بیام؛ اصفهان به سفر یک داشتم دوست خیلی  کردم.می

 از گذشتنمی ساعتی دو. بود اومده پیش فرصتش برام حاال. نداشتم پول

 کارم سرعتی بود گفته و بود زده زنگ بهم قلوم دو برادر مهران که  وقتی

م رو رسوندم. خود استرس با هم من و بود گرفته اصفهان بلیط برام. داره

  .نبودها خبری ازش با همه این

 جا قرار نذاشتیم؟مگه این -

ام بردم تا دوباره مثل اون دور میدون رو گشتم؛ اما نبود. دست به گوشی

 صدایی که  اش خاموش بود بهش زنگ بزنمباری که زنگ زدم و گوشیده

 :اومد

 !خانم -

 .به سمت صدا برگشتم. یک پسر نوجوون
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 !بله -

 شما خانم ملوانی هستید؟ -

 .برگشتم سمتش به کامل  پیدا کردن یک نشونهخوشحال از 

 !بله، خودم هستم -

 .آقا مهران گفته شما را به جایی ببرم -

 .لبخند روی لبم نشست و دلم آروم گرفت که سالمه

 کجا؟ -

 .های سنتی شهریک خونه توی محله -

  !ی قشنگی داشتچه لهجه

 با چی بریم؟ -

  !کالسکه خیلی قشنگای اشاره کرد. یک به کالسکه

 !بفرمایید -

دیگه کامالً آروم شده بودم پس سمت کالسکه رفتم و سوار شدم. روی 

 داماد و عروس شکل به که بلوطی  کوسن دوتا رنگش لیمویی  صندلی

 .بود کرده تزئین رو کالسکه کل اون جز. بود گذاشته بود شده تزئین
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 عروس کشون میری با این کالسکه؟ -

 :گفت بده لو خواستنمی  جوری که انگارخندید و 

 .دیگه -دیگه -

در سکوت از دیدن شهر لذت بردم تا وارد کوچه بزرگ با زمینی سنگ 

ها بزرگ و گذشت شدیم. خونهفرش که جوب کوچیکی از وسط کوچه می

 زن  ماا کردن؛نمی بازی توپ هاکوچه این توی هابچه دیگه  .بود  کاهگلی

 دور برای و بودن گرفته رو شونبچه دختر دست که بودن جوونی مرد و

 .ایستاد رنگ آبی در با قدیمی خونه یک جلوی. بردنشمی زدن

 .جا بیارمتونگفتن این -

 کنه؟می  جا کی زندگیدونی اینتو می -

 نه واال خانم. از کجا بدونم؟ -

 :تشکر کردم و پرسیدم

 چند میشه؟ -

 .حساب کردن -

حرکت کرد. به مقابل در که رسیدم باز شد. متعجب نگاهی پیاده شدم و 

 هل. شدم یکاد ون تابلوی  به دور و بر انداختم که متوجه دوربین باالی
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 خونه تاریک راهروی داخل. انداختم داخل به نگاهی و دادم در به  آرومی

 .نبود کسی

 !مهران -

گذاشتم تا در صورت جوابی نیومد. داخل رفتم و در رو پشت سرم باز 

لزوم فرار کنم. راهرو رو گذروندم و کنار دیوار پناه گرفتم. نگاهی به داخل 

خونه انداختم. یک حیاط بزرگ با چهار باغچه و یک حوض وسطش. 

هایی که کرد و از این فاصله گنجشکای داشت که کار میحوض فواره

ام . دست به اسلحهخوردنمی چشم به کردنمی خیز و جست  توی باغچه

 .که همیشه همراهم بود بردم و بیرون آوردمش

مسلح کردم و به صورت آماده باش خودم رو کنار دیوار داخلی باغ 

شد و یک کشوندم. دور تا دور باغ اتاق بود که درش رو به بیرون باز می

  .کردممی  کم ترس رو احساس -در بزرگ هم قرار داشت. کم

 !مهران -

ی از درهای کوچیک خونه تکونی خورد. از ترس من هم همزمان یک

 در پشت از کسی بود معلوم. گرفتم پناه دوباره  باهاش تکونی خوردم و

 اما کنم؛ فرار و برگردم که بود عقل شرط. داده هلش

 از. رفتم سمت اون به بلند هاییقدم با و گرفت رو  جلوم  حسی  یک

زرگ رسوندم. با یک هل باز شد. ب در به رو خودم و نشدم وارد در همون
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 .خوردهای دیگه مییک راه پله رو به روم بود و دوتا در که به اتاق

 !چه قشنگه -

 سنتی اتاق داخل. کردم نگاه رو داخل یواشکی  کنار در پناه گرفتم و

 که حالی در. خوردمی ایدیگه اتاق به و بود باز درش اما نبود؛ کسی خونه

. رسیدم بعدی در به نباشم درها و پنجره از  ل خطرمقاب در کردممی سعی

 مانند شبه شکل به رو  آدم یک بعدی در از کردم نگاه که جااون از

. کردم رد زیکزاکی رو اتاق  آماده ایاسلحه و نظامی هاییقدم با  .دیدم

 .هست من متوجه بودم  مطمئن

 تو کی هستی؟ -

 من به پشتش  دیدمش. یک مرد چهارشونه کهحاال بهتر میجوابی ندادم. 

 و اشمشکی موهای  .بود کرده حلقه سرش پشت رو هاشدست و بود

 آینه اتاق. شدمی معلوم ازش که بود چیزی تنهایی کاکائویی  شلوار و کت

 میز با سلطنتی نفره سه مبل  یک  و دستبافت فرش  و بود شده کاری

سمتش گرفتم و جلو  به رو اسلحه. بود اتاق دکور جز  شده نقاشی  کار

 :گفت که بودم نرسیده بهش  رفتم.

 !خوش اومدی -

  .برگشت سمتم به  صدا برام آشنا بود و اسلحه رو پایین آوردم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 9 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 !دانیال -

 غرقه که کورم سوتو شهر یک  بعد از این همه سال درد با من، منی که

 !داشت؟ کارچی دریا وسطه

 اومدم؟به کجا  -

 .ی مجردی منهجا خونهاین -

 .  ...اما  خونه مجردی؟ معنی بدی داشت!

 چه برانی

 چه بخوانی

 چه به اوجم برسانی

 .چه به خاکم بکشانی

  نه من آنم که برنجم،

 .نه تو آنی که برانی

 نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم،

 نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی

 .در اگر باز نگردد

  نروم باز به جایی

 .پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی

 کس به غیر از تو نخواهم،
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 .چه بخواهی چه نخواهی

 .باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

  موالنا •

 :نگاهی از در کوچیک به حیاط انداختم و گفتم

 مهران کجاست؟  -

 .نیم ساعت پیش خداحافظی کرد و رفت -

تونم، فقط جا باهاش تنهام و میمه ایننگاهش کردم. ته دلم از اینکالفه 

 رو تنگ دل  و  بزنم زل هاشچشم به خوادمی دلم  تونم تا جایی کهمی

 .بودم خوشحال کنم، سیراب

 دلم؛

 برای تو

 تنگ شده است،

 !دانم چه کار کنماما نمی

 ای اللممثل پرنده

  خواهد آواز بخواند وکه می

 ...تواندنمی

 یونان_رسول
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 برای من نقشه کشیدین؟ -

 .با خونسردی سر تکون داد

 .آره -

  !چرا آخه؟ -

 :چند ثانیه در سکوت نگاهم کرد بعد گفت

 شناسیم الینا؟من و تو چند وقت همدیگه رو می -

 :مقدمه سر حرفش نمیره. پس گفتمدونستم هرچی حرص بخورم، بیمی

هامون همیشه باهم رفت و آمد هستی، خانوادهتو پسر عموی بابای من  -

 .داشتن. از وقتی یادم میاد

 بار کی عاشق هم شدیم؟اولین -

 .رفتم قدیم  به خاطرات

 که گفتی و اومدی هابزرگ جمع از روز یک. بودیم ساله شیش  وقتی -

. کنند ازدواج باهم باید اقوام همه ما خانواده توی میگه( پدربزرگم) اخوان

بخت ق هم بشیم که بزرگ شدیم خوشعاش بیا گفتی  من به موقع اون

 .بشیم
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 .خندیدم غم با هم خودم. نشست لبش  خندی گوشهنیش

 شد که ازم دل کندی؟چی  -

های روشنم درگیر خنده از لبم رفت و غمگین نگاهش کردم. چشم

 حالتش خوش موهای و سفیدش کشیده صورت. شد تیرش  هایچشم

 :گفتم آروم   .بود ریخته صورتش  روی که

 !رفتی دستشویی برگردی  -

بغض گلوم رو گرفت. جلو اومد بغلم کنه که خودم رو عقب کشیدم. آروم 

 :زمزمه کرد

 .هر موقع بخوای هستم  -

 !نفهمیدم منظورش چیه

 چی؟ -

 .موندم نموندم، اآلن هر موقع بخوای هستمببخش که وقتی باید می -

 :زمزمه کردم

 .دیر شده  -

 مگه دیگه دوستم نداری؟ -
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 :سکوت کردم. در یک سکوت طوالنی بهم زل زدیم. باألخره گفتم

 فهمیدم من و گذشت هامونشب و روزها  به سرعت برق و باد گذشت.   -

. نیست هم عقل  در گروی نیست، عشق گروی در بختیخوش

 قدم یک نه تو و من که بودن قدم هم و نفس هم فقط بختیخوش

 و من. داره موننگه هم کنار که داریم هدفی  نه و بریم راه باهم تونیممی

. نشو نزدیک من به دیگه. هستیم  هم مخالف موازی خط دو تو

 !خداحافظت

 .برگشتم و به سمت در رفتم

 ***شش سال پیش***

های مامان و بابا گوش کنار در آشپزخونه ایستاده بودم و به حرف

 :گفتمامان میکردم. می

 .اما من دوست ندارم دخترم هم راه شماها رو ادامه بده -

 چرا؟ مگه راه ما چشه؟ -

 .حرامه حدأقل درصدش بیست درصد، هشتاد  هر  چشه؟ -

 .بابا کالفه روی مبل نشست

قدر سر به راهی بیرون زنی. تو که اینخیلی جدیداً دیپلم به باال می -
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 .بزن

  .کشمتونم این کار رو بکنم، بابات میوقت نمی دونی که هیچتو می -

ها رو نزن، مخصوصاً من هم راحت میشم! جلوی الینا هم این حرف  -

. الینا یا هبش دانیال زن تونهمی اون یا که دونیمی. اومده نگین  االن که

 پیراهن اون با بدتیپ  اش ازدواج نکنه، مجبور زن باربدباه الینا اگه

 دوست رو این که تو. بشه کارش همه بابا اون با مازیار یا اش،هندی

 نداری؟

 قرض هم دوتا داشتم پا دو اومده، امخاله  دختر نگین کهاین شنیدن  با

که سه این با. شدم اممتری بیست  اتاق وارد و دویدم باال هاپله از  و کردم

 بیشتر رو خودم کوچیک اتاق من اما بود، خالی خونه متری پنجاه  تا اتاق

 کاهویی  شال و آبی  شلوار با رو رنگم یاسی  مانتو  .داشتم دوست

 .گفتم دلم توی. زدممی من رو فامیل هایتیپ شادترین همیشه. پوشیدم

دختر باران تازه رها شده بودم که نگین رو آرمین شباهنگ، از شر اون )

خوای؟ جلوی همه میگی دانیال و به جونم انداختی. تو از من چی می

کشی! پس بچرخ تا الینا برای هم هستن و در خفا برام نقشه می

 (!بچرخیم

ها پایین رفتم. حاال مامان و بابا به راهرو اومده با همون سرعت از پله

وسیدم و سویچ رو که بابا دستش گرفته بود تا بودن. گونه مامان رو ب
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بیرون بره از دستش کش رفتم و بیرون دویدم. سوار پرشین نوک مدادی 

شدم و به منشی مخصوص بابا که نزدیک در بود اشاره زدم در رو باز کن. 

 .اون هم باز کرد و بیرون زدم

ی از ذاشت از خونه بیرون برم؛ چون جدیداً یکمعموالً بابا زیاد نمی

اش تهدیدش کرده بود که اگه باهم توافق نکنند، برای های کاریرقیب

کنه. برای همین بدون دانیال یا خودش و اش دردسر درست میخانواده

پیچوندم. تا سال پیش رفتم. مگه مثل االن میراننده بیرون نباید می

 همین ترس از  مدتی از بعد اما بود؛ مازیار  بابام عموی   مون پسرراننده

 یراننده هم ما  و  شهر خودش برگشت به گاهبی و گاه تهدیدهای

  .بودیم گرفته جدیدی

خوری و مثل من زود های باال شهر معموالً به ترافیک بر نمیداخل محله

رسی. جلوی خونه نگه داشتم و نگاهی بهش انداختم. خونه به مقصد می

 عمو عمارت  اما. بود ساختمون متر چهارصد و  حیاط متر چهارصد  ما

 برابر دو از یعنی  .بود ساختمون متر نهصد  صد متر باغ و هشت   آرمین

 بهادر)  امپدری پدربزرگ  به گردهمی بر اموال این. تربزرگ هم ما خونه

 در که قاجار هایشاهدخت   به شده کشیده  هاینصب  از یکی(. خان

 کشته که وقتی. داشتن بیایی و برو خودشون برای هم پهلوی زمان

زنند. فرزند زن من )آمین خان( که اخوان صداش می پدربزرگ شهمی

 .اولش که بیست و یک سال سن داشته
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( آرمین)  به رو خودش اسم بعداً که اشتنی برادر( نادر)  در حالی که

 فرزند تا سه هم خان بهادر دوم زن. بوده اشساله یک فقط میده، تغییر

ندی که در شکم فرز و ساله یک( وحیده)  ساله، هفت  (ملک)  .داشته

مادرش بوده و وقت به دنیا اومدن آمین که حاال نقش بزرگ خانواده رو 

 تغییر  (آرش) به بعداً که ذارهمی روش پدرش یاد به رو  (بهادر) نام  داره،

 .دارن حضور هم لشکر سیاهی زن دو جااین در. کنهمی پیدا

تر از که مظلوم چهارم زن( خاتون دایه)  .خان بهادر  همسر سوم و چهارم

 زن اما شه، می موندگار عمارت داخل  اونی هست که حقش رو بخواد

 داره بهادرخان از ساله شش و پنج  بچه دو   که( خانم نقره) سوم

 به داره شوهرش از ساله پنج و چهار دو، بچه سه که( خانم کرشمه)  و

ا جز هاون از هرحال به... هاشونبچه حق آوردن بدست برای تالش دلیل

ای برامون نمونده. افراد خورده ریزه هم هستن که ممکن بود در خاطره

 .کشیدن کنار رو خودشون   اموال نقشی داشته باشن؛ اما

 از ردی که میره این دنبال خانواده توی نفر یک باریک سال ده  هر

. نداره ای فایده اما کنه؛ پاک حروم از رو اموال کنه پیدا بازماندگانشون

 آرمین، به هم حقی بود آمین به اگه  معلوم نیست زنده هستن یا نه! اصالً

 کهاین محض به بود زرنگی زن مادرشون چون اما داد؛نمی تنیش برادر

 رو آمین تحدید و تمجید با رسهمی ایتوجه قابل سن به کوچیکش پسر

 .بده دوم پسر به رو اموال از درصد پنجاه  که  کنهمی مجبور
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آورده، برای همین آمین آرمین اون زمان مریض بوده و مرتب باال می

 دکتری  اما. کنهمی موافق و نیست دنیا به برادرش عمر کنهمی  فکر

 مادر و همسرش اولین دکتر همون دختر بعداً و کنهمی خوب رو حالش

 .میشه پسرش چهار

با باز شدن در توسط سرایدار به خودم اومدم. بوقی زدم و داخل رفتم. از 

 مقابل  به تا گذشتم باغ  کنم آسفالت شدهجاده آسفالت، تکرار می

 بیرون عمارت کارهای خدمت مسئول نیمایی   .رسیدم اصلی ساختمون

 .ایستاد  مقابلم احترام با و اومد

 !سالم خانم -

 سالم آقا نیمایی خوب هستید؟ خانواده خوبن؟ -

لبخندی روی لبش نشست. من رو خیلی دوست داشت چون بیشتر از 

 .همه احترامش رو داشتم

 مونیدمی زیادی زمان مدت اگه  !خدمتتون دارن سالم! خانم  ممنون -

 .کنند جاجابه رو ماشینتون بگم

پارکینگ ببرید، من با آقا دانیال بر فکر نکنم؛ اما کالً ماشین رو به  -

 .گردممی

 شونزده عمارت  بعد سویچ رو به سمتش گرفتم و به داخل رفتم.
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 می نفر  چهارده هم ها منشی  و باغ افراد. داشت مرد و زن  خدمتکار

 که اول گروه. شدنمی تقسیم گروه دو در آرمین خدمه  تمام. شدن

 گروه و داشتن روشن  آبی آلبالویی، لباس ست. داشتن باالتری جایگاه

ای، کاهویی. از تری داشتن ست لباس فیروزهکه درجه و حقوق پایین دوم

 :اولین نفری که جلوی چشم اومد پرسیدم

 شون هستن؟آقا دانیال داخل اتاق -

 .با نگین خانم داخل باغ هستن  -

برگشتم و سرم داغ شد؛ اما به روی خودم نیاوردم. بعد از تشکر به باغ 

 و گلبهی پیراهن دانیال  دن. وارد شدم.بو گلخونه داخل  دنبالشون گشتم.

 آبی دار آستین بلند پیراهن هم نگین و بود پوشیده جیگری شلوار

 .بودم تیپ بد خیلی من هااون تیپ مقابل در. سفید کاله با آسمانی

 !سالم -

مصنوعی خندید و با شنیدن صدای من هر دو به سمتم برگشتن. نگین 

هاش رو برام باز کرد. دانیال جواب سالمم رو داد و روی گرفت. دست

 :نگین رو بغل کردم و گفتم

 !دادیبه ما هم یک خبری می -

های زیادی برای دونی الینا جون، چون میام تهران دوستآخه می -
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 .دیدنم میان، دوست داشتم چند روز اول رو استراحت کنم

کنی!( لبخندی تحویلش دادم و رو گفتم )با دانیال استراحت میتوی دلم 

 :به دانیال گفتم

 تو خوبی؟ -

 .مرسی! تازه هم رو دیده بودیم -

 :نگین پوزخندی زد؛ اما محل ندادم و گفتم

 .برسونم  یک ساعتی هستم، بعد -

 گلخونه به متصل  آالچیق که  هایشمع بوی  باهم بیرون اومدیم و حاال

 چندش احساس صدایی اما رسید؛ مشامم به بود داده قرار لطف مورد رو

 :داد بهم

 !ی عزیزمکنی نوهفقط از نگین خانم دیدن می -

ا اخم و غرور به ب. داد دست بهم چندش  با شنیدن صداش احساس

 :سمتش برگشتم. چند ثانیه در سکوت گذشت که گفت

 کنی؟سالم نمی -

 .کنمنمیدیگه به شما سالم   -

 رد آمین کنار از   .کرد می موننگاه حسبی  هاش درهم شد. دانیالاخم
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 به مادرش وقتی  .بود ترابلیس هم، شیطان از مرد این. رفتم بیرون و شدم

 پنج و سی   زن اون انتقام جایبه میشه، کشته اشصمیمی دوست  دست

 همین. کنهمی بارداری به مجبور دروغین محبت با و عقد رو ساله

 اشبچه همراه به زیاد درد با همسرش  میشه باعث هنگام دیر  ارداریب

 بعد آمین مقابل در شدن تسلیم وجود با   پدرش دوم همسر  .بمیره

 رو دخترش دوتا مجبور گذره می شوهرش  مرگ از که سال چهار  از

 .کنه فرار کشور از و برداره

 خواهرش  از برگشتش در آینده ترس داره.داره چون آرش رو نگه می

 زنه دو عرب یک صیغه به مجبور سالگی دوازده   سن توی رو ملک

 ایران به شهمی چهارساله  و بیست وقتی   رو دوم دختر و کنهمی

 هفده  وقتی هم آرش. کنهمی استفاده پادو عنوان به ازش و گردونهبرمی

بعد  هاسال در و میره مخدر مواد سمت به برادرش تأثیرتحت  میشه ساله

 .نداره رو حقش درخواست  انقدر وضعش داغون می شه که توانایی

 جنازش  چهارم همسر. شن می کشته هتل توی هاشبچه و  همسر سوم

 نماانسان  این. مونهنمی اثری هیچ هاشبچه از اما میشه؛ پیدا

 برادر نوه خانم، رعنا من،  مادربزرگ اولی. گیرهمی همسر چهار  خودش

 دارهمی بر رو اشبچه مادربزرگ. میاره براش رو بابام   ( بود کهبهادرخان)

 جان خاندان این  از که هست افرادی محدود جز  و کنهمی فرار و

 از بعد که ذارهمی بابام برای زیادی اموال مادربزرگم  .برهمی در به   سالم
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 و باباش مشترک شرکت از کوچیکی سهم اموال اون از بابام مرگش

 .اش میدهکم توسعه -گیره و کممی رو عموش

 اجبار با  که بود معتقدی و حجاب با دختر( بهناز)  همسر دومش

 رو حرومی همه این تونهنمی چون اما میشه؛  اخوان همسر اشخانواده

 مرموزی صورت به آمین دست به  که بکشه کنار خوادمی کن، تحمل

بچه به آمین میده که  دو  زندگی سال  چهار مدت این در  و میشه کشته

 هم یکی اون و هستن من خاله همسر که نگین پدر امیر عمو  یکی

 گوش حرف و زیر به سر زن خانم حنانه هم سومش همسر  .بهادر  عمو

 .بود کنی

 زندگی سال شیش  از بعد  نبود برخوردار زیبایی از  حنانه خانم چون

هزار تهمت و بهانه   به   باشه عالیه  عمه که فرزند یک دادن هدیه  و

 به  اش رو دارهطالق داده میشه؛ اما دانیال حنانه خانم رو که حکم دایه

 شیش  فقط طناز هم  آخر زن  .میاره خدمتکار سر عنوان به آرمین خونه

 چهره به نگاه ندارم دوست حتی همین برای. ترِبزرگ من از سال

   .متنفرم بزرگم پدر کهاین از. بندازم حیوون  این

  .نگین رو بعد از چند دقیقه پیچوندیم و به کافه رفتیم

 کی تمومش کنیم الینا؟ -

 !چی رو؟ -
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 .اش گرفتاز ترسم خنده

 برداریم؟ مونآینده زندگی برای قدم یک کی این   منظورم -

  .دستم رو روی قلبم گذاشتم

 !نکنه، سکته زدمخدا لعنتت  -

 .با خنده به جلو خم شد

 !من کمند مو  نترس -

  .بهش خندیدم

 اطالع بهمون رو عقد زمان ، بگیرم نوزده باال رو معدلم   اگه  بابا گفته -

 .میده

اش از شدت مشتش رو توی دهنش گرفت و شروع به خندیدن کرد. شونه

 :رفت. با اعتراض گفتمخنده باال و پایین می

 .داره هم مشکالت این شدن دبیرستانی دختر  اه! خوب عاشق -

همون موقع میز بغلی دعوا شد. دانیال سریع کیف من رو برداشت و 

 :گفت

 .بریم -
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 با که کردممی پام رو کفشم داشتم صدا و سر بین   همراهش بلند شدم و

 :باال آوردم رو سرم دانیال داد صدای

 !خدایا -

اش اومد سرجام خشکم زد. هرچی فاصلهسمتم میبا دیدن چاقویی که به 

 مقابل چوبی جسم یک که دیدممی ترنزدیک  رو مرگ  کمتر می شد

 صندلی دانیال   بشم متوجه تا کشید طول ثانیه چند. گرفت قرار نگاهم

 بعد موندن زده بهت دقیقه چند دوتا اون. گرفته قرار چاقو مقابل رو

 من حال نگران انگار که بره دنبالشون خواستمی دانیال. دویدن بیرون

 .شتبرگ سمتم به. ایستاد که شد

 .زود باش -

هام رو درست پام نکرده بودم که دنبالش کشیده شدم و سوار کفش

 .ماشینش شدم و راه افتاد

کنه؟ ایستی چه زود مقابله به مثل میبینی وقتی مقابل آمین میمی -

کار کردم؟ باید چیکار میاومد، من باید چیاگه اآلن بالیی سرت می 

 !کردم؟می

 که حالی در آمینِ،  از اینقشه اتفاق این  من که دیگه متوجه شده بودم

لرزید ، سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم. هام از ترس میدست هنوز
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 :گفت وسطش  خوب دعوام کرد و

  ام نگهش دارم؛زندگیخوام توی کنم که میمن با کسی دعوا می -

 !ذارمش و میرموگرنه اگـه مـهـم نباشه، می

 :در آخر هم گفت 

 .بیار در آمین روی توی  دیگه نبینم -

 :باألخره به حرف اومدم

 .تونم قول بدمنمی -

 :صدای دادش گوشم رو به درد آورد

 !الینا  -

  !همینی که هست -

نگفت. جلوی خونه که نگه داشت ای به فرمون زد؛ اما دیگه چیزی ضربه

قدر سرد ازم خداحافظی کرد خداحافظی آرومی کردم و پایین رفتم. این

 :گفتکه انگار نه انگار همین مرد بود که می

 !قدر خوشگلن آدم باورش نمیشه واقعی باشن! مثالً خود توبعضیا این -

 ***دانیال***
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ی و رو به روی آینهام دور گردنم انداختم گرمکنم رو پوشیدم و حوله

قدی حموم اتاقم ایستادم و نگاهی به شکم هشت تیکه خودم انداختم. 

قدر آرزو داشتم روزی به همچین هیکلی پوزخند رو لبم نشست. چه

 ژله دستیپیش به توجهبی  برسم؛ ولی حاال هیچ قشنگی برام نداشت.

به سمت کمد لباس رفتم یک تیشرت جذب  وضع همون با میز، روی

 نمایش به رو موم کم سینه و بود  اش بازای برداشتم که یقهنقره

 رو موهام شست،می دلم به اشبراقی که مشکی چرم شلوار با. ذاشتمی

 .بستم مچم دور رو مشکی چرم دستبند زدم الکی شونه یک

 .گرفتی ازم رو آروم خواب   لعنت بهت اخوان که- 

 بشه؛ آروم  های صبح بود. به حموم رفتم تا ذهنمهمه حواسم پی اتفاق

 و کردم باز رو دراول میز روی  چوبی جعبه در. نداشت ایفایده اما

 زنجیر سر آخر کنم انتخاب اآلن برای رو یکی تا ریختم هم به رو زنجیرها

 بعد انداختم گردنم به و کردم انتخاب رو ایران نقشه طرح با رنگی دودی

 ارزشی هیچ برام زدن تیپ هااین همه با  هم کمی از عطر هرمس زدم.

 انجام بخواد که رو کاری آمین دونستممی. بودم الینا نگران  .نداشت

 . بود ترسخت مرگ از من الینا نبود برای اما میده؛

احترام موندم؛ اما . از سر حنانه خانم اومد و شروع به حرف زدن باهام کرد

بیردن زدم و به   خونه از هم من  توانایی گوش دادن نداشتم. وقتی رفت

 رو خودم   به   نرفتم خونه به  قدر کالفه بودم که تا عصرپارک رفتم. این
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 رو دستم یک. افتاد الینا به چشمم  که کردم خوردن حرص مشغول

 جااین رو من که نبود عجیب. شدم خیره بهش  و کردم فرو جیبم داخل

چی عجیب نبود. قلب اون قلب منه! روح اون روح هی! کنه پیدا

 .زد لبخند رسید که بهم  !هم یسلیقه مون،سلیقه  منه!

 !نبینم غمگین باشی -

 :شروع به قدم زدن کردیم. گفت

 .قدر خوبه کنار تو قدم زدن! حتی اگه چیزی نگیم و فقط قدم بزنیمچه -

 .مونمدوست داری مقابله کنی من بهت حق میدم و کنارت میاگه تو   -

 :ایستادم. اون هم ایستاد و به سمتم برگشت. ادامه دادم

  !کنمو ازت مراقبت می -

  .میشه نفر پنج  آمین ظالمه، در سال حدأقل باعث مرگ -

 .ها تو باشیخوام یکی از اوننمی -

 .التماس آمیز نگاهم کرد

 !میشه نباشم -

 .های خطرناکش زل زدمچشمبه 
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 خوای بگی؟چی می   -

فردا بابا مهمونی داده و همه دعوت هستن. تو زودتر بیا تا بهت بگم.  -

 .حاال من رو برسون

 .به سمت ماشین رفتیم و تا دم خونه شون رسوندمش

 .سالم برسون -

 !سالمت باشی -

 ایستادم. میاد پایین هاپله از که دیدم رو آرمین رسیدم که خونه به  رفت.

 :گفت شدیم که نزدیک  .برسه تا

 با الینا بودی؟ -

 .بله -

 .دونی فردا دعوت هستیمپس می -

 .سر تکون دادم

 .کشتمی رو الینا داشت آمین  امروز -

 .با دلسوزی نگاهم کرد

زیاد بهش وابسته نشو؛ باألخره یک روز با زبونش جونش رو از دست  -
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 .میده

 :به سمت باغ راه افتاد که گفتم

 طوره چرا از بچگی حرف ازدواج ما رو زدی؟اگه این -

 .به سمتم برگشت

ها خطرناک میشن. جور آدمچون از دخترهای مرموز خوشم میاد؛ این -

 .ی مافیا میشهبدر ببره یک روز ملکهها جون سالم اگه الینا از گنده

 به شاید آرمین  هاش فکر کردم.و بعد بیرون رفت. تا صبح خیلی به حرف

 بود ساله سیزده وقتی   .بود ترزرنگ اون از  اما نبود؛ قاتل آمین اندازه

 که جایی تا کنهمی  رو آمین پادویی و رسهمی بهش پدرش اموال نصف

ن یک شریک قدرت کنار برادرش قرار عنوا به و شهمی رسیده عقلش

. کنهمی ازدواج آرمین با اشخانواده اجبار به که بود زنی  مامانم  گیره.می

 همراه همیشه گردنبد در عکسی فقط ازدواج اون از اآلن که هرچند

 .مونده آرمین

 روز هر  گیره که جای انکار نداره.ای بینشون شکل میخالصه عالقه

ها تا صبح ستاره شدن و شبو گل و گیاه مشغول می باغچه به هاساعت

 اقتصادی مسائل در   چیندن. همه چی به نظر خوب میاد؛ امامی

 آمین که میاد پیش( مادری پدر) پدربزرگم و آمین   بین مشکالتی

 وجود با شوک شدت از مادرم زمان اون. رسونهمی قتل به رو پدربزرگم
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ها آرمین دست میده. با همه این از رو تکلمش و کنهمی سکته کم سن

 .کنه براش کم نذارهمونه و سعی میکنارش می

 :گفتی آرمین به مامان یک چیز فراطبیعی بود. همیشه میعالقه

 .که آغوش را کشف کرد، الل بودآن -

 . ...باره بیان کندچیز را یکخواست همهمی

ونه بالهایی که سرش میاد رو هضم کنه تها، مامان نمیی اینبا همه

 بر رو ما و ذارهمی کنار رو اشمحلی هایگل از پر باغچه و زندگی  و

 که  گرگین دایی یخونه ما  .میره اشخانواده بازماندگان پیش و دارهمی

 و ریش با. بود ادب روی حساس و خوشحال و شاد ثروتمند، تاجر یک

بعد   .رفتیم ریخته بهم مشکی موهای و سفید پوست و پرفسوری سبیل

از مدت کوتاهی یک روز به من پولی میده تا برم و از سوپری سر کوچه 

 .ماست بگیرم

من به سوپری میرم و پول رو تحویل میدم و ماست رو می گیرم. به 

 دستم از ظرف  کنه وگردم که پام به سنگی گیر میسمت خونه بر می

گردم و ماجرا رو به مامان میگم؛ اما اون به جای به خونه برمی   .میوفته

 و میره باال به بزنه  تونستزنه و در حالی که نمیباور حرفم بهم سیلی می

 پول بهش. دزده پدرش مثل هم پسر این) فهمونهمی قادر  دومم دایی به

 پیش رو  اون. آورد بهانه من برای و برداشت خودش برای اما دادم؛ امانت
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 (.برگردون پدرش

 . ...دونیمی

 احساس عشق به دیگران

 زندهرگز به ما ضربه نمی

 این انتظار عشق از دیگران است

 .کندکه روح ما را زخمی می

کنه؛ اما هرچی اصرار می کنه مامان من رو دایی حرفم رو باور می

ی آرمین دنبالم میاد و من رو به خونه پذیره و بعد از چهار روز رانندهنمی

حتی لوازم رو اجازه نداشتم بردارم و تنها چیزی که همراهم  .برهپدرم می

مونِ که داخل قابی گذاشته بودم و مثل گردنبد بود عکسی از خونه بچگی

 از سال یک فقط که  زنمش. برادرم باربدآرمین هرجا میرم به دیوار می

 بهانه شب چند داره بهم زیادی وابستگی و  ترهکوچیک ساله ده  منِ

 .کنهمی گیری

فرسته. باألخره مامان طاقتش تموم میشه و برادرم رو هم پیش من می

که هر شب مهمونی بود و ما توی اتاق این که چی به ما گذشت بماند. این

 :کفتکه باربد میتونستیم بخوابیم بماند. ایناز شدت سر و صدا نمی

گیرن؛ اما چرا میها رو صبح هام میگن مهمونیی دوستداداش همه -

 برای ما شبه؟
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 دونه واسهاون زمان مصادف این حال بودم: یه جاهایی آدم حتی نمی

 !اش گریه کنهکدوم غصه

 برادر دنیل   مامان ازدواج بهانه به  دایی سالگی دوزاده   بماند. این که

شدت کینه  از آرمین کهاین. بماند فرستهمی جهنم این به رو سالم هشت

با دایی هم دست میشه و مامان زن عمو آرش که از زن قبلیش سه تا 

 داداش که کردم  مجبور تحدید با رو آرش  کهکنه. بماند. اینبچه داره می

 !بماند چیز همه اصالً،. بماند نندازه بیرون خونه اون از رو بابک ام،آخری

اگر به قیمت شکسته گاهى اوقات تصمیم به تمام کردن یک رابطه، حتى 

 .ترین لطف در حق خودتان استشدن قلبتان تمام شود، بزرگ

 خودت باش دختر

 ریچل هالیس#

شون رفتم. مادرش )تکتم خانم( با روی باز ازم بعد از ظهر زود به خونه

    .استقبال کرد

 کاری هست من براتون انجام بدم؟ -

 که رو من کنه، انتخاب رو لباسش کن کمک الینا به برو  نه پسرم، فقط -

 .کرد کچل

 .به باال رفتم و در زدم
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 !بله؟  -

 !دانیالم -

 .داخل بیا -

 .وارد شدم و سالم و احوال پرسی کردیم

 .مامانت میگه توی انتخاب لباس موندی -

ها سرش رو به معنی آره تکون داد. به سمت کمد رفتم و نگاهی به لباس

  .انداختم

 .بار پوشیدیها رو دهاینهر کدوم از  -

 .اما هنوز خوشگل هستن -

 :ور کردم، بعد گفتموز و اونچند لباس رو این

 .این مانتو مشکی رو بپوش -

 :یکم بهش نگاه کرد بعد گفت

 .سفید مغنه و آبی  با شلوار مخمل سبز  -

  .گیرههات رو میمو نصف  که هاییاون از بزن، هدبند  نه -

 .هدبند آبی آسمانیباشه،  -
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های عجیب و غریب رو فقط سعی کردم تصورش کنم. این تیپ

 .زنهمی  خودش

 کارم داشتی؟عالیه! چی -

 سوالی  اشاره کرد که روی تخت دو نفره اتاق بشینم. کنار هم نشستیم.

 .کرد نگاهم

 ببینم دانیال، تو هرکاری برای من انجام میذی؟ -

 ،معلومه. برای رسیدن به تو  -

 روم،راه نمی

 .کنمپرواز می

 نویسم،نمی

 .کنمکلمه اختراع می

 کنم،دعا نمی

 .دستمباخدا هم

  چیزهای باعظمت را

 !باید، با عظمت خواست

 مطمئنی؟ -

 :مشکوک نگاهش کردم؛ اما باز هم گفتم
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 .مطمئنم -

دوییدم، تا تنگ شده بود که تو حیاط مدرسه می اما دلم برای اون نگرانی

 !شه که سوار سرویسکیف دوستم رو ببندم قبل از اینزیپ 

 .یک قدم جلو اومد

 .من یک چیزی برات دارم -

 .ی قشنگی رو باال آوردجعبه

 این چیه؟ -

 . ...اگه امشب -

 !هیس -

لبخند تلخی زد و جعبه رو باال آورد. سرش رو باز کرد. دوتا انگشتر با 

ه. نیشم باز شد و برای چند مردان نگین در داخلش بود. یک زنانه و یک

 .لحظه همه چیز رو فراموش کردم

 این چیه؟ -

 .اش رو در آوردخندید و یکی

 .هام کربال که رفت با سفارش من آوردیکی از دوست -
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  .و کف دستم گذاشت برگردوند رو دستم  انگشتم رو جلو آوردم؛ ولی

 .ی ما میشهاگه روزی بهم رسیدیم این انگشتر حلقه -

 دونی چی بیشتر از هر چیزی برام عاشقونه و جذابه؟می -

  بغل؟ - 

 .ابرویی باال انداختم

گیرم و تو یکهو نگاهت رو نه! وقتی مچت رو حین خیره شدن بهم می  -

 .کنیدزدی و به یه جای دیگه نگاه میمی

 کرد روشنش و رفت ضبط  اش رو ازم گرفت و به سمتهای اشکیچشم

 زنش و پسرها آرمین،  .اومدن همه شب. شد پخش آهنگ آروم  نوای و

 :گفت و اومد سمتم به باربد  .طناز  با آمین عمو و نگین شهال،

 خبر داری که مامان و آرش هم میان؟ -

 .با تعجب نگاهش کردم

  مطمئنی؟ -

  .دنیل گفت از خودشون شنیده -

  !داند خدا  چی تو فکر اخوان هست، -
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 .سمت رفتمبا الینا به اون 

                            وز شوقِ این محال که دستم به دستِ توست 

 من جایِ راه رفتن      

 !کنمپرواز می

 مشیریفریدون#

 راجع  آمین  .کردنمی  پذیرایی هم خدمه و نشسته  همه توی آالچیق

مامان ی داشت ترقیبش کنه اون هم از سع و پرسیدمی آرمین  از بابک به

 باهاش رو اشخوشحالی و داد رو اشبارداری خبر شهال  به  طناز  بگیره.

 داده   قرار بازی مورد رو اندازی تیر سبیل  دنیل با  هم باربد  .شد شریک

 .کردنمی پرت سمتش به  دور از خوری میوه چاقو با و بودن

 صحبت هم باباش با شرکت کتاب حساب سر  مهران داداش دوقلو الینا 

 نیومده بیرون اتاقش از حتی الینا ساله پونزده  خواهر  ملینا و بود شده

 مامان دیدن با  .کردن باز رو در هاباغبون و زدن در بعد ساعت چند. بود

 .رفتم سمتشون به و زدم لبخند

  !خوش اومدید -

توی نگاهش دلتنگی بود؛ اما به روی خودش نیاورد. آرش با پوزخند 

 :گفت
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 طوری بچه آرمین؟چه -

 .تفاوتی بهش انداختمنگاه بی

 بابک کو؟ -

 .اومد بیرون ساله پونزده  از پشت سرش یک پسر نوجوون

 !سالم داداش -

  .بغلش کردم و محکم بوسیدمش

 !عزیزم، داداشم خوش اومدی -

بعد شایان رو که توی بغل مامان بود گرفتم و بوسیدم. شایان پسر چهار 

. شد شروع  آرش بود. همه وارد شدیم. استقبال با متلکساله مامان و 

 .میگه چی ببینم رفتم کنجکاو. رفت الینا سمت به بابک

 خواستم رو حاضر کردی؟چیزی که من می -

 .آره، نگران نباش -

 .جلو رفتم

 چی باهم ساخت و پاخت کردین؟  -

 .دخندی  الینا
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 حالل  بابک از من خواسته مواد پذیرایی مخصوص اون رو مطمئن بشم  -

 .باشه

 .کشیدم بابک  دستی روی سر

 !آفرین داداش ماهم -

 .دستم رو گرفت

خری و من رو هم به من قول دادی نوزده ساله شدی یک خونه می  -

 .بریپیش خودت می

 .نگاه غمگینی به الینا انداختم

 .چیزی نمونده، من و الینا که عقد کنیم . شما هم پیش ما میان -

 .به الینا نگاه کرد

 .کنندها من رو خیلی اذیت میکنید؟ اینچرا زودتر عقد نمی -

 .خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنی -

به من نگاه کرد و لبخند زد؛ اما من ترسیده بودم. روم رو گرفتم و سکوت 

ی رفتن، غر کنان آماده -ها غرزن و زنان قههقه مردها شب آخر  کردم.

ای بیشتر شدن. اخوان حالش از همه بهتر بود؛ اما خواست چند دقیقه

بمونه. آرمین که از دیدن مامان حالش دوباره بد شده بود سویچ رو به 
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. بیاد کردم اشاره باربد به دست با. کشید دراز عقب صندلی  شهال داد و

 .ردمک پرت سمتش به رو سویچ  اومد وقتی

 .تو و دنیل برید -

 نمیای؟  -

 .مونمپیش الینا می -

دونستم رفت. میچشمم به مهران خورد که از سر و کول اخوان باال می

 .کنهبرای خودشیرینی جلوش هرکاری می

 !به تعظیمِ مردم این زمانه اعتماد نکن~

تر است، که هرچه بهم نزدیکتعظیم آنان همانند خم شدن دو سر کمان 

 !تر استشوند، تیرش کُشنده

 جالل آل احمد#

 :رو به یاسمن گفتم

 .به الینا بگو من توی کتابخونه منتظرشم -

دارتر از میم مالکیتِ آخر اسم نبوده و نیست، که سعدی هیچ حسی ذوق

 :هم میگه

 *.جان بر افشانم اگر سعدیِ خویشم خوانی*
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 :کردنمی شوخی ما به توجهبی  بقیه

ها از ترسن، گربهها از کیشته میاولین نفر از کجا فهمید که پرنده -

تک کلمات رندوم رو امتحان  -که تکپیشته و سگا از چخه؟ فکر این

ای که باعث ترسوندنشون شده رو پیدا کرده داره کرده تا باألخره کلمه

 .کنهام میدیوونه

 تازه  .بود بودنمون باهم یلدا شب آخرین این شاید. لرزیدمی  تمام وجودم

 بره؛ نقشش دنبال به خواستمی. بریم ورزش یک سما دیگه باهم بود قرار

 نگاه بهم فقط. ایستادیم هم رویبهرو. اومد سمتم به و نیومد دلش اما

 :کردم باز دهن تا کردیممی

ها گنجشکزنن؛ ولی ها سنگ میشوخی به گنجشک -ها شوخیبچه   -

 .میرنجدی می -جدی

جدی  -ها جدیزنن؛ ولی قلبشوخی به هم زخم می -ها شوخیآدم

 .میشکنن

جدی عاشقت  -شوخی به من لبخند زدی؛ ولی من جدی -تو شوخی

 .شدم

جدی  -شوخی میذاری میری من هم جدی -دونم آخر یه روز شوخیمی

 .میرمتو میبی

ت. وارد کتاب خونه شدم و هاش جمع شد و روش رو گرفاشک توی چشم
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 .در رو محکم بستم. پشت میزی نشستم و سرم رو روش گذاشتم

*** 

ها و افسر آگاهی هم روی صندلی پشت میز ناهار خوری ما روی مبل

  .نشسته بود

 ندیدنش؟  و رفت خونه از   پس گفتید -

 :امین گفت

 .بله -

 شاهد دارید؟ -

 .ای به همون کرداشاره

 دوربین چی؟ -

رویی و سالن پذیرایی دوربین داره که االن میگم براتون فقط در روبه -

 .اش کنندآماده

 .ها رفتن خودم رو کنار الینا کشیدموقتی اون

 خوبی؟ -

 :اش هنوز مثل سنگ بود گفتدر حالی که چهره
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 بد باشم؟ -

 !خوبه طوری رفتار نکردی که بهت شک کنند -

 چرا؟  شک کنند؟ -

 تا من انگار نه انگار که بود گرفته قیافه جوری اما  شدم؛بهش خیره 

 به بتونه که  ستخونهکتاب من با  کردم وانمود شب دوزاده   ساعت

 .رسوندم الینا به رو خودم دوباره رفتن که هاپلیس. برسه اشنقشه

 پیشت بمونم؟ -

 .ترسیدن دارن، گناه بزن سر برادرهات  من حالم خوبه دانیال، برو به -

 به مستقیم رسیدم که خونه به. اومدم بیرون  باهم دست دادیم و

 .بود بهت توی هنوز. شدم وارد و زدم در. رفتم آرمین  اتاق

 خوبی؟ -

نیم نگاهی بهم انداخت و زیر گریه زد. جلو رفتم و دستم رو روی 

 .اش گذاشتمشونه

هوش شده، تصادف بیحال جفتشون بد بود. میگن طناز پشت فرمون  -

 .کردن

 .تر شده بوداش آرومگریه
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 .اش نشدجالبه خودش طوری -

 .خوب کمربند داشت -

 .سری تکون داد

 .باید برم به کارهای شرکت برسم  -

بلند شد و بیرون زد. سراغ باربد رو گرفتم. حموم بود. پیش دنیل 

 .اخل اتاقش بود رفتم. با دیدن من به سمتم اومدد  که

 !داداش -

 .لرزیدام رو بغل کردم. از ترس میبرادر شونزده ساله

 !شدی مردی  نبینم این حرکت رو ازت ها!  -

 .ستکشتنش! چیزهایی که به ما گفتن بهونه -

  .فقط تصادف بود. ناجور فکر نکن -

 .از خودم جداش کردم

 .حاضر شو باید به سردخونه بریم -

ر آدم به سردخونه رفتیم. هیچ همه لباس مشکی پوشیدیم و با یک لشک

کرد. حتی پوزخندها روی لب بود. الینا سرد یک کنار فردی گریه نمی
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ایستاده بود و پیروزمندانه به در سردخونه زل زده بود. بیرو آوردنش و 

که کسی تظاهر گریه کردن کنه به سمت قبر بردنش. حاال همه بدون این

. دونستندمی بعدی وارث رو هااون چون گشتنمی امین و آرمین  دور

 .شد گذاشته قبر داخل رو جنازه

قدر وجودش انرژی منفی بود باری از دوش جهان برداشتن. اینانگار یک

که ناخودآگاه بعد از زیر خاک رفتنش رنگ به قبرستون پاشیدن شد، 

 باشم داشته مرگی  من هم همچین  کهاین فکر از  همه نفسی کشیدن.

 در یکم  .نداشت رو قبر  به شدن نزدیک به عالقه فردی هیچ. لرزید تنم

 همه. گرفت قرار جنازه سر باالی و رفت جلو الینا گذشت که سکوت

 پا پاشنه روی بعد شد خیره قبر به ثانیه چند. بود بهش کنجکاو  هاینگاه

 .برگشت ما سمت به و زد چرخ

 :پیشش رفتم و کفشش رو دیدم، گفتمقدر پاشنه کفشش بلند بود که وقتی آن

 .سوارش شو بریم -

 :با صداش به خودم اومدم

 شما. نذاشت  تمایز الزم نیست. خدا نیامرز خوبی نکرده و از بدی کم -

 دور آتیش از باهاش باشید مطمئن. بگین بیامرز خدا یک تعارفی هم

 .نمیشه

 آرمین اما رفتیم؛ ناهار برای. گفتن بیامرز خدا رودرواسی و  همه با خنده
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نیاورده  ابرو به خم شرکا از کدوم هیچ. رفتن شرکت به اخوان شرکای و

 .بودن

 .ها در دو صورت چهره واقعیانسان

 :دهندخودشان را نشان می

 که بداننداول آن

 اند،شان رسیدههایکامل به خواسته

 که بدانندیا این

 !رسندشان نمیهایهرگز به خواسته

 ارسطو# 

   .خودم رو به الینا رسوندم و کنارش نشستم

 به نظرت چی میشه؟ -

 .حاال که ما بزرگ شدیم یک بمب توی خانواده بخوره خوبه  -

 چرا؟ -

 .برام نوشابه ریخت و کنار غذام گذاشت

افتاد حتی توانایی دفاع از خودمون چون اگه ما بچه بودیم این اتفاق می -
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 .رو نداشتیم

 تر بودیم؟گو اگه بزر -

خواست موندیم؟ همین دیروز بود که من رو میاز کجا معلوم زنده می -

 .بکشه

 اومدم که بیرون  هام رو شستم.بعد از غذا به دستشویی رفتم و دست

  .اومد سمتم به و زد لبخند من دیدن با  .دیدم رو نگین

  خوبی؟ -

  !مرسی -

  نکرد؟ اذیتت افتاده هایاتفاق  واقعاً پرسیدم؟ -

  .کشیدم موهام توی  دستی

  .داشت رو چی همه انتظار  توی کار ما باید  -

  .از دور الینا رو دیدم که میاد

   .نگین من برم، الی منتظرم -

 .دیگه نگاهش نکردم و پیش الینا رفتم

 بریم؟ -
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 کجا؟ -

 .هرجا که تو بخوای -

  .نیشخند زد

 .خوادمیزیارت، دلم زیارت   -

 .بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم

فکر نکنم آرمین به این راحتی بذاره بابات و بقیه سهمشون رو بگیرن.  -

 .کنه بابات رو سمت خودش بیارهسعی می

 .کاری دیگه هم ممکن انجام بده -

 کار؟چی -

 :روبه رو زل زده بود گفتدر حالی که دست به سینه نشسته بود و به

بابا رو مجبور کنه همه اموالش رو به نام من کنه؛ بعد ازدواج ما رو راه  -

 .بندازه

 !هوم، چه مبارک تصمیمی -

  .بهم نگاه کردیم و زیر خنده زدیم

 .خندیبار داری میبعد از دو روز اولین -
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 !کنار تو باشم خندونم -

 یک  برداشت.ام پیام اومد. دستم رو ول کرد و گوشی رو برای گوشی

 .افتاد دستش از گوشی دفعه

 !دانیال -

 .با وحشت نگاهش کردم

 !شده؟چی  -

های لرزون به سمتم گرفت. ماشین خم شد، گوشی رو برداشت و با دست

 .رو کناری پارک کردم و ازش گرفتم. یک پیام از طرف نگین بود

 بهم ایران از رفتنش بیرون از قبل  طناز رو پیام این  سالم الینا جان!)

د شده. طناز ر مرز از( کنی عجله) بجنبونی دست بخوای تو تا   .داده

 چون اما نداشته؛ رو کردنش هوشبی قدرت تو آروم دست ضرب  گفته

 گفته. زده هوشیبی به رو خودش داشته رو دستت توی چاقو از ترس

 تونمنمی اما نکردی؛ پاره شوهرم  مال مثل رو من هوای کیسه که ممنون

جرا رو به ما این. بردی بین از رو من آینده  تو که بیام کنار مسئله این با

 نداشتش قبر از رو ملوانی امین آقا پدرت، تا میگم  فرد مورد اعتمادی

 (.بیاره بیرون

 .برگشتم سمتش  با عصبانیت به
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 دیدنت آسیب! منی جون  کنم اگه ترس به دلت راه بدی. توآدمت می -

 تو یچهره به اخم بخواد که اونی حالت به وای  اما نیست؛ ممکن اصالً که

تونم برم توی قلبت آرومش کنم پس اون رو ت بگیره من نمیدل. بیاره

دار دادی امانت من. من رحم ندارم بهت اگه امانتخودت نگه می

 من رو  نگین  .بیرون کشمشمی رو تنت پوست کنممی پاره  نباشی

 و کنیمی رو اتزندگی کامل آرامش با  مدت تمام تو و شونممی سرجاش

 .رسی چی شد. بگو چشمپنمی من از یکبار حتی

 . ...ولی -

 .بگو چشم -

 .بغض گلوم رو گرفت

 !چشم -

 .با محبت نگاهم کرد

ان، کلی حس دیدی یه آدمایی انگار مال این دنیا نیستن؟ انگار فرشته -

باعث لبخندِ روی لبات میشن حتی اگه هیچ کاری خوب به آدم میدن و 

 .هایی برایِ منهم نکنن، توهم یکی از اون

 .بغضم رو قورت دادم و لبخند زدم
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 ***الینا***

 دو دبش یصبحانه. زدیم زل پایین منظره  ی کوه نشستیم و بهروی قله

 ساعت دو از بعد باألخره که صبح هوای از داشتیم حاال  و بودیم زده نفره

 .کردیممی استفاده رفتمی گرما به رو

 .در مجموع برخورد آرمین نسبت به قتل برادرش خیلی خوب بود -

 .خندید

 .همین که تو کنارمونی برامون بسته  -

 !دانیال خیلی دوستت دارم -

سه ماه از اون ماجرای کذایی گذشت. نگین وقتی دید من و دانیال 

 از هیچی انگار دختر اون   .گفت آرمین  کنیم ماجرا رو بهایستادگی می

 آرمین برای کهاین بر عالوه آمین مرگ   چون دونست؛نمی قدرت و ثروت

ی اموال بابا رو در مقابل جون من ست همهتون بهانه این با بود، سود پر

کرد؛ ی اموال، حتی خونه رو. البته این من رو اذیت نمیازش بگیره. همه

 امید چشم  کرد منبرای کسی خیر نداره. طناز فکر میچون اموال اخوان 

 :گفت آمیز طعنه و آرومم که دارم دانیال به

هات و زندگی خوب، به اراده، برنامه دخترم تو برای رسیدن به هدف -

ریزی و پشتکار و اعتماد به نفس احتیاج داری نه شاهزاده با اسب سفید! 
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 گردی فقط خودتی.ای که دنبالش میشاهزاده

#Mahsana 

 ایمغازه دم شاگرد عنوان به  کردیم. باباای زندگی میحاال خونه اجاره

فراد دور و ا از کدوم هیچ کار پیشنهاد به آرمین  ترس از و ایستادمی

 سیکل که   هم مامان اون جز. دادنمی رو   های مخالفبرشون یا جناح

 کار برای کافه  به  بده، انجام تخصصی کار تونهنمی دید وقتی داشت

 جااون رو نفر یک داد قول دانیال که کرد اذیت قدراین رو من این. رفت

 .نشه مامان مزاحم کسی باشه مراقب تا  بذاره

. استادمی شاگرد بابا کناری یمغازه  گشت،دبیرستان که برمی از  مهران

 گرفته یاد یاسمن از امخانواده هایمخالفت وجود با رو خیاطی که هم من

 از بعد  هم ملینا حتی. گرفتممی سفارش  جاها بقیه قیمت نصف به بودم،

 رو وضع این مقصر  .بود شده آشپز سر کمک آشپزخونه یک توی مدرسه

 !شد. و خیلی چیزهای دیگهدونستم؛ اما چیزی بود که باید میمی خودم

رسوند که ماشینی مقابل ماشینش پیچید. از داشت من رو به خونه می

رویی نگاه کرد. این حرکت ترسیدیم و روی ترمز زد. کالفه به ماشین روبه

 به عینک رو آرمین و اومد پایین  ماشینش که سمت ما بودشیشه عقب 

 .م. دستم رو روی دست دانیال گذاشتمدید چشم

 !خواد؟از ما چی می  -
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 و کرد باز رو عقب صندلی  آرمین پیاده شد، به سمت ماشین ما اومد و در

  .نشست

 .سمت خونه برو -

 .الینا پیاده شو -

 .این دختر هم میاد -

نگاهی به من انداخت که لبخند اطمینان بخشی زدم. دوباره دانیال 

 به  .بود دنبالمون هم آرمین  ن کرد و راه افتاد. رانندهروش  ماشین رو

 سریع. کرد پارک خونه مقابله  رو ماشین. شد وارد  رسیدیم که شونخونه

 :گفت دانیال. شدیم پیاده. گرفتن رو سویچ و اومدن

 .آالچیق -

 بیاره من سر بالیی کهاین  دونست ازتفاوتی بهش انداخت. میبینگاه 

 .ترسیممی

 .بریم  -

 و نشستیم هم کنار دانیال و من  مون رو به سمت آالچیق کج کردیم.راه

 شربت  برامون. گذشت سکوت توی دقیقه چند. رومونروبه  آرمین

 از اما: آوردن کمانی رنگین ژله با دارم دوست دونستنمی که خاکشیر

. موندم منتظر ، بزنم حروم چیز به لب دوباره خواستمنمی  که جاییاون
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 :دانیال گفت

 .شون ببرم، لطفاً زودترباید الینا رو به خونه  -

 صحبت به شروع و شد خم جلو به که  انگار منتظر همین فرصت بود

 :کرد

 گروه دوتا  دانیال برای خودش مرد جوونی شده. من هم سنش بودم  -

. ستتللی و یللی  پی همش  سنش این با اما کردم؛می ریاست  رو

  .یک قدمی برداره باید باألخره

هاش هاش نگرانم کرد. به دانیال نگاه کردم که برعکس من چشمحرف

  :داد ادامه آرمین  زد.برق می

های خوبی ی کار رو بگیره. براش هم برنامهپس بهتر یک گوشه  -

 چی این از بهتر و این از بیشتر. بشه شرکت بازرگانی مدیر قراره  دارم.

 نیست؟ که مشکلی خواد؟می

 .برگشت من سمت به  دانیال

 مشکلی که نیست؟ -

های خوشحالش زل زدم و سعی کردم عصبانیتم رو با تعجب به چشم

 .کنترل کنم و به آرمین نگاه کردم
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 ای کشیدی؟چه نقشه -

 .مقابلش از تو دور بشهمی خوام در  -

 :هر دو جا خوردیم. مدتی طول کشید تا به خودمون بیایم. گفتم

 !امکان نداره -

 .دانیال باید جواب بده -

 :هر دو نگاهش کردیم که اون هم با کالفگی گفت

 .همچین چیزی ممکن نیست -

 توان رفتدیدم که در ره عشق تنها نمی

 . ...همراه خویش بردم، سوز و گداز خود را

 :باربد رو دیدیم که از دور میاد. قبل از رسیدنش، آرمین جدی گفت

سه روز وقت داری تا تصمیم بگیری، اگه انتخابت اون دختر بود باهاش  -

 .جا... بدون برادرهات میریاز این

ی ما به سمت خونه رفت. باربد رسید و بلند شد و در مقابل نگاه بهت زده

واب ما رو در حالی که محبوت بودیم گرفت. با سرخوشی سالم کرد؛ اما ج

 .نگران نشست
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 !شد؟! چی بهتون گفته؟چی -

 .هردو سرمون پایین بود و حرفی برای گفتن نداشتیم

 من غریبه شدم؟ -

 :اومد گفتمبا صدایی که انگار از ته چاه می

 .بحث غریب بودن نیست. توی شوکیم. داداشت برات توضیح میده -

 :دانیال گفتمو رو به 

 .فکرهات رو بکن  -

 :اومدم بلند بشم که گفت

 !کنی من تو رو به پول و قدرت ترجیح میدم؟واقعاً احساس می -

  .هامون بفهمه چه اتفاقی افتادهباربد سعی داشت از بین حرف

 .خوام بین من و برادرهات یکی رو انتخاب کنیمن نمی -

 .شم یکی رو انتخاب کنمشاید توی زندگی مشترکمون هم مجبور ب -

سکوت کردم و سرم رو پایین انداختم. رنگ باربد پریده بود. دقیق 

زنه. دونست به خودش و برادرهاش آسیب میشده؛ اما میفهمید چینمی

 :ای سکوت بود بعد گفتمچند دقیقه
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 .من میرم -

 .بلند شد

 .می رسونمت -

های افتاده به خانوادم نگفتم؛ اما اتفاقبه خونه که رسیدم هیچی راجع به 

که قرار دانیال توی دلم آشوب بود و به آرمین لعنت می فرستادم. فکر این

کرد. مامان متوجه حال بدم شده بود و ام میرو از دست بدم کالفه

 :گفتمی

 !کنی؟الینا چی شده؟! داری شدیداً خودخوری می  -

 !چیزی نیست مامان حالم خوبه -

 !گو نبودیکه دروغ تو -

 بارده از بعد  به جای جواب خودم رو توی بغلش انداختم و گریه سر دادم.

 :دادم توضیح پرسیدن

 .با دانیال بحثم شده -

 :راضی شد و سعی کرد آرومم کنه

 .کنیم. این که گریه ندارهاهم دعوا میب  وای عزیزم من و بابات هم -

 مامان.. زنننمی حرف و قهرن باهم روزِ چند بابا و مامان  گفتراست می
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 بابا. کردمی درد هم کمرش. کردمی پاک و بود گرفته زیاد سبزی دیروز

 .زدننمی حرف باهم ولی کردن؛می پاک باهم. نشسته کنارش

 تصمیم زودی این به نداشتم  فرداش خبری از دانیال نشد و من هم توقع

 بهش چشمم گشتم برمی مدرسه از داشتم وقتی  فرداش پس اما بگیره؛

 دو هر ثانیه چند. بود ایستاده خیابون طرف اون متورش بر سوار که خورد

. بیام بتونم تا بأیست دورتر برو کردم اشاره بعد شدیم خیره بهم دور از

 :اری رفت. به نیوشا دوستم گفتمکن کوچه سمت به و کرد روشن رو متور

 .ام خبر بدهخانوادهمن با دانیال میرم، به  -

 .اش صاحب خونه ما بودننیوشا و خانواده

 !باشه، خداحافظ -

  .رفتم پشتی کوچه  باهم دست دادیم و از هم جدا شدیم. به

 !سالم -

  .باهم دست دادیم

 .سالم. بپر باال -

 :نشستم و گفتم

 .تو که متور دوست نبودی -
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 :کرد، گفتطور که روشنس میهمین

 . ...عادت کنمباید  -

 .حرکت کرد

 .اونه مال چون دارم؛ نگه رو ماشین   تونمنمی  وقتی از آرمین جدا بشم -

   .ببینم رو رخش نیم بتونم تا کردم کج رو سرم  این رو که گفت

 !واقعاً -

کرد رو نگاه میی غمگین؛ اما مصمم به روبهدر حالی که با همون چهره

 :گفت

 داشتی؟ای توقع دیگه -

 .کردمهای نامنظمش رو احساس مینفس 

 بری؟من رو کجا می -

 .جایی که بیشتر از همه دوست داری -

 شهربازی؟   -

 .شهربازی -

بازی که شهر به  کشیدم.با ذوق خندیدم. گاز داد و من هم هو می
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 و خوردیم شیرموز   خندید. بعد از شهربازیرسیدیم دلش باز شد و می

 ازش. داشت نگه باریک کوچه توی. رفتیم ما یخونه سمت به  مستقیم

 :پرسیدم

 مطمئنی؟ -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .در رو باز کن متور رو توی راهرو بذارم -

 :کشیده گفتم

 !چشم -

پیاده شدم و در رو براش باز کردم. وارد راهرو کوچیک خونه دو طبقه 

 طبقه. نداشت حیاط و بود متری هفتاد   شد. زیر راه پله پارک کرد. خونه

 در سمت به. ما  هم پایین و کردنمی زندگی هااین نیوشا یخانواده باال

 .انداختم کلید و رفتیم

 !یااهلل -

کرد ببین کی همراهمِ. با دیدن و داخل رفتیم. مامان کنجکاو نگاه می

 .دانیال لبخند زد

 !سالم پسرم، خوش اومدی -
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داد و نگاهی به دور و بر کرد. طبقه ما پنجاه متر دانیال جواب سالم رو 

 مهران  بود. یک هال سی متری، آشپزخونه کوچیک و اتاق دوزاده متری.

 :گفت ملینا. دادن دست دانیال با و اومدن هم ملینا و

 .از اسب که افتادیم سراغمون رو نگرفتی پسر عمو -

 .نیشخندی زد

 .مونممیجا پس امشب به جبرانش این -

 :مهران با خوشحالی گفت

 مونی؟واقعاً می -

 نمونم؟ -

ها داخل اتاق. توهم با خوابیم خانمخیلی هم عالیه! من و بابا بیرون می -

  .ما بخواب

 پسر عمو کجاست؟ -

 :مامان گفت

 .ایستهای شیفت نگهبانی میها توی یک کارخونهشب -

 .اش زدمشونهی دانیال غمگین شد. آروم به چهره
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 .مون راضی هستیم، برده نبودن از پولدار بودن زیباتر هستما از زندگی -

 :نگاهی بهم کرد و گفت

  .طورهحتماً این -

 :ملینا گفت

 .هام بندازبیا تا موقع نگاهی به نقاشی -

با خودش به اتاق بردش. من نشستم و تلوزیون رو روشن کردم که خبر   و

دستگیری )صدام( توسط نیروهای آمریکایی رو خبر داد. از خوشحالی 

 هاظلم  و صدام قیافه از  جیغ کشیدم که بقیه بیرون پریدن. تا نیم ساعت

 چند  مامان. کردیممی صحبت شدنش پرت بیروت به زباله مثل و

 کنه درست رو تونهمی که شامی  شپزخونه رو گشت تا بهترینآ ایدقیقه

 .پیچید خونه توی بوش که گذاشت بار تهچین  و

 :مهران، دانیال رو مشغول کرده بود. مامان ازم پرسید

 جاست؟با آرمین دعواش شده که این -

 .به آشپزخونه رفتم و کنارش ایستادم

 .قراره بمونه -

 .خودش گفتاون رو که  -
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 .نه، کالً قرار با ما بمونه -

 .خورد و سوخت ای به سمتم برگشت. دستش به قابلهدفعهمامان یک

 !مراقب باش  -

 .دستش رو زیر آب سرد گرفت

 !یعنی چی قرار بمونه؟ -

 .اش باید یکی رو انتخاب کنهآرمین بهش گفته بین من و زندگی -

 !اون هم البد تو رو انتخاب کرد -

 :چند ثانیه مکث کردم بعد گفتم

 !قدر تمسخر آمیز میگیچرا این -

 .کالفه شیر آب رو بست و به سمتم برگشت

 کنه، تحمل رو زندگی این تونهنمی  جفتتون داغ هستید! الینا جان اون -

  .کنهمی هندوستان یاد فیلش نشده روز دو

 هم اون نکردید؟ قبول من خاطر به رو زندگی این  چرا نتونه؟ مگه شما -

 .تونهمی

عزیزم، ما به خاطر جون دخترمون قبول کردیم. دقت کن؛ جون،  -
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 .دخترمون

هاش رو جبران ی نداشتهکنه و من همهدانیال به خاطر من تحمل می -

 .کنممی

ردیم و بقیه رو صدا ک پهن  بعد رفتم به غذا برسم. در سکوت سفره رو

نشستیم. نمکدون و ماست رو هم با آب گذاشتیم. زدیم. همه دور سفره 

ای انداخت که قبالً روی میز دوزاده نفر دانیال با اخم نگاهی به سفره

چیدن. برای خدمتکارها سه نوع غذا با کلی مخلفات برای این خانواده می

طور که شروع کرد همه جا کردم و مقابلشون گذاشتم. دانیال همین

 :پرسید

 دید؟خونه رو انجام می طور کارهایچه -

 :ملینا جواب داد

 جمع من کنه،می پهن  مهران صبحانه درست می کنه، الینا سفره رو  -

 روز هرچند. شورهمی ظرف مهران کنه، می درست غذا مامان کنم،می

نه، الینا هم زمی جارو بابا کنه،می جور و جمع رو خونه مامان هم باریک

 .کنهگردگیری می

 وسایلتون رو کجا می ذارید؟ -

یک میز داریم و دوتا کمد. بابا و مهران توی کمد راهرو می ذارن، چون  -
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. گذاشتیم صندلی دوتا  شد. ما هم کمد داخل اتاق. میزهمخونه جا نمی

 انجام رو کارهاش زمین روی پر میز وقتی کنهمی گذشتگی خود از الینا

 .میده

 .تلوزیون انداختبرگشت و نگاهی به 

 بینید؟طور فیلم میچه -

نوبتی، یک فیلم مامان، دومی بابا، سومی الینا و به همین شکل. اگه  -

 .رفته دستش از ببینه  کسی نوبتش رو نباشه یا نخواد

دیگه تا آخر غذا حرفی نزد و در جمع کردن سفره کمک کرد. هر چهارتا 

 :بود نشستیم. مهران گفتروی تنها مبلی که داشتیم و سه نفره 

 .تو بگو داداش چه فیلمی بذاریم -

 .فرقی نداره هرچی گذاشتی   -

اش رو گذاشتم و همه به تماشا بلند شدم و فیلم مورد عالقه

 :پرسید گذشت که یکم  نشستیم.

 دستشویی کجاست؟ -

 :ملینا گفت

توی خونه دستشویی نداریم، همون راهرویی که ازش اومدی زیر راه پله  -
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 عمومی حموم   یک اتاقکیه که همون دستشویی، برای حموم هم باید به

 .بری

 چندش از که ایچهره با اما زود، خیلی و دستشویی رفت  آهانی گفت و

 خنده زیر و شده چندشش چی از فهمیدیم همه. برگشت بود شده درهم

 :کرد اشمسخره مهران  .زدیم

 .هات رو ببند، متوجه نمیشیداداش جان چشم -

حرف و غد کرده کنارمون نشست. تمام مدت مامان با دلسوزی و بی

 .نگرانی نگاهم می کرد

 هاعکس بقیه کنار دیوار  مون بود که رویاما نگاه دانیال به عکس دو نفره

 .بود شده وصل

 "شب"هر   

 داشتنتدوست 

  ستشکل دیگری

  "شب"یک 

  شودمیانِ غزل واژه می

  "شب"یک 

 میانِ گریه بغل

  "شب"یک 
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 . ...میانِ خنده سکوت

 امید به آلود خواب  اون شب خونه ما موند. فردا صبح زود در رو زدن.

 .بود در پشت باربد اما کردم؛ باز هست بابا کهاین

  !سالم -

 .جاستاینسالم خوبی؟ دانیال  -

 :از جلوی در کنار رفتم و اعالم کردم

 .باربد اومده  -

دانیال که روی تشک داخل هال دراز کشیده بود، نیم خیز شد و خواب 

 ما یخونه  آلود نگاهش کرد. از اون طرف باربد هم بهت زده به شرایط

 :گفت اومد بیرون اتاق از که ملینا. کردمی نگاه

 کنی؟کار میچیجا باربد تو این  -

 :با این حرف به خودش اومد و گفت

 .اومدم با دانیال صحبت کنم  -

 :دانیال پتو رو کنار زد و رو به باربد گفت

 .جا هستیک پارک این -
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 :منظورش واضح بود. حاضر شد و قبل از بیرون رفتن در گوشم گفت

My six word love story: "I can’t -  imagine life 
without you." 

 ".تو زندگی کنممن نمی توانم بی"یک داستان عاشقانه در شش کلمه: 

 که کردم می شوننگاه داشتم. رفت دنبالش هم باربد. رفت بیرون  و

 یک. بگیره نون بره عادت طبق تا اومد پایین هاپله از بپر -بپر نیوشا

 وقتی   .دودی  مغنه و نفتی آبی شلوار با بود پوشیده کاربنی آبی  مانتوی

 شده خیره اون به هم باربد  غریبه دید، سرجاش خشکش زد.  پسر دوتا

 .گذشت بهت در ثانیه چند. بود

 !سالم -

 استخونی  پوست کوتاه، به رو متوسط قد نیوشا    زیر لب جواب داد.

 کمی  باربد  طرف اون از  .اینقره  هایچشم کاراملی، لخت  موهای رنگ،

ی داشت با صورت کشیده و رنگ نباتی یچهره  .بود نیوشا  از بلندتر

 و کرد باز رو در دانیال. تیره رنگه دو  های عادی آبی روشن، موهایچش

 .نیوشا هایسوال و موندم من حاال. رفت بیرون  باربد

 کی بود؟ -

 .داداش دانیال -
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 چند سالشه؟ -

 :گفتمشدم طور که حاضر میات کنم. همیناشاره کردم بذار همراهی

 .نوزده -

 !وای چه خوشگل بود -

 .به داداشش رفته -

 .آروم هلم داد

 .برو بابا! این ده تای داداشش بود -

 بیرون باهم   تر از دانیال بود.گفت. باربد خیلی قشنگاین رو راست می

 .رفتیم

 !انگار چشمت رو گرفته -

 .خیلی! یک کاری کن باهم برخورد داشته باشیم -

 !شرمنده، نمیشه -

 .کالفه به سمتم برگشت

 !چرا؟ -

توی خانواده ما رسمه هر کدوم از افراد خانواده باید با یک نفر از    -
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 .خودمون ازدواج کنند

 واه! مگه عهد قجره؟ -

 .آهی کشیدم

 .خیلی دورتر -

 نیمکت روی که افتاد باربد  از کنار پارک رد شدیم و چشمم به دانیال و

 داره باربد بود معلوم فاصله این از. کردنمی صحبت باهم و بودن نشسته

 :گفت نیوشا   .کنهمی گریه

 .کنهآخه طفلک! چه مظلوم گریه می  -

بابا  به رو ماجرا مامان  اما توی دل من غوغایی بود. از مدرسه که برگشتم

 گفت پرسیدم دانیال به راجع مهران از  گفته بود اون هم در فکر بود.

 بهش رفتم  داغون حال همون با که داشتم سفارش یک. برنگشته هنوز

 شدم هل قدراین. زدن رو در که بود ظهر از بعد چهار حدوداً ساعت. برسم

 :اومد مامان صدای  .بره فرو دستم توی سوزن  بود نزدیک که

 ها چیه؟سالم دانیال جان این -

 .از جا پریدم

 آرش دوم پسر راستی  ها برای من بود.اینسالم، از کل اون اموال فقط  -
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 این سر پدرش با مازیار شنیدم  .اشخاله خونه رفته کرده فرار  ماکان

 تهران  زودی به و کنه قهر هم اون زودی به احتماالً شده دعواش ماجرا

 .بیاد

کردم. از لحاظ روحی االن به یکی نیاز منی که تا دو دقیقه پیش فکر می

 زدی اشتباه بگم بهش بزنم زنگ بعد  میلیارد بزنه به کارتمدارم یکهو یک 

 لحظه این با رو دنیا اموال یهمه حاال خودت، برای بمونه نداره عیب بگی

 زمین روی که شد سست پاهام قدراین هیجان شدت از. کردمنمی عوض

 :. صداش اومدنشستم

 الینا کجاست؟ -

 :صدای ناراحت بابا بلند شد

 استقبال نمیای؟الینا،  -

بلند شدم و بیرون رفتم. دانیال با دیدنم لبخند زد من هم لبخند 

 :گفت  ذوق از ملینا  زدم.

 .باید جشن بگیریم -

 .برگشت مامان سمت   دانیال به

 .کنم همین امشب زنگ بزنید عاقد بیادخواهش می -
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موند و بابا و مامان بهت زده بهم نگاه کردن. مهران دهنش از تعجب باز 

 :من هم دستم رو روی قلبم که فرو ریخت گذاشتم. مامان گفت

 .حاال وقت هست -

 !کنم خالهخواهش می -

آمیز ما رو دید به بابا نگاه کرد. بابا آهی های التماسمامان وقتی نگاه

 :کشید و گفت

 .باشه -

گزید. های مامان گرد شد و خواست اعتراض کنه که با اشاره بابا لب چشم

 :گفتم

 .خدای من! باید حاضر بشم -

 .میده تکون چشمم جلوی  دانیال کیف پولش رو

 .بریم حاضر بشیم  -

 :ما سه تا حاضر شدیم و هر چهارتا بیرون زدیم. قبل از رفتن گفتم

 .بدم خبر هم نیوشا  بذار به -

 :باال رفتم و چند در زدم. مامان نیوشا گفت
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 !بله -

 نیوشا هست؟ -

 .خودش در رو باز کرد

 !سالم، جانم -

 ماهم بخونه، رو دانیال  سالم، امشب عاقد قرار خطبه عقد من و -

ام رو ات هم خانوادهخوای بیا. خانوادهیم خرید کنیم. اگه میبر خوایممی

  .کننددعوت می

 .کردبا دهن باز نگاهم می

 !ه... ها؟ -

 میای یا نه؟ -

اشاره کرد و سعی کرد حرف بزنه؛ اما فایده نداشت. با دست به پشت سر 

 :باألخره به سختی گفت

 .نه... لباس عوض... کنم -

 .باشه -

 :بدو پایین رفتم. ملینا پرسید -بعد بدو
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 نمیاد؟ -

 .نه، بریم -

 بادمجونی متور فقط و بگیره رو ماشین   بیرون رفتیم. دانیال نتونسته بود

 دست از رو متورش بود   تونسته که هم مهران. بود گرفته رو رنگش

 دوتا اون و نشستیم دانیال متور ترکه دانیال و من. آوردش ببره در آرمین

هام رو بسته بودم. باد به صورتم داد و من هم چشممی گاز. باهم هم

  .کردمخورد و کیف میمی

 .بزرگ بازار برو -

 .برمتمی  جای بهتر  -

 .نه، جای بهتر گرونه، باید عادت کنی -

 :از دختری که پست پیشخوان بود پرسیدمبعد گفتم به داروخانه بریم. 

 .خوامچرب میشامپو برای موهای کم -

 :توجهی گفتسردی و بیخونبا 

 .مگه ماسته کم چرب باشه؟ بهش میگن خشک -

اش معلوم نشه و بقیه هم با صدا خندیدن. دانیال روش رو گرفت تا خنده

 .شون نگاه کردم و شامپو رو گرفتمبا حرص به همه
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ام خیلی بهم خورد. بیرون که اومدیم دانیال متوجه شد که حال روحی

 :مثل همیشه زیر گوشم گفت خودش رو بهم رسوند و

زنگ معلم ندارید بی سر و صدا  این"  ی شنیدن جملهتو برام به اندازه -

 !زیبایی  "هاتون رو جمع کنید برید تو حیاطکیف

با ذوق شروع به گشتن کردیم. بلوز سفیدی با دامن آبی آسمانی و 

 :کمربند دودی انتخاب کردم. وقتی پوشیدم دانیال گفت

 !عالی شدیوای،   -

 :پارچه ساتن و کله قند هم گرفتیم. دانیال گفت

 .حلقه که از همه مهم تره -

 انگشتر دنبال وسواس با. رفتیم فروشی طال بازار به و شدیم سوار  دوباره

 مشکی نگین با  نقره  یک و من برای شیک  انگشتر یک  آخر در. گشتیم

 خودش پول با دو هر البته دانیال برای( علی یا) بود شده نوشته روش که

 .گرفتیم هم کرم  ایحلقه جا یک و گرفتیم

 همین بسته؟ -

 .آره -

 !قدر ساده که نمیشهاین -
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 :پالستیک خریدها رو به دستش دادم و گفتم

 .شاید بعداً یک مراسم کوچیک بگیریم  -

 .حدأقل بریم شامتون بدم -

 .خوای بکنراحت هرکاری میأقا بذار عقد کنیم، بعد با خیال   -

ود گریه ب معلوم مامان سرخ هایچشم از  خندید. همه به خونه برگشتیم.

 :اومد. نگران پرسیدمکرده و حال بابا هم بنظر خوب نمی

 !چی شده؟ -

از جواب دادن طفره رفتن و به بهانه دیدن خریدها پالستیک رو گرفتن و 

 :سرگرم شدن. دانیال پرسید

 میاد؟عاقد کی  -

 :بابا چند ثانیه مکث کرد بعد گفت

 .یکهویی که نمی شه. حاال باشه یک هفته دیگه -

 :دانیال پوفی کشید و به سمت در رفت. ملینا نگران پرسید

 !کجا؟ -

 عقد لوازم موقع تا هم شما کنم، پیدا رو محل جماعت امام   من میرم -
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 .کنید حاضر رو

افتاد. من هم رفتم لباس عوض کنم. تمام مهران زودتر از ما به تکاپو 

مدت مامان و بابا همون جایی که بودن ایستاده و سرشون پایین 

 قشنگ سفید پنس یک  .زدم شونه رو موهام و پوشیدم رو لباس  بود.

 مامان اومد که در صدای. کردم سرم رو اماینقره سفید، روسری و زدم

 .شد اتاق وارد هم

 شدم؟مامان خوشگل  -

 :گفتم نگرانی با   .شد جمع هاشچشم توی اشک و انداخت  نگاهی بهم

ام رو کنید؟ ببینم بهترین روز زندگیچرا شما دوتا این طور رفتار می -

 .کنیدخراب می

 :با صدای غمگینی گفت

 .ات نباشهدعا کن بهترین روزت، بدترین اتفاق زندگی -

قدر ای و مغنه مشکی. همیننقره شلوار با آبی مانتو  و لباس پوشید. یک

 :زد صدام بابا ثانیه چند از بعد رفت که بیرون  ساده!

 .الینا جان، بیا بابا  -

های بزرگ دستم رو روی نفس عمیقی کشیدم و طبق عادت بعد از شوک
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ام ی مرد مورد عالقهشد از امشب قرار همسر خونهقلبم گذاشتم. باور نمی

 یک محل  جماعت امام  کردم. بیرون رفتم و سالم دادم.بشم. در رو باز 

 نرم  هایریش و مو رنگ، شیری یچهره با ساله، چهل  حدود  آقای حاج

  .زیبا خیلی  کاربنی آبی رنگ اما ساده؛ طرح با هاییچشم ای،قهوه

 روی که هم بقیه  جوابم رو دادن و کنار دانیال روی مبل دو نفره نشستم.

 آقا حاج  زخونه رو برای عاقد آورده بودن.آشپ صندلی البته. بودن زمین

 که کنه شروع   خواست می و برداشت رو دفتر بود شوکران فامیلش که

 :گفت دانیال

 !ببخشید -

 پیراهن و ستش جلیقه با بود پوشیده سفید  نگاهش کردم. کت و شلوار

 .زد معذبی لبخند. کرم

 .دقیقه... چیزه، دستشوییببخشید من باید یک  -

  .همه زیر خنده زدیم

 .برو عزیزم زود برگرد -

 :ملینا که روی پاش بند نبود، گفت

 .گیرهحق داره دیگه، آدم استرسش می -
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 :ی زوری کرد و بلند شد و بیرون رفت. مامان به مهران گفتخنده

 .یک چیزی برای حاج آقا بیار -

همید ف سریع ذهنم  .اومد بیرون از صدایی که بود نشده خیز نیم  مهران

 :خواست باور کنه. سرجام خشکم زد. عاقد گفتچی شده؛ اما نمی

 صدای متورِِ؟ -

مامان از جا پرید و به سمت در دوید. بلند شدم. به میز برخورد کردم 

 زمین روی بابا پای مقابله تا روش شربت و میوه عسل، کوچیک ظرف  و

ور هم نبود. مت و بود باز راهرو در  .رسوندم در به رو خودم. شد  پخش

های خودم دیدم. زودتر از مامان وارد کوچه شدم و دور شدنش رو با چشم

 .ها تغییر کرداحساساتش مثل فصل

 ***دانیال***

افتادم. دلتنگی هنگام به گریه نمیماند، شاید بیدلتنگی اگر در حرف می

یِ تنبل، شاید آدمیزاد نیمه شب واژهای ساده بود، یک اگر فقط واژه

برد در خاطراتش و تنهایی را کنار جای خالیِ دوست دست نمی

 .ای بودها خواب اتفاق سادهگذاشت. شاید شبهایش نمیداشتن

 سید محمد مرکبیان •

. نشستیم حصیر روی  چهار برادر و ماهان پسر کوچیک عمو آرش باهم
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 و بابک به و برداشت رو توپ هم دنیل. ادافت نیک پیک سبد جون به باربد

 :ماهان گفت

 .بیان ببینم چند مرده حالجین -

 اگر دستی رسید از او به من

 ام از دست خودبگو من رفته

 بگو گلدان شکستم

 خاک ریختم

 امرفته

 :گفتم باربد به  .رفتن بازی برای  اون دوتا بلند شدن و

 .خوب شد که بیرون اومدیم -

وقتی برگشتی خیلی حالت بد بود. احساس کردم به این دورهمی از  -

 .نیاز داری

 !خیلی نیاز داشتم -

 .گذاشت کنارم  رو هاجوجه پالستیک  با خنده

 .حاال که خوشحالی ناهار امروز با تو -

 .خندیدم و نگاه غمگینم رو گرفتم و به رود کرج دوختم
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 تو هر روز مرا ماهیبی

 ستسالیو هر شب 

 شب چنین، روز چنان،

 .ستآه! چه مشکل حالی

لرزید و شبش پنج شب پیش که برگشتم از شدت ناراحتی تمام تنم می 

دونستم کار می"تب کردم. صبحش آرمین پیشم اومد و بهم گفت 

گیره. حتی ای برامون در نظر میو قول داد خونه "ای انجام میدیعاقالنه

 غم یک هااین همه با  که زودتر پیشمون باشه.دستور داد بابک رو بیارن 

  .بود قلبم توی عمیقی

 کار کنیم؟شب یلدا چی -

 .آرمین گفت همون روز خونه جدیدمون رو تحویل میده -

 تونیم یلدا داشته باشیم؟پس نمی -

 :گفتم داد، وقتی. بده رو  هااشاره کردم پالستیک خوراکی

 .رسهماهم به پایان میاز این شادتر؟ یلدا زندگی  -

 .انداخت پایین رو  متوجه حال صدام شد و سرش

 !ممنون که برگشتی -
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 .نتونستم خودم رو کنترل کنم

 حاال الینا چی میشه؟ -

  .اش بر میادهای زندگیالینا دختر قوی هست، از پس سختی  -

توپ از دست بابک در رفت و پرت شد و روی زمین کشیده شد تا به ما 

 :رسید. با دست گرفتمش تا وارد حصیر نشه. دنیل گفت

 اش داداش؟میدی -

 :گفتم باربد به رو  با پشت دست به توپ زدم که به سمتشون رفت.

 .آبروش رو بردم -

 !اتفاقیه که افتاده -

دراز کشیدم و دستم رو زیر سرم گذاشتم. یک بالشت کوچیک برداشت و 

 :زیر سرم گذاشت. صدای دنیل میاد

 !پسر عمو امین -

گردم. با دیدنش از خجالت تمام تنم گر از جا می پرم و به عقب برمی

بره. دنیل از گیره. به سرعت بلند میشم. جلو میاد و دستش رو باال میمی

 :زنهترس داد می
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 !نه، داداشم -

 با  ماهان  ندازه.کنه و پایین میامین دستش رو توی هوا مشت می

 لب زیر امین. نداره اطالعی هم اون اما پرسه؛می بکبا از رو دلیل وحشت

 :میگه

 !عوضی -

 :کشهو دوباره داد می

 حرف روز دو افتاد، هوشبی رفتی تو کردی، نابود رو دخترم  عوضی! -

 !نگفت هم کلمه یک نزد،

 جمع دورمون  پسرها که سهله بقیه افراد که برای تفریح اومده بودن هم

 زانوهام روی گریه با و دریدم   رو بغضم و کنم تحمل نتونستم. شدن

 :نالید. افتادم

تونی؛ اما چرا اصرار به عقد کردی؟ چرا دونستم نمیآخه من که می -

 طوری رفتی؟همین

ها گذشته و حتی کالغ شکل همین به دقیقه چند  کردیم.هر دو گریه می

 :گفت و کرد پاک رو هاشاشک  .کردننمی ایجاد صدایی  هم

 رو خودش کنه،می ول رو الینا  کنم، چون اونی کهحتی نفرینت نمی -
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 .کرده بدبخت

 ما را جز خیالی آرام

 . ...طلبی نیست ز دنیا

وم رو باز  قدر حالم بد بود که تا وقتی باربدنفهمیدم کی رفت. در اصل این

 رسیدیم که خونه به  نگرفت و سوار ماشینم نکرد، متوجه هیچی نشدم.

 رو قرآنی الینا، اهدایی انگشتر کنار تاقچه روی شدم اتاقم وارد مستقیم

 .بود داده هدیه بهم پیش سال سه که دیدم

من نماز خوندن رو شروع کردم و مامانم این رو بهم هدیه داد. من هم  -

 .به تو میدمش

روی تخت ولو شدم و با صورتی خیس به خواب رفتم. با صدای در بیدار 

اومد؛ اما خسته بودن بیش از حد بدنم یادآور یزی یادم نمیشدم. اول چ

ی نگران خاطرات تلخ شد. به سمت در رفتم و بازش کردم. نگین با چهره

 .پشت در ایستاده بود

 دانی چرا چون موجهیچ می

 کاهم؟در گریز از خویشتن پیوسته می

 که بر این پرده تاریکز آن

 این خاموشی نزدیک

 بینمخواهم نمیمیچه آن
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 خواهمبینم نمیچه میو آن

 کدکنی_شفیعی_محمدرضا

 هنوز حالت خرابه؟ -

 .در رو عقب زد و داخل اومد

 !کرد؟ کارچی تو با احمق  اون امین -

  .اخم کردم

 !ترت؟این چه وضع صحبت راجع به بزرگ  -

 .یکم خودش رو جمع و جور کرد

 .خب حاال! نگرانت شدم آخه -

 .دست به در اشاره کردمبا 

دی دوم خوابم رو خوام سیتون تموم شد بفرمایید بیرون. میاگه نگرانی -

 .ببینم

 :ناراحت گفت

 دلخور شدی؟ -

 .فقط خوابم میاد -
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 .کنه  یک قدم جلو اومد و سعی کرد خودش رو برام لوس

 !قدر هم اذیتت کنند من کنارتمهر چه -

 :گفتمچند ثانیه نگاهش کردم بعد 

خوام با احساساتت بازی کنم نگین؛ اما اون حسی که تو به من من نمی -

 .داری رو من به تو ندارم

ام الینا چی داره برتر از من؟ تو پسش زدی پس حدأقل بذار من زندگی -

 .رو فدات کنم

 .اخم کردم

 ...من پسش نزدم، جونم رو براش میدم... و درضمن -

 .دستی توی موهام کشیدم

تونستی جاش رو بگیری؛ چون با حتی اگه الینا برام عزیز نبود، تو نمی -

 .معیارهای من یکی نیستی

 .شیم، هرچی تو بخوای، همون میشمیکی می -

های دنیا به آرومی از اتاق بیرونش کردم و در رو بستم. از کل عذاب 

 سرم. بزنم صورتم به آبی تا رفتم اتاقم سرویس به  همین رو کم داشتم.

 .کرد اذیتم نگاهم توی چیزی زدم، زل آینه به و آوردم باال رو
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 !شعور شدیقدر بیچه   -

که یک نفر کنارم نشسته، بار با احساس ایندوباره به خواب رفتم که این

کرد. چون توی هوا ی غمگین نگاهم میاز جا پریدم. باربد بود که با قیافه

روشن نبود و فقط از نور ماه که از روشنی خوابیده بودم چراغ خواب 

 .شداش دیده میاومد چهرهپنجره به داخل می

 !خوای؟من رو ترسوندی! چی می -

 :ای گفتبا لحن گرفته

 زنی؟برام گیتار می -

 :در حالی که نگرانش شده بودم، گفتم

 !اتفاقی افتاده؟ -

تمش. وقتی دیدم جواب نمیده، به سمت گیتار روی دیوار رفتم و برداش

اتاق من یک اتاق چهل متری بود که سرویس کامل حموم و دستشویی با 

 دومی و باغ به یکی که  های ماشی، نباتی و دو پنجره داشتکاغذ دیواری

شد. ابخونه کرده بودم باز میکت که کوچیکی انباری  به

 روش استخونی  مشکی،  بافت دست فرش دو و بود بلوطی  هاسرامیک

 .بود پهن

 ایقهوه یتکنفره  تخت  و بود اتاق داخل استخونی نفره هفت  مبلست 
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 کامپیوتر میز  و شده گذاشته باغ به رو پنجره کنار سفید مالفه ست با

ول استخونی به همراه میز درا میز و کمد. بود کنارش کاهویی

 تلوزیون. آبی و کاهویی هایعشق مرغ قفس. ایپسته سبز  کامپیوتر

 کم خیلی من اتاق   .بودن اتاق اصلی وسایل سنتی میز روی  مکعبی

 شاید که بدونم هندبال توپ تونستممی رو اضافی وسیله تنها و بود وسیله

 .رفتمنمی هندبال به بیشتر باریک ماه سه هر

 نواختن به شروع. زدمی  خواست. دلم برای حرماالن دلم مشهد می

 .کردم

 مسافرمپشت سرم گریه نکن مسافرم 

 اشکاتو هی هدر نده باید برم باید برم

 نذار منم گریه کنم جلوی راهمو نگیر،

 صالحمون اینه عزیز

 باید برم سفر کنم طاقت اشکاتو ندارم

 تورو خدا نذار ببارم، خدا نخواست

 قسمت اینه که من تو رو تنها بذارم

 تورو خدا گریه نکن انقد نگو نرو نرو

 نگو نرو نروبغضم داره میترکه انقد 

 تابی نکن الهی قربونت برماینجوری بی
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 خدا نگهدارت باشه باید برم باید برم

 تورو خدا گریه نکن انقد نگو نرو نرو

 ترکه انقد نگو نرو نروبغضم داره می

 تابی نکن الهی قربونت برماینجوری بی

 خدا نگهدارت باشه باید برم باید برم

 (مسافرم، علی عبدالمالک)

هام جمع شده بود اما سعی در تحمل داشتم. زیر لب چشماشک توی 

 :غریدم

 .برو بیرون- 

 که تنها  شناخت بدون حرف بلند شد و بیرون رفت.اون که من رو می

 گر بدنم کردممی احساس طرفی از. کردم گریه راحت خیال با شدم

 در وسط که دیدم رو آرمین و آوردم باال رو سرم. شد باز در  .گرفته

 :گفت من دیدن با  .بود ایستاده

 بعد از سه روز هنوز رنگ آرامش رو ندیدی؟- 

 ...کی میاد به دردای من گوش بده

 بشینِ، کنارم داشتم دوست  اشک هام رو پاک کردم و چیزی نگفتم.
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 . اومدنمی بر آرمین  از هاخواسته این اما کنه؛ آرومم و کنه صحبت باهام

 .چند تا خونه آماده کردن برو نگاه کنشه. پاشو اینطور نمی- 

 .باشه -

. بشورم رو صورتم تا  با غم از کنارش رد شدم و به دستشویی رفتم

سرم رو   ...جاییِ که جسمش هسته دلش همونک اونیِ خوشبخت  واقعا

 زده وحشت. دیدم رو الینا اشک از خیس صورت  که باال آوردم پشت سرم

   .نبود سرم پشت چیزی... برگشتم عقب به و پریدم جا از

به پسرها گفتم آماده بشن و بیرون زدیم. چندتا خونه رو گشتیم. هر دفعه 

خواستم چیزی به میلشون کرد و من که مییکی قمپز در می

. نیفته فردا به امروز دادممی ترجیح اصل در اما گفتمنمی چیزی  باشه

 ....دونیمی

 ... میشهوقتی آدم از درد دیوونه 

 بیننبقیه فقط دیوونگی ها شو می

 ...نه دردشو

 هفتصد  خونه بنا زیر  اتاق، پنج و سالن یک متری، هزار   آخر سر خونه

 نبود دوبلکس خونه بود این جالبیش   ط بود.حیا  متر سیصد و متر

 تا اتاق  و دویدنمی خونه  دور پسرها  .داشت قرار  سالن  دور هااتاق  و
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 :گفتم جدیت با. کردنمی انتخاب رو

 !هابزرگه برای من هست -

 :غر کرد و دنیل گفت-باربد یکم غر

 شه یکم شکل و قیافه ش رو تغییر بدیم؟داداش می -

 :زد رو من  بابک حرف دل 

 .مونمنمی بابا  من که یک روز بیشتر خونه -

  :گفتم

 .کشهفعال تا وسیله بیاریم یک مدت طول می -

 :باربد گفت

 .شینیماالن شروع کنیم، فوقش خونه نصف و نیمه می -

 .سر تکون دادم

 .باشه -

به خونه که برگشتیم حنانه گفت که آرمین به اتاق کارش خواستم. وارد 

 :پرسید و داد رو جوابم. دادم زوری سالم  شدم و

 کدوم رو خواستی؟ -
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 .چهارمی -

 خوب بود؟ -

 :یکم مکث کرد بعد گفتسر تکون دادم یعنی آره. 

 خونه بهت دادم، چرا طلبکاری؟ -

 :گفتم بعد کردیم نگاه  با ابرو باال رفته نگاهش کردم. چند ثانیه بهم

 .در مقابلش جونم رو ازم گرفتی -

 :برگشتم برم که حرفش سوزوندم

 !فروختیشاگه جونت بود که نمی -

 حال دل پرسیدی و گفتم که خوبم بارها

 ... خوب ویرانم، نفهمیدی مراخوبم اما 

نفهمیدم چطور بیرون زدم. دستور دادم سریع وسایل جمع بشه. خودم 

ای با فهرست وسایل مورد نیاز درست کردم و نقشهتندتر از بقیه کار می

  .کردم

 که بابک اتاق برای یکی هال داخل تا شیش  هفت تا قالی نیاز داشتیم.

 .موندمی باربد اتاق روز چند این

 به. دیواری ساعت و بزرگ آینه  یک دست مبل اشرافی. میز ناهار خوری.
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ما برای آشپزخونه هیچی ا شدمی تموم هال لوازم راحتی همین

 !داشتیم کم هم رو نفر یک... یعنی نداشتیم هیچی  نداشتیم.

 کنمها پیدایت نمیبا دست

 بینمتها نمیبا چشم

 اصال هیچ صدایی از تو

 نیستدر سرم 

 ای و تمام تنم ازبر دلم نشسته

  ...نبودنت خاموش است

 پور_مهدی_یاور

 :اطالعات رو با پسرها در میون گذاشتم. دنیل گفت

 .فکر نکنم آرمین مخالفت کنه اگه یکم از لوازم آشپزخونه رو برداریم -

 آشپزخونه  این رو که گفت یکم مکث کردیم بعد چهارتایی به سمت

 اما کردنمی نگاهمون ترسیده و شدن هل ما دیدن با خدمه. بردیم هجوم

 سینی یک  بابک   .شدیم پخش بزرگ آشپزخونه داخل  توجهبی ما

 .رداشتب

 .این نیازِِ -

 .در کابینت ها رو باز کرد و چند پارچ و لیوان برداشت



 

 

 WWW.98IA3.IR 93 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 .اینجا پارچ و لیوان زیاد دارن -

 داخل خانم حنانه  گذاشت.کلی حبوبات بیرون آورد و همه رو روی اپن 

 :گفت پرخاش با و اومد

 !کنید؟شما پسرها اینجا چیکار می -

 .چیزی به ذهنم رسید و مچ دست حنانه خانم رو گرفتم

 .بریمحنانه خانم هم با خودمون می -

باربد که خیلی حنانه خانم رو دوست داشت شروع به دست زدن کرد. 

 :حنانه کالفه گفت

 !شما؟گین چی می -

 .دنی دستش رو گرفت

 .دمبیان من بهتون توضیح می -

 خانم حنانه انگار. شدیم کردن غارت  اون ها بیرون رفتن و ماهم مشغول

 گرفتم آرمین از رو اشاجازه من که بعد ساعت نیم از که بود خداش از

 تا و کردیم آماده چمدون چند   .کرد لوازمش کردن جور و جمع به شروع

 با و خوابیدیم امید هزار با شب. ریختیم داخلش رو لوازممون همه شب

 روز صبح برای  چند کارگر وسایل رو که زیاد هم بود بیرون بردیم.
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 خونه به و کردیم کامیون دو سوار رو وسایل. خواستیم کامیون  بعدش

 رویا جدیدمون خونه برای  .موندیم مهمون اتاق توی رو شب. بردیم جدید

 :کردممی بافی

انه داشته جداگ تلوزیون همه نیست قرار دیگه  باید قانون بذاریم.  -

ها یکی جایی که پشتی ها رو باشیم فقط دوتا داخل هال یکی سمت مبل

 کنیم،می استفاده رو هاپشتی سمت دنیل و من   دیم.ذاریم قرار میمی

 هر ها کنهنمی کار تنها خانم حنانه. ها مبل سمت هم دوتا شما

 ساعتی که باربد و من  .کنیم کمکش کاری یک توی باید کدوممون

. کنیممی کمک ظهر از بعد و ظهر کارهای توی داریم دانشگاه  سکال

 و رسیدمی ها درس به. کنیدمی استراحت میان مدرسه از  هم دوتا شما

 .ایستینمی کمک دست شب

 :گفت رو فانتزیش  باربد

خودم، یک دست کمک میارم و کنار دیوارها رو پر از درخت باغ همه با  -

  .های داوودیکنم و وسط هم گلمی

 :یک دفعه دنی گفت

 .کردم، الینا هم بود اما االن نیستوقتی به خونه جدید فکر می -

  :گفت  آروم باربد  .گرفت رو اتاق  یک سکوت بد
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  !چرا اسمش رو آوردی -

روی تخت دو نفره بزرگی دراز کشیده اون موقع ما هر چهارتا 

سرش روی  که دنیل چپم سمت و بود باربد من راست سمت  بودیم.

  :گفتم و برداشتم امسینه روی از رو دنیل سر  آروم  ام بود.سینه

  .باید یکم تنها باشم -

  .و نگاهی به باربد انداختم

  .گیچیزی بهش نمی -

   .بیرون زدم

 !دوستت نداشته باشمقول دادم که 

 ...تصمیم بزرگ وحشت کردمسپس درمقابل این

 ***الینا***

ها بودم و بابا کارش رو عوض کرد و شاگرد قنادی شد. من درگیر امتحان

کردم خواست براشون درس بخونم اما اما کتاب رو باز میبه شدت دلم می

 :گفتمراقب می

 .سر امتحان نباید کتاب باز کنی -

ها شده بود. از اون طناز با پرویی تمام رفته بود و زن یکی از پدرخوانده
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 :هایی خوشگلش هم کم نذاشتحرف

 تولد آدمی روزی نیست که صدایش بیمارستان را پر کند، -

 خواهدروزی است که بفهمد از زندگی چه می

 .. زندو برای چه چیزی لبخند می

 رسالتش چیست

  ..کشدو چرا نفس می

 آدمی ، تولد

 با خطی بر نقش زمین ،

  ...گیردمعنی می

 !متولد شو قبل اینکه بمیری

 و عشق و همسرداری  نه قدرته و ثروت من هدف  و اضاف کرده بود

 ازدواج قدرتمند فردی با دوباره چرا پس پیرمرد یک با هم اون عاشقی

 نکنم؟

خانوادگی گرفته توی خونه هم برای تموم شدن این دردها یک چله 

. بود دوم  بودیم. قرار شد تا چهل روز سوره یاسین رو بخونیم و حاال روز

ی خرید به بازارچه محل رفتم. وارد لباس فروشی شدم. بجای خودش برا
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پسرش کوروش ایستاده بود. با دیدن من از پشت پیشخوان بیرون اومد و 

 :سالم کرد. جوابش رو دادم و گفتم

 زدید، مشکلی پیش اومده؟حراجی  -

 :با همون لحجه یزدی گفت

 .خوایم به شهرمون برگردیممی -

 .آهان -

 مسجد به بود خواسته ازم آقا حاج  بعد نگاهم رو بین مانتوها چرخوندم.

 باشم، داشته تونهمی چیکار که این از متعجب  هم من و برم

 هرجا شد تموم عقد که روزی از. باشه مناسب تا بودم مانتویی  دنبال

 بلند مانتو یک   .کشیدممی خجالت. کردممی عوض رو راهم  دیدمشمی

ه آستین های پف کرده داشت. بابا پولش رو به ک کردم انتخاب بلوطی

  .سختی جور کرده بود

به مسجد رفتم. یک باغ بود که فردی به وقف داده بود و از بین بردن 

 متر، سی  حدودا نقلی، مسجد یک  اومد پسمیدرختاش بنظر نامردی 

 پس کوچیکه  خیلی شندمی متوجه زمان گذر با اما بودن ساخته وسطش

 مسجد. متر پنجاه  کنند به اندازه حدوداهش اضاف میب حسنیه یک

 ماه برای بزرگی خواب بهار  و داشت سفید آبی، کاری کاشی

 های گل و درخت از پر باغ  و خوردمی چوبی هاینرده بالکن  رمضان،
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 .بود مریم

 قرار بالکن روی ای سقاخونه  خونه بابا مسجد دیوار به دیوار مسجد بود و

 نگارگری  ای شکلی روی به روش داخل باغ بود ویرهدا حوض  .داشت

 .بود( یاسر عمار) هم مسجد نان  .بود شده نمادین

 !ممنون که اومدید -

 .اومدم و سرم رو با خجالت پایین انداختمبا صدای حاج آقا به خودم 

 !سالم -

 :جواب سالمم رو داد و گفت

 !بفرمایید داخل -

وارد باغ شدیم و به سمت مسجد رفتیم. وارد قسمت مردانه شدیم. فرش 

 رو راستی سمت دیوار بیشتر  ها قرآنی جا و بود پهن زمین روی سبز  نرم

 قرار مختلف ایام در نمازگزاران  نشستن برای هم پشتی چند  .بود گرفته

   .نشستم زانو دو احترام به فاصله با هم من و داد تکیه پشتی به. داشت

 .تکیه بدید -

 !ممنون، راحتم -

 ...زنهو منتظر نگاهش کردم تا ببینم چه حرفی می
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به خونه رسیدم که یک مرد دم در بود و بهم سالم کرد. جواب زیر لبی 

 :انداختم تا داخل برم که صداش اومددادم و کلید 

 !الینا -

 .به سمتش برگشتم

 !بله -

 تیپ  .مشکی کرده حنا  موهای ای، نقره چشم سبزه، کوتاه، قد پسر  یک

 .بود چاق   فری زده بود وفس

 .نشناختم -

 .مازیارم -

 بودمش دیده که پیش ساله پنج  دهنم باز موند. چقدر فرق کرده بود.

  .بود ریقو ساله چهارده   پسر یک

 !خدای من چه فرقی کردی -

 ممنون، پسر عمو هست؟ -

 .آره، داخل بیا -

  .کردم باز رو هال در  .اومد سرم پشت  در رو باز کردم و داخل رفتم.
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  .اومده  بابا مازیار -

   .کسی نبود

 .نیستن -

 .پس من برم بعدا بیام -

  (بمونم کن تعارفم)  گفتمیلحنش یک جوری بود انگار بهم 

 .نه بیا داخل -

 .باهم وارد شدیم. نگاهی به خونه کرد

 !این چه وضعیه -

 .وضع فقیرانه! بشین -

 پلیور  روی مبل نشست. روسری و مانتوم رو روی دسته مبل گذاشتم.

 لبخندش جواب. زد لبخند و انداخت بهم نگاهی. لی  شلوار با  آبی سبز

 .دادم رو

 .میرم برات چای دم کنم -

 :وارد آشپزخونه شدم و پرسیدم

 دانشگاه میری؟ -
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 .اقتصاد  -

 ماشااهلل! کجا؟ -

  .احساس کردم صداش نزدیک تر شد

 .بابلسر -

 کنی؟می چیکار برادرهات  پس با -

 .چهار سال بیشتر نیست  -

صداش خیلی نزدیک بود. وحشت زده به عقب برگشتم. پشت سرم بود و 

 .زدهاش از شیطنت برق میچشم

 !وای پسر ترسوندیم -

 .نیشخند زد

 !ترسیوقتی یک پسر غریبه خونه آوردی نترسیدی، االن می -

 !ها چیهواه این حرف -

 چیه؟ -

 .برگشتم کتری و قوری سمت به دوباره  با دست به عقب هلش دادم و

 !تو پسر عموم هستی به شکلی -
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 نامحرم نیست؟یعنی پسر عمو  -

 .من تازه پیش یک حاج آقا بودم، اگه حاجی شدی بگو -

 .زد خنده زیر و بده نشون جدی  دیگه نتونست خودش رو

 ایدیگه چیز اصلیم حرف  گی خیلی بد مقدمه چینی کردم.راست می -

 .هست

 :ابرویی باال انداختم و نگاهش کردم که گفت

 که باشم نامحرمی  خوامباشم. میخوام محرم ترین نامحرمت می  -

 .بشه محرمت

 :با دهن باز نگاهش کردم. بهم لبخند زد و گفت

 .بیام خواست ازم  برای همین پسر عمو -

و از خونه بیرون زد. پرده رو کنار زدم تا از پنجره ببینم کجا رفت که در 

معلوم کنه. کمال تعجب چشمم به نیوشا افتاد که با یک پسر صحبت می

 این اهل دونستممی. بره خونه  جلوی  از کنه راضیش داره  سعی  بود

 از رو التماسش  وم بود پسر بدجور خاطرخواه چونمعل اما  نیست کارها

 که بود ایستاده جوری نیوشا. کنم حس   تونستمی هم  فاصله این

 صدای تا کردم باز رو شیشه یکم. شدنمی معلوم خوبی به پسر صورت
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 :اومد داخل ازشون ظریفی

 کنی؟چرا حرفم رو باور نمی -

. باربد! یعنی اینجا یک لحظه نیوشا کنار رفت و من سرجام خشک شدم

کردن؟... یا درباره خواست؟! درباره من و دانیال صحبت میچی می

خودشون؟! چند ساعت طول کشید تا همشون باهم بیان و این مدت من 

 آینده  دم و به اتفاق های جدید زندگیم ودر سکوت روی مبل نشسته بو

ر ازدواج مازیا با من. گرفتم تصمیمی سر آخر. کردممی فکر روم پیش

 !کنممی

 می روم شاید دلت، روزی گرفتارم شود، 

  روم،می

 اما گرفتارم،

 !...گرفتارم به تُ 

 و بینهمی رو من  وقتی اومدن مازیار جوری رفتار کرد انگار برای اولین بار

 .کردم کمکش نقشه این در

 !پسر عمو خیلی وقته ندیدمت چه تغییری کردی -

سر سفره    .تمام مدت بابا سعی داشت غیر مستقیم از کماالت مازیار بگه

 بابا هایحرف به ای توجه و کردممی بازی برنجم  شام در حالی که با
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 :گفت مامان نداشتم،

 !الینا جان توی فکری  -

 .کشیدمآهی 

 !نه عزیزم خوبم -

 :مازیار گفت

 .راستی براتون سوغاتی آوردم -

 مامان هدیه اول. موندیم منتظر ذوق با  و به اتاق رفت تا ساکش رو بیاره.

 آبی بلوز   بابا برای. کرد تشکر ذوق با مامان. داد بود برنجی پارچ  یک که

 خونه لباس  ملینا برای. آلبالویی پیراهنی پارچه یک  من برای. نفتی

بود هدیه  معلوم. کردیم تشکر ازش همه. هنصوری  مهران برای و آجری

 .من از همه گرونتر بود. سرگرم هدیه ها بودیم که بارون شروع شد

 مجبور  و گرفت دلمون شد شدید خیلی وقتی اما کردیم ذوق  اول خیلی

 کمدم داخل  رو پارچه داشتم  فرداش  .بریم خواب به زود شدیم

 .کردم نگاه و برداشتم رو کاغذ. افتاد بیرون ازش کاغذی که ذاشتممی

تونید تنها هر چه قدر هم که از دنیا و آدم هاش متنفر باشید، بازم نمی)

 زندگی کنید،

 همیشه یکی رو الزم دارید که بهش تکیه کنید،
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 .چون انسان هستید

 ...دانیمی

 .باشدخواست کسی باشد که مرا بلد دلم می

 .تر از عاشق بودن یا حتی دوست داشتن استبلد بودن مهم

 کسی که تو را بلد باشد،

 !آیدهایت کنار میبا تمام پستی بلندی

 .میداند کی سکوت کند، کی دزدکی نگاهت کند، کی سرت داد بزند

  .و کی در اوج عصبانیت محکم در آغوشت بگیرد

  ...کاش کسی باشد که مرا بلد باشد

 ...در آخر

 قرار گیردنمى چشمم در خواب التٰ با خیـ

 (ب نیستخوا اىٰ سیل،جـ راهِ ہداند کخواب مى

 :گفت بابا فرداش   .کردم پرتش اتاق گوشه به  با چندش

 .با مازیار برو شهر رو نشونش بده -

 و  و سویچ متور مهران رو به دستم داد. کالفه یکم با سویچ بازی کردم

  .نشست متور پشت و رفتیم بیرون  .دادم مازیار دست  به
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 ناراحتی با من بیرون میای؟ -

 دانیال با که هایی لحظه. کرد حرکت  تش نشستم.پش  چیزی نگفتم و

 تمام هاموقع اون یادآوردم به رو نشستممی شکل این به متور این پشت

 رو مازیار لباس گوشه فقط دستم که االن اما شدمی پر عشقش از وجودم

  .لرزیدمی عصبانیت از وجودم بود گرفته

 کجا بریم؟ -

 .گم برو؛ هم بازار قشنگیِ، هم پارکی نزدیکشِاز این راهی که می  -

 باشه، خریدی داری؟ -

 .روندخیلی پر سرعت تر از دانیال می

 .بخرم باید کتاب  امآره، برای مدرسه -

 :پرسیدم بعد گذشت سکوت  کمی در

 برگشت به خونه موردی هست که بخوای بهم بگی؟قبل از   -

 مثال چه موردی؟ -

 اینکه قبل از اومدن به اینجا با دانیال چیکار داشتی؟ -

 :انگار از شدت بهت نتونست جوابی بده. باالخره گفت
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 خونش جاسوس داری؟ -

 .جواب سوالم رو بده -

 .شاید به تو ربطی نداشته باشه -

 .جبور شدم روم رو برگردوندمنور خورشید چشمم رو زد و م

 .دونم که دارهمی -

 .فقط خواست بعد از چند سال ببینم -

 همین؟  -

ای در سکوت گذشت و من هم اصرار به توضیح بیشتر نکردم. دو دقیقه

 :باالخره گفت

 ای باشه؟آره... باید چیز دیگه -

 !ان شاءاهلل که همین هست -

م. فرداش زودتر از بقیه خانواده در سکوت خرید کردیم و به خونه برگشتی

 .ی برداشتم و روش نوشتمکاغذ  بلند شدم،

 (.بیمنتونمن زودتر به مدرسه میرم چون با دوستم قرار دارم، ظهر می)

 کناری کوچه رو آقا حاج. رفتم بیرون  کاغذ رو روی یخچال چسبوندم و
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 .کردم پیدا مدرسه

 چیکار باید بکنم؟  -

مریضی بزن و انقدر زیاد نشون بده که برات زنگ دوم خودت رو به  -

 .آمبوالنس بگیرن

 بعدش چی؟ -

 :نگاهی به بیرون کوچه انداخت و گفت

ما با ماشین بیمارستان به دنبالت میایم، در راه رسوندن به بیمارستان  -

 .دیمهر اطالعی که الزم بود بهت می

 خوب دکتر رو چطور گول بزنم؟  -

 .بزنینیازی نیست گول  -

 .از جیبش قرصی در آورد و وسط دو انگشتش گذاشت و به سمتم گرفت

 .رسیدی بیمارستان بخور -

 .کردقصد مردن ندارم و مبارزه خواهم

 اما اگر بازی را باخته باشم

 .میخواهم که خوب تمام کنم

 [ آلبرکامو ]
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این متن رو یکبار مازیار برام خونده بود و از اون زمان شعار هر دومون 

 .شده بود. نگاهی به قرص انداختم

 نمیرم؟ -

  .با چشم اشاره ای به قرص کرد. گرفتم و عقب رفتم

 .باشه -

. کرد بغلم و اومد سمتم به نیوشا. رسیدم  خداحافظی کردم و به مدرسه

 .دارم خوب دوست یک درد دوران توی گردم شکر رو خدا همیشه مثل

 باش

 بودنت خوب است؛

  بیدار شدنشبیه حس قشنگ 

 در صبح آبی و خلوت یک مزرعه ،

   شبیه لذت نشستن کنار آتش

 در سردترین نقطه ی کوهستان ،

   شبیه نوشیدن یک فنجان چای داغ

 ... در یک عصر سرد پاییزی

 بودنت ،

 با من بودنت

 ... چسبدبد جور می
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این اولین ماموریتم بود برای قتل اخوان خیلی آتش به اختیار عمل کرده 

ها اطالع دادم. حاال مدام زیر لب دعا ودم و فقط قبلش به اونب

 دوم زنگ. بدم نشون  رو خودم و بدم انجام خوب رو کارم که  کردممی

 حتی تفریح، زنگ  از بیشتر مدت تا انگار و رفتم دستشویی به رسید که

ن معلم، دستشویی موندم. بعد کشون کشون از دستشویی بیرون اومد

 دفتر مقابل از بود دلم روی دستم و خم کمرم که حالی در  اومدم و

 کالس در به بیحال ضربه چند با و رفتم باال نرده به  چسبیده و گذشتم

 .دادم تکیه در چهارچوب به. کردم بازش

 !اجازه هست -

 بود پیشه شاعر  دبیات فارسی و خانمیا  دبیر که زنگمون اون  دبیر

 .کرد نگاهم نگرانی  با

 خوبی الینا جان؟ -

 :زیر لب گفتم

 !بله -

 :خواستم به سمت میزم برم که دستم رو به دیوار تکیه دادم و گفتم

 شه پایین برم؟خانم می -
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 .از لحن شتاب زدم ترسید

 .برو... نیوشا همراهیش کن -

 .گرفت رو بازوم زیر و اومد نیوشا که  بودم نرفته بیشتر  چند قدمی

 !چت شده دختر؟ -

 .برو به مدیر بگو زنگ... زنگ بزن آمبوالنس... بدو -

 .بذار به خونه تون زنگ بزنم -

 :نالید   روی دو زانو خودم رو انداختم.

 !ای خدا لعنتت کنه دانیال  -

 .به ساعد دستش چنگ انداختم

 .کسی نشنوه! به خانوادم هم بگو نگن، همه سرکار هستن -

 :کنار دیوار نشوندم و گفتم

 .مونم تا بیایمی -

 رها  با بعد ثانیه چند و رفت پایین بدو -بدو  و به خودم پیچیدم.

 .شدن جمع دورم. اومد باال ناظر یسنایی خانم و مستخدم  خانم

 !چی شده الینا جان؟ -
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 !خانم حالم خیلی بده -

 باال هم آوردی؟ -

 .ای کردمناله

 !خیلی -

 نداری؟ معده سنگینی و  سردرد -

 .رو دارم، استخون درد هم دارمهمش  -

 :رو به رها خانم گفت

 .به آمبوالنس زنگ بزنید -

کشید و نیوشا هم کنارم نشسته بود گریه ناظر نگران دست روی سرم می

 اون. اومد پایین هام چشم از اشک  کرد. انقدر عذاب وجدان گرفتم کهمی

 رها و مدیر بعد دقیقه چند  .شدن نگرانم بیشتر و درد از کردن فکر ها

 :گفت و اومد خانم

 .بیا الینا جان من هم با شما میام -

بهت زده نگاهش کردم. این رو کجای دلم بذارم! با کمک نیوشا بلند شدم 

 دم حاال  و در حالی که مدیر مراقب بود هر دو باهم نیفتیم پایین رفتیم.

 .بود شده بحثشون باهم قالبی پرستار و مدیر آمبوالنس
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 .آقا این بچه رو به من سپردن -

 .خانم جا نداریم -

 در   و من در همون حال دست داخل جیبم بردم و تسبیحی که دانیال

 .فشردم رو  بود داده بهم رو بودم داده هدیه بهش که قرآنی مقابل

 دوست دارم لبالب؛

 ..میسوزه عشقم از تب

 پر میشم از اسم تو،

 هر ثانیه هر شب

 دارم تا فردادوست 

 دوست دارم تا دریا

 شاید ببینمت باز،

 ...تو وقت خواب و رویا

 ساعتی از شقایق،

 دقیقه های عاشق

 دوست دارم تو بارون،

 ..تمام این دقایق



 

 

 WWW.98IA3.IR 114 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 سبد سبد ستاره،

 رو دوش شب سواره

 ....اگه فردا نباشه

 دوست دارم دوباره

 فالحی_مازیار#

 دارم_دوستت#

 :گفت نفر یک به رو    مدیر

 .شماره مدرسه برادرش رو توی دفترچه داریم برو زنگ بزن و خبر بده -

 :و به پرستار گفت

 .دن یک نفر با مریض بیاددونم اجازه میمن می  -

همینطور بحثشون ادامه داشت و من بزور جلوی خندم رو گرفته بودم. 

 :باالخره راننده جلو اومد و گفت

 .بشینیدباشه خانم شما جلو  -

مدیر چند لحظه سکوت کرد بعد به عقب برگشت و نگاهی به من انداخت 

خواست که از شونه نیوشا آویزون بودم. معلوم بود قانع نشده اما چون نمی

 که هم خانم مامور یک. نشست جلو و رفت سریع  زمان از دست بره
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 صورت  بشه بسته در اینکه از قبل. بریم داخل کرد کمکم بود اومده

 .دیدم رو نیوشا گریون

 از یکی که مرد پرستار و گفتن بهم رو بود الزم هرچی  تا دم بیمارستان

  .خودش رو به اندازه نیاز به من معرفی کرد بود اطالعات هایسرهنگ

شما خیلی بیشتر از چیزی که فکر کنید با این همکاری به ما کمک  -

 .کنیدمی

 حتی بیشتر از دفعه قبل؟ -

 !دونم... دختر تو یک قهرمانیحتی... نمی -

آمبوالنس که ایستاد پرستار زن که حاال فهمیده بودم. )سروان چشمه 

 :گفت  نادری(

 .قرص رو بخور -

و داخل لیوان یکبار مصرف برام آب ریخت. قرص رو از جیبم در آوردم و 

 .نفس عمیقی کشیدم

 ترسیدی؟ -

 .حق ترس ندارم -

. دادم قورتش که آب  ل دهنم گذاشتم. باسریع بازش کردم و داخ
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 دستم از رو لیوان سریع( تیرداد فیروز سرهنگ)  زمان در باز شد.هم

 رو دهنم از کف اومدن بیرون و لرزیدممی داشتم  هم من  .گرفت

 رخت دلم توی انگار و لرزیدمی شدت به تنم. کردممی احساس

 گفتم  .زنهمی بیرون حدقه از هامچشم االن کردممی احساس  .شستنمی

  .ج ترس بودم و راه برگشتی نداشتماو در اما ترسمنمی

 .برانکارد آوردیم -

 رو در که جدید پرستار دوتا. کردم لرزیدن به شروع و افتادم صندلی  روی

 هااون متوجه که زدنمی هاییحرف  زده وحشت  بودن کرده باز

 من سریع شدم که حرکتبی. شد اضاف هم مدیر جیغ صدای. شدمنمی

ن و به سمت ساختمون بیمارستان بردن. گذاشت روان تخت روی رو

 روی  کرد.سروان سرش رو ییرون آورده بود و تا آخرین لحظه نگاهم می

 اما سرعت به و اومد سرم باال دکتر. گذاشتنم تخت

 سر مدیر از سوال چند از بعد و کرد سریعی تنفسی  معاینه  خونسرد

 :گفت و زدمی

 .اگه تا بیست دقیقه دیگه حالش بهتر نشد بهم خبر بدید -

معلوم نبود چه قرصی بود که تا شب حالم بهتر نشد. مامان و بابا بعد از 

ظهر بغض کنان به دیدنم اومدن و اون ها هم به دانیال لعنت فرستادند. 

 بهتر یکم حالم شب  نیوشا هم تا عصر پیشم موند و بعد با نارضایتی رفت.



 

 

 WWW.98IA3.IR 117 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

کشید به تخت رو تی می مقابل که حالی در  سرایدارها از یکی که شد

 .رفت و  سمتم اومد و یک چیزی روی تخت انداخت

جوری که کسی متوجه نشه برداشتمش. اون ساعت همه برای نماز رفته 

 نداشتم درد طاقت. کشیدم آهی. بود هاقرص  بودن. یکی دیگه از همون

 کنار و گرفتم وضو کمکش با اومد که مامان. نداشتم هم مخالفت قصد اما

جانماز یکی از پرستارها رو پهن کردن و به نماز ایستادم. بعد از  تخت

 آب با و گذاشتم دهنم داخل رو قرص یواشکی  و برگردوندم رو روم  نماز

 .خوردم

 رو شدنم بهتر که خانوادم بگردم الهی. شد بد حالم که  پنج دقیقه نشد

ل حال دلی انگار دکتر. خواستن رو دکتر و شدن نگران خیلی  بودن دیده

بدم رو فهمیده بود اما انگار خودی بود. شب از شدت درد و بیحالی نیمه 

 رو بابا و مامان اصرار با نقشه  طبق صبح. شدم بیهوش نیمه _خواب

 سرایدار همون طریق از. بود مونده من بخاطر مهران فقط   .برن فرستادم

اومد و  بیمارستان جلوی مهران دیدن بهانه به و رسید  آقا حاج به خبر

 .پایین کشیدش

 پنج  استرس داشتم که نقشه عملی بشه و این که مهران هم متوجه نشه.

 رخ نیم از تخت جلوی و اومد دکتر که بود نگذشته بیشتر  ای دقیقه

 به چشمم رفت که دکتر  .بود ماموریت رمز این  .کرد سرفه دوتا و ایستاد

 از چقدر  فهمیدمازه میت  .زدیم زل بهم دلتنگ  .افتاد سرش پشت دانیال
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    .ایستاد تخت مقابل تردید با و اومد جلو  .شدممی اذیت نبودش

 :پرسید آروم  چشم تو چشم که شدیم اشک به نگاهش هجوم آورد.

 تونم بیام؟می -

 گذاشت تخت روی رو سرش  بیا. اومد کنار تخت.با چشم اشاره کردم 

 .کرد گریه های های

 دلهره ی دلخواهم

 مانده ام دوستت داشته باشم

 ...یا

 مثل صدای کلید

 در گوش یک اعدامی

 داندکه نمی

 باید به مرگ فکر کند

 یا آزادی؟

 سوران_داود

  غَمی دارم زِ دِلتنگی

  گُنجدکه دَر عالم نمی

 کاشانی_محتشم
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کردم. دستم رو فشرد و ریخت و من هم یواش یواش گریه میاشک می

 :باالخره گفت

 !تونم ادامه بدمدیگه بدون تو نمی -

 ...من بدون تو  -

 .کردم اشاره تنم  نفسم گرفت و بعد از کشیدن نفس عمیقی به

 .فکر کنم واضح... هست -

 .برادرهامتونم از تو بگذرم نه از نه می  -

 .اونی که گفت از برادرهات بگذری من نبودم -

 .سرش رو روی دستم گذاشت

 !دونم چیکار کنمنمی -

 :زیر لب گفتم

 .دونممن می -

 ***دانیال***

 یکبار ساعت پنج  اون روز برای این که خانوادش نبیننم بیرون زدم اما هر

 روز دو. شد مرخص صبح فردا. پرسیدممی پرستار از رو حالش اومدممی
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 رو گوشیش الینا اما داشتم تلفن من. بیاد بیرون خونه از کشید طول

 بتونند  مون اول دادن تمام دار و ندارشون به آرمین فروخته بود تاه

 بود نشده دار قبول خونه صاحب که رو جدیدشون  خونه کوچیک حموم

 .کنند تعمیر

 شیش   فقط  بپرسم وتونستم تلفنی حالش رو سر همین مسئله نمی

 دنبال و بیرون زیاد) دروکی در دختر انگار که نیوشا دوستش که باری

وشگذرونی میره( هم بود بیرون اومد نامه، میوه، هدیه یا پیغامی دادم خ

آورد. اولین باری که خودش تونست براش ببره یا از الینا پیغامی برام می

 رو ابروهاش بار اولین برای  تا بود آرایشگاه به رفتن برای  بیرون بیاد

 .برداره

با اینکه خانواده روشنفکری بودن توی سال های هشتاد و چهار برداشتن 

ابرو برای یک دختر دبیرستانی، مجرد یک امر وحشتناک به حساب 

 :گفت بهم نیوشا اما کردمی اذیتم غریب و عجیب فکرهای   اومد.می

شناسی خیلی دنبال قرتی بازی هست. کال یک مدت میالینا رو که   -

از  گفت دکتر شد که مریض. کنم اصالح  خوامگیر داده بود که من می

تونه براش برگردونه خواست با غم و غصه زیادِِ، باباش چون دید تو رو نمی

 .این چیزهای کوچیک شادش کنه تا روحیش برگرده

از فکر اینکه الینام بخاطر من به این حال افتاده داغون شدم. با مامانش، 
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 .ملینا و مامان نیوشا رفته بودن تا اون ها هم یکم به خودشون برسند

 ...خونه که بودم حتی خبر

بنیانگذار و رئیس پژوهشکده رویان، دانشمند مؤمن، دکتر سعید ) 

 (.کاظمی آشتیانی دار فانی را وداع گفت

 و قسمتی از تسلیت رهبر

با تأسف و تلخکامی، خبر درگذشت دانشمند مؤمن و جهاد گر، مرحوم »

فقدان آن شخصیت دکتر سعید کاظمی آشتیانی را دریافت کردم و بر 

ارزشمند که کانون امید و ابتکار و نوآوری بود افسوس خوردم. وی یکی از 

فرزندان صالح انقالب و از رویش های مبارکی بود که آینده درخشان 

علمی در کشور را نوید می دهند. مؤسسه رویان که مجمع ارزشمندی از 

رشد و اعتالی نوآوران و جهادگران عرصه علوم زیستی است در پیدایش و 

خود، مدیون همت و ایمان و پشتکار این دانشمند جوان و بلند همت 

 .«است

که همیشه از اخبار مورد توجه من به حساب می اومد حواسم رو به 

 .بود مونده جا تنگ کوچه همون داخل دلم  خودش نمی داد و

 رو جدیدمون خونه  سه روز بعدش تونستم الینا رو ببینم. ازم خواست

ن داشتم تا آرمین بپا برام گذاشته باشه پس قبول ای ترس اما بدم نشونش

. رسوندمش خونه به هم بعد و  رفتیم نقاشی نمایشگاه به  نکردم و بجاش
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 رو خونه اون در موندش زیاد دلیل الینا  احوال بر عالوه مازیار از فرداش

 :گفت. بود شده عمو پسر خونه توی من جاسوس حدودا اون. پرسیدم

 .رفتم عمو پسر خونه به  با بابا دعوام شد و از خونه بیرونم کرد. من هم -

 .مرد حسابی چرا زودتر نگفتی؟ بیا خونه ما خوب  -

 .امآواره بفهمند برادرهات  خوامداداش نمی -

 .کردم دنبال بهانه هستاحساس می

 ما، خونه بیا  کن جمع رو وسایلت. شهنمی اینطور   این چه حرفیه؟ -

 .بمون خودم اتاق

مونم، یک مدت خونه پسر عمو تا پسرها باشه... یک مدت خونه شما می -

 .نکنند  هم شک

فرداش که الینا رو باغ وحشت بردم به اینکه مازیار می خواد بیاد خونم 

 :اشاره کرد و گفت

 !بری اما من رو نهاون رو می -

 !ا بابا از دست تو -

 :خندید و گفت

دو هفته رابطه مون خوب شده اما تو هیچی راجع به چیزهایی که    -
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 .گیبهت گذشته نمی

 .من که از دلتنگی و غم هام زیاد گفتم -

نه منظورم اون نیست. مثالً بگو آرمین به قول هاش وفا کرد یا نه، االن  -

 .کنی، چندتا زیر دست داری، چندتا آقا باالسر داریکجا کار می

 .ن اومدیم و در ماشین رو براش باز کردماز باغ وحش بیرو

 .ها روای بابا ول کن این حرف -

 چرا؟ -

 .کنهفقط خاطرات بد رو زنده می -

 :ماشین رو به حرکت در آوردم. دوباره گفت

 .نه خوب بگو -

 .فعال همون خونه -

 بده؟ انجام   خوای بقیه قول هاش روخوب چرا ازش نمی -

 :خیابون بود گفتمدر حالی که نگاهم به 

خواد من رو سالخی کنه. برای هاش بیشتر به مراد خودشِ. میقول -

 .کنه  قربانی
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ذاشت زیاد بهش نزدیک دو روزی گذشت دیگه نمی .دیگه چیزی نگفت

 :بشم. هرچی می پرسیدم می گفت

 !به زودی می فهمی چرا -

شمال برم. ی تو باغش  باالخره یک روز آرمین برام پیغام فرستاد که به

 .ها رو به مازیار که ماهان هم همراهش بود سپردمبچه

خیالت راحت بابک و ماهان سرشون گرم همه، دنی رو هم کمکش  -

 .کنم خوش بگذرونهمی

 روز دو از بعد  .رفتم شمال به  تر بود.ماهان یک سال از بابک کوچیک

فر ن شیش و خودش. شدم باغ وارد. خواست باغش به رو من معطلی

 کنار میزی دور صندلی تا هفت  .دادم دست همه با. بودن پاهاش هم  از

 و ساختمون یک جز و بود درخت و دار از پر باغ. بودن گذاشته استخر

 محافظ و نوچه کلی. نداشت ایتوجه قابل چیز هیچ در کنار سرایدار خونه

 .بودن کنار گوشه

اده بودن. پشت ایست ها صندلی  بادیگاردهای کت و شلواری هم پشت

 اصالً که کردم هایی آدم به نگاهی  صندلی آرمین ایستادم و

 .کرد اشاره من به دست با آرمین   .شناختمنمی

 .پسرم دانیال -
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 انگار. بود دلسوزانه  ها به سمتم برگشت. نگاه مرد سمت راست آرمیننگاه

. مرد شدمی اذیت بره نابودی به رو قرار جوونی این به پسری که این از

 محو  کرد و دو نفر رو به رویی یکیسمت چپش خونسردانه برندازم می

 دنیا. کردمی نگاهم معمولی   بود زن که یکی اون و بود شده مقیافه

 تا کنند خم رو شون کله بودن مجبور که نفری دو! بود شده برعکس

 قاچاق  مافیای رئیس شناختممی رو  مرد  زن، یک و مرد یک ببیننم،

  .زد چشمک بهم  پرو -پرو  ون مرزی بود و زن همبیر

 :با جدیت به رو به رو نگاه کردم. آرمین خطاب به من گفت

 .این ها پدر خوانده یا همسران هفت پدر خوانده ایران هستند -

 .بعد به خودش اشاره کرد

 .هفتم -

  .به زن رو به رویی اشاره کرد

 .کنیمواد مخدر، تو زیر نظر ایشون فعالیت میپدر خوانده قاچاق  -

 :کردم گفتمدر حالی که با خونسردی به رو به رو نگاه می

 .کنممن این کار رو نمی -

 سرخی به رو صورتش. رفت سوال زیر ابهتش  بهت زده نگاهم کرد. انگار
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 :دادم ادامه خونسردی همون با اما رفتمی

 تونمنمی وقت هیچ دیگه  ای باشماگه من زیر نظر همچین پدر خوانده -

 برای اومدن بیرون اونجا از  چون برگردم مرزی داخل  اقتصاد خانواده به

 من که حالی در شه،می ختم اعدام و رفتن لو به   هاگنده کله پسرهای

 از رو من خوایمی کار این با. بشم جانشینت باید و هستم تو پسر

   .ذارمنمی که کنی باز سرت  بیاری و از پایین جایگاهم

 در و شد بلند جاش از ناخواسته  نگاه ها رنگ متفاوتی گرفت. آرمین

 زنی  فقط ها اون وسط از. کرد نگاهم فشرد می بهم رو هاشلب که حالی

 :کنه ختم رو قائله خواست زد چشمک که

 .بهتر پسرت زیر نظر من و شوهرم بیاد -

 چند از بعد حال همون با  لرزید اماآرمین هنوز از عصبانیت می

 :گفت  ثانیه

 خوای؟فوتبال... این هم نمی -

 لبخند  مافیای فوتبال کم خطر ترین و کم ضرر ترین مافیا برای من بود.

 رو شدش مشت دست سختی به آرمین کردم احساس که زدم آرومی

 :گفت لبخند با. نشست و نیاورد فرود دهنم توی

 !حسنا   -
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 خشمش اسیر تا  لبخند زدم و زودتر از آرمین اجازه خواستم و برگشتم

 متورم کاله  آوردنش بیرون برای  .رفتم الینا دنبال و نرفتم خونه به. نشم

 و رفتم کوچه سر به و دادم ویراژ شون خونه جلوی بار سه و گذاشتم رو

نم. بشناس ماشین با خواستمنمی اما بودم متنفر متور از. موندم منتظر

 و بود جمعه روز اون   چند دقیقه بعد اومد. سوار شد و حرکت کردیم.

 :بود داده گیر

 .ببینم نزدیک از  خوام یکبار نماز جمعه رومی -

 بابا کی با دوست پسرش نماز جمعه میره؟ -

 .من -

رسوندمش و انقدر سرتق )لجباز( بود که قبول کردم. به مسجد جامعه 

گفتم یک ساعت دیگه همین جا به دنبالت میام. از طرفی دوست داشتم 

های افتاده بهش بگم، از طرفی یک حسی توی دلم راجع به اتفاق

 مسافرت برای خانوادش با که گفت  گفت نگو! دنبالش که رفتممی

   .بشه باز دلش تا برن نیشابور به خوانمی

 چند روز؟  -

ته مازیار هم حتما گف بابا فقط روز، پنج  شهبا رفت و برگشت قطار می  -

 بیاد. بنظر تو که اشکالی نداره؟
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 .عزیزم من به تو اطمینان کامل دارم -

 .کرد زوری خنده  سکوت عجیب و بعد

الکی نمیره توو الکِ خودش؛ یکی ناامیدش کرده، یکی  -هیچکی الکی

دلشو شکسته، یکی آرزوهاشو آتیش زده و مهربونیاشو نادیده گرفته، یکی 

ی این کارا رو کسی کرده که با تمام وجود بهش بدترینش اینه که همه

 ...اعتماد داشته

به خونه که برگشتم باربد با بساطش سرگرم بود. آنچنان توی فکر بود که 

 .متوجه من نشد

 !زنی گنده بکچقدر می  -

 .با نیشخند به سمتم برگشت

 .زنمخواستم تموم کنم اما تو بخوای باز هم میمیاالن  -

 .کنارش نشستم و جام خودش رو برداشتم

 .بریز برام اما خودت نخور دیگه -

 دستور. اومده آرمین  مخصوص منشی  در حال لذت بودم که خبر دادن

 :دادم

 .بگو بیاد -
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   .به همراه دو نفر و یک باکس دستش باال اومد

 !پیاله سالم بر برادران هم -

 !سالم بر خرمگس معرکه -

 !نفرمائید قربان خوش خبر اومدم -

 :برگشتم و به باربد که نگاهش روی باکس خشک شده بود گفتم

 .برو -

 اما. ریختم براش جام یک  تلو میزد بلند شد و رفت. -در حالی که تلو

 .نکرد قبول

 .بگیر دستم نمک نداره -

  .با تشکر گرفت و یک قورت خورد

 .براتون ارمغانی آوردم -

 دستم  به و آورد بیرون ایپارچه  منتظر موندم که در باکس رو باز کرد و

 .بود اینقره  شلواری و کت پارچه یک. داد

 این چیه؟ -

 .شما با آقا هدیه. رنگه اینقره بازوها  کت و شلوار -
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  .هر خانواده مافیا یک پدر خوانده و دو بازو داره *

 .اینور و اونور کردمپارچه رو 

 .برو و بخور  باشه. -

 میز  روی و زد باال  نگاهی به جام کرد و به سختی چند قورت دیگه

 که فوتبال مافیا خونه به شد قرار. رفت و کرد خداحافظی. گذاشت

 ذارممی من که همین با شما دونمنمی که رو واقعیش اسم واال) فامیلش

 با رو لیم شلوار و کت گشتن کلی از بعد  م.بر بود،  بازرگان.( باشید قانع

 آینه داخل داشتم. زدم خاکستری کروات و پوشیدم استخونی پیراهن

 .اومد داخل باربد که کردممی نگاه رو خودم

 !چه جلف شدی -

 .نگاهی به خودم توی آینه انداختم

 !جدا؟ -

 !اهوم، اون کروات چیه دیگه -

  .ناراحت کندمش

 .زنمدیگه مییک تیپ  -

 خوای؟کمک می -
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 !شمممنون می -

 .سر کمدم رفت

 .خوای تا راحت تر پیدا کنمبگو برای چی می -

 !یک قرار کاری با یک فرد خیلی مهم -

 گشتن مشغول و   داد تکون سر  یکم مکث کرد بعد بدون سوال بیشتر

 .ماشی کروات و کاهویی پیراهن با یشمی  شلوار و کت. شد

 .شممی علف  مثل   این که -

 .گلبهی  پاپیون و بنفش کوتاه آستین پیراهن  کت و شلوار سورمه ای با

 !این خوبه ممنون -

 رسونی؟کنم! من رو تا جایی میخواهش می -

 کجا هست؟ -

 .زدتوی نگاه همیشه خونسردش اضطراب موج می

 !خوریم یا نهتو بگو آدرست کجاست تا ببینم بهم می -

 .الهیههمین  -

 .پس خودم میرم -
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 باشگاه   داشتند به یکبرعکس تصور من که باید شرکت بزرگی می

 هم باید خوب  .خندیدم خودم پرتی حواس به و بودم شده دعوت فوتبال

 بود بزرگ چمن زمین یک  .دادم هل رو فلزی بزرگ در. بودمی اینطور

ن. نگاهی به کردمی بازی داشتن خودم سال و سن هم جوون عده یک که

دور و بر کردم. مرد جوون و چهارشونه ای کنار چمن ایستاده بود و سوت 

 :هم توی گردنش بود. جلو رفتم و ناشیانه اما خونسرد گفتم

 !دانیالم -

 :به سمتم برگشت و نگاهی به سر و پام کرد و گفت

 .منتظرتونِِ -

 :فهمیدم خودش اصل کاری نیست. به کاپیتان گفت

 .ها رو بدوونبچه  -

باهم راه افتادیم. از چمن وارد باشگاه شدیم. فقط یک نفر داخل باشگاه 

 دختر  بود. *دوستان آدرس،نام ها، افراد ساخته ذهن نویسنده ست* یک

 .زدمی دمبل داشت که آبادانی قیافه با سبزه

 !ایشون هستن؟ -

 :با خونسردی جواب داد
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 !بله -

 .دیدم که هستن  من فکر کردم همسر اون خانمی -

 .آیدا خانم مادر ایشون و همسرشون پدر ناتنی شیدا خانم هستن -

 :رفتیم پرسیدمسر تکون دادم و همین طور که به سمتش می

 چند سالشه؟ -

 .بیست و هفت -

نزدیکش که رسیدیم به خودش اومد و نگاهمون کرد. تیشرت و شلوار 

پوشیده بود. دمبل رو روی زمین گذاشت و بلند شد و به مسی رنگ 

 .سمتمون اومد

 دانیال؟ -

 .خودم هستم -

 :معرفی کرد

 .شیدا -

 که  ته لحجه آبادانی داشت. روی بالکن دفترش ایستاد بودیم و در حالی

 صحبت کمی از بعد. کردیممی بررسی رو شرایط  کردیممی نگاه رو تیم
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 :گفت

 بلدی؟فوتبال  -

 .یکم -

 .پس برو یکم باهاشون بازی کن -

 .ابرویی باال انداختم

 !نوچ -

 ا چرا؟ -

 .کنم با شلوارک بین جمع باشمحال نمی   -

 خونه به و کردیم تموم زود رو جلسه روز اون. نداد ادامه و گفت  اوهکی

 حسابی و بودن مشغول آشپزخونه توی کیک پخت به پسرها. برگشتم

 :گفت باربد  .کردنمی کیف

 .دانیال توهم بیا -

 .مشغول باشید من باید دنبال الینا برم -

ساعت چهار بعد از ظهر به خونه شون رسید و من انقدر دم در موندم 

 برم اومدم پایین خوشحالی با. بزنه بیرون تونست بعدش ساعت دو  تا
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 .گرفت باال رو هاش دست و رفت عقب که سمتش

 !جای امام رضا علیه السالم برگشتم بذار توی فازم بمونممن تازه از  -

 .با سرخوشی خندیدم

 !خیلی دوستت دارم -

یکدفعه حال و هواش خراب شد و لبخند زوری زد. لبخندم کمرنگ شد. 

اون روز سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه بود و من و الینا اینطور 

 .انقدر دیگه نه اما کردیممی رعایت خیلی  مواقع

 جواب دوستت دارم چیه الینا؟ -

 سرش رو باال آورد و با چشمهای سرد و غمگین نگاهم کرد.

 مرسی! -

 !الینا احساسیتبی همه این از میرممی دارم -

 برای دوستت دارم های بعضیها مرسی هم زیاده! -

 بهت زده گفتم:

 گی؟!چرا اینطور می -

 !کنی؟می کاری پنهان  چرا ازم -
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 هردو عصبانی بودیم اما بیشتر جا خوردم.

 چی... چی رو؟! -

 جوابی وقتی  حرف سوار شد. یکم منتظر موندم اماروش رو گرفت و بی

  .بردمشمی شونقبلی خونه نزدیک پارک به  .نشستم هم من نداد

 ببخشید! -

بغض داشت. برای چیزی به این کوچیکی الینای قوی من بغض کرده 

 بود؟!

  تو؟ باشه بابا بیخیالش اصالً.چته  -

اومدن؛ اما ما یکجای کم معتادها داشتن می-وارد پارک شدیم که کم 

دونستم ماجرا رو بهش صدا پیدا کردیم و به حرف زدن نشستیم. نمیبی

کرد تا همه بگم یا نه، سوال هاش هم جوری بود که همش ترقیبم می

روزی دوری  چی رو براش تعریف کنم اما من سعی داشتم چند

 :گفتم باالخره. کنم جبران  رو

 !شی یا نهدونم ناراحت میگم اما نمییک چیزی بهت می -

 .وحشت زده به سمتم برگشت

 !چی؟ -
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 :سرم رو پایین آوردم و آب دهنم رو قورت دادم. دوباره باال آوردم و گفتم

 .من رسما جزئی از مافیا شدم -

ناامیدی داخل نگاهش نشست. روی نیمکت ولو رنگ از چهره ش پرید و 

شد و به پشتی سنگی برخورد کرد. نگاه بیحالش به درخت رو به رو بود. 

 زدم شگفت که سریعی حرکت با. بیاد خودش به   در سکوت گذاشتم

 .نشست مقابلم  و پرید جا از کرد

کنم میکنم بیرون بیا! خواهش دانیال تو رو خدا! دانیال التماست می -

 !ازت بیرون بیا

  .سرم پایین بود

  !میرمبخدا می -

آرمین من رو برای این کار پرورش داده، اگه بیرون بیام برادرهام رو  -

 .گیرهمی

 !دم! بیا ازش آتو بگیر و اینطور برادرهات رو نگه دارگیره. قول مینمی -

 .کالفه نگاهش کردم

 .برهگی الینا؟! سرم رو میچی می -

 !تونه این کار رو بکنه، من کنارتمنمی -
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 .برعکس همیشه ایندفعه حرفش بهم آرامش نداد

 !انقدر بچگانه رفتار نکن -

 !دانیال -

 .از جا بلند شدم

 !مونم الینامن توی این کار می -

 :بعد زمزمه کردم

 .سوار شو برگردوندمت -

از گل  کرد. تا خونه حرفی نزدیم و حتی وقتیهنوز بهت زده نگاهم می

فروشی یک شاخه گل رز براش گرفتم و به دستش دادم نیم نگاهی 

انداخت و با اکراه گرفت. دم خونه هم بدون خداحافظی رفت. ناراحت و 

کالفه به خونه برگشتم و خودم رو روی تخت پرتاب کردم و با مشت 

 حرف کسی هیچ با. شدم بیدار سردرد با صبح  چندبار به بالشت کوبیدم.

 و اومد  باربد. نداشتن رو من به شدن نزدیک جرات هم پسرها و زدمنمی

 :پرسید

 با الینا دعوات شده؟ -

 باید به تو توضیح بدم؟ -
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 .خواستم کنارت باشمفقط می -

 و دونست هوا و آب  و بیرون رفت. حنانه خانم هم حال بدم رو مشکل

 رمان اول جلد خوندن مشغول. بشم بهتر تا آورد خنک شربت برام

ا ناهار حرفی ت  .نداختمی الینا یاد بدجور رو من دختر این. شدم( امیلی)

 :بینمون نشد. برای ناهار به پسرها گفتم

 .من گرسنه نیستم، شما ناهار بخورید -

 پشتی حیاط به بود اندازی تیر تمرین  بعد خودم برای کار مورد عالقم که

 کمتر اما کردم، خالی تیر پنجاه  از بیشتر شاید و برداشتم رو کلتم  .رفتم

ده اعصاب خوردیم بود. به خونه که دهن نشان و خورد هدف به تیر سه از

 هاامتحان خوندن برای هاشون اتاق به   برگشتم ناهار رو خورده بودن و

 درس توی  و رفتم بابک اتاق به خودم کردن سرگرم برای. بودن رفته

 .کردم کمکش خوندن

 به سفید کمیاب سیب چهار  آرمین مشاور جدیدی گرفته بود که با

 شدنمی متوجه هم نباید و هست کی نشدم متوجه پسرها. اومد دیدنم

 .رفتیم من اتاق به پس

 ترسی آرمین سرت رو بزنه؟نمی -

 مگه کار غلطی کردم؟ -
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 .شمچمدونم واال! کم کم دارم براش تبدیل به هیوال می -

 رفته، وا هیکلی  کوتاه، به رو متوسط قد با   آذری مردیلبخندی زد. 

 بود آرمین شبیه دقیقا هاییچشم و مشکی  موهایی و پریده رنگ  پوستی

 یشمی  کروات و ماشی  پیراهن ستش، جلیقه با مشکی  شلوار و کت که

 .بود زده

کنم از تا من مشاور ایشون هستم شما نگران نباشید. تمام تالشم رو می -

 !گزند حفظتون کنم

 .ابرویی باال انداختم

 در عوضش؟ -

 .شه که شما اذیت بشینفعال که کاری نکردم، عوضش هم آنقدر نمی -

 خدا   و بود مازیار  بلند شد و بعد از دست دادن رفت. اون روز جشن تولد

اشتم اما یک ند گرفتن جشن حوصله چون نیست اینجا که کردم شکر رو

گیرن گفت. )یعنی خونه اونها برای مازیار جشن میمیچیزی توی دلم 

 از و پیچیدیممی خودم به داشتم طرف یک از!( گرفته کادو براش الینا  و

 ....گفتممی طرفی

 چه مُبارک است این غم که تو در دلم نهادی

 به غمت ؛ که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی
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 خوش تر؟ز تو دارم این غم خوش ز جهان از این چه 

  تو چه دادی ام که گویم که از آن به ام ندادی؟

 چه خیال میتوان بست و کدام خواب نوشین؟

 به از این در تماشا که به روی من گشادی؟

 ابتهاج_هوشنگ

تا فرداش تحمل نیاوردم و به سمت محله شون راه افتادم اما توی یک 

ن نشد و مغازه دیدمش. پیاده شدم و داخل مغازه رفتم که متوجه م

 ثانیه چند* سانسور* بود گرم خوراکی لوازم  حواسش به بررسی

 سمتم به و اومد بیرون بغلم از زده وحشت بعد شد خشک سرجاش

 دیدن با. بود شده گرد هاش چشم و بود رفته صورتش از رنگ. برگشت

 .د و خنده زوری کنهبیا خودش به کشید طول. زدن خنده زیر حالش

 !کنی؟چیکار میتو اینجا  -

 .دست هام رو بهم چسبوندم

ببخشید که دیشب باهات بد رفتاری کردم! ببخشید،  -

 !ببخشید  ببخشید،

نیشخندی گوشه لبش نشست و دوباره خنده زوری کرد و اینبار با لحن 

 :آروم تری گفت
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 خری بریم پارک پیک نیک دو نفره؟اگه ببخشم یکم خوراکی می -

 .زدم  با ذوق دست هام رو بهم

 نیکی و پرسش؟  -

چند چیز برای خونه شون خرید و من هم خوراکی برای خودمون و به 

 که خوردیم انقدر. زدیم چمنزار درخت زیر  پارک رفتیم و گوشه خلوتی

 :پرسیدمی حال همون در. زد می بیرون هامون بینی از داشت

 شی؟میخوب کجا در حال کاری؟ با کی همکاری؟ چقدر دیگه مستقل  -

 شیدا  خواستم جواب بدم تا دعوا نشه اما بعد همش جز ماجرایاول نمی

 شد که تموم اما دادمی گوش ناامیدی و سکوت در مدت تمام   .گفتم رو

 مرتب رو اتاقم برگشتم که خونه به. کرد عوض رو حرف و خندید دوباره

 :م برام میوه آورد و گفتخان حنانه. زدم گیتار یکم  و کردم

 !دیدی پسر جان گفتم از آب و هواست -

 :بعد پرسید

 .تونم یک خدمت کار دیگه از خونه بابات بیارم؟ دست تنها اذیتممی -

 !شما صاحب اختیارید -

اون که رفت به پشت پنجره رفتم و به باربد خیره شدم که به گل ها 
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افتاد که کرد. یک باغبون هم احتیاج داشتیم. نگاهش به من رسیدگی می

براش دست زدم. خندش گرفت و به کارش ادامه داد. تصمیم داشتم برای 

خودم و الینا یک چیز ست بگیرم. از اتاق بیرون اومدم. صدای آواز خوندن 

 دفترچه و نشستم مبل روی و رفتم هال به  اومد.دنیل از حموم می

آوردم و شروع به نوشتن  در رو بود تلوزیون زیر کشو همیشه که یاداشتی

 :کردم

  آنچه را

  عاشقانه دوست میداری

  بیاب و بگذار

 !تو را بکشد

 بگذار غرقت کند

 در آنچه که هستی

  هایتبگذار بر شانه

 بچسبد

 سنگینت کند

 تو را به سمت پوچی ببرد

  بگذار تو را بکشد

  و تمامت را ببلعد

  زیرا هر چیزی

  تو را خواهد کشت
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  دیر یا زود

 اما چه بهتر

   آنچه دوستش میداری

 ...... تو را بکشد

 :در باز شد و بابک اومد. سالم کرد. جوابش رو دادم و پرسیدم

 کجا بودی؟ -

 .رفتم پیاده روی کنم -

 خوش گذشت؟ -

 .با لبخند سر تکون داد

 .برو به درس هات برس تا این آخرین امتحانت هم بدی و راحت بشی -

شدم برم ناهار بپزم تا حنانه خانم بیشتر از این  چشمی گفت و رفت. بلند

 که ناهار از بعد  .بزنم سفید جیگر  دست تنها اذیت نشه. تصمیم گرفتم

 رو امیلی کتاب تا رفتم اتاقم به دوباره کرد تشکر ازم حسابی خانم حنانه

 رفتم کتاب از بعد. رفتممی فوتبال باشگاه به باید فردا. کنم تموم

 مهارتی و کنم تمرین بهتر میرم باشگاه که حاال  بزنم. سر ها خرگوش  به

 .کنم کسب

توی خونه هم مشکالتی شروع شده بود. من که بیشتر درگیر بودم و 
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رسیدم. باربد هم جدیدا بداخالق شده بود و سر هر کمتر به پسرها می

گذروند و مینداخت. دنیل که دوران نوجوونی رو چیزی دعوا راه می

 کارهای مشغول بدجور خانم حنانه. نبود امان در هاشاذیت  تیر از  بابک

 .ود و وقت کمک در تربیت پسرها رو نداشتب خونه

 **الینا**

با ناراحتی از اداره بیرون اومدم. همه جاسوس هامون توی خونه و 

کارخونه آرمین شوکه شده بودن؛ چون راجع به ورود دانیال به 

 الهی سرگرد  .نبودن متوجه رو تغییرات و  نداشتن خبر خالف  عرصه

کردن و من هم سکوت گوش می در هم هااون و کردمی سرزنششون

 ...ای پیش میره که تهشغمگین از اینکه همه چی طبق نقشه

 :سرم رد به سمت آسمون بردم. امروز حاج آقا برام خونده بود

  مطلب دل را طلب از سوی خداکن -

  ...زانکه بود رحمت او الیتناهی

با گریه از خدا کمک خواستم. نوازنده دور گردی درد قلب من رو می 

 .نواخت

 میرم حاال که تو دنیاتو ساختی ولی پیشت بودم هر بار که باختی

 دیگه بعد از تو از این خونه سیرم حاللم کن دارم با گریه میرم
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میباره اشک من نم نم دارم دارم میرم بخند واسم نمیبینم تو رو دیگه 

 میرم

تو خوشبخت میشی بعد از من چیکار با قلب من داری می افتی از سرم 

 کم کم دارم میرم

 واست هر کار میکردم دوست نداشتی میخواستم جون بدم واست نذاشتی

 اگر میخواستی میشد جون بگیرم حاللم کن دارم با گریه میرم

دونم دارم اره دلم تنگ میشه میدارم میرم نگاهم کن آخه این آخرین ب

 میرم

ببخش زوری پیشت موندم دیگه خودخواهیه باشم از اینکه بودی ممنونم 

 دارم میرم

دارم میرم بخند واسم نمیبینم تو رو دیگه میباره اشک من نم نم دارم 

 میرم

تو خوشبخت میشی بعد از من چیکار با قلب من داری می افتی از سرم 

 کم کم دارم میرم

 «ید خراطها دارم میرممج»

فرداش توی مسجد اشکم رو پاک کردم و به بیرون زل زدم. حاج آقا  
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 :اطالعات رو ازم گرفت و گفت

 !لطف کردی دخترم -

 نگاهش به صورت خیس از اشکم افتاد. اومد دلداری بده چیزی به ذهنش

 :نرسید پس فقط آه کشید و گفت

دانیال رو از قلبت بیرون کن. تو االن دیگه یک زن شوهرداری، عشق  -

 راستی شوهرت کجاست؟

 :صدای مازیار اومد

 !سالم علیکم حاج آقا -

 :حاج آقا به احترامش بلند شد و جواب داد. مازیار کنارم نشست و گفت

 خودتون نه اگه نیستید قدس آستان  هایحیف که شما از حاج آقا -

 .کردیدمی عقدمون

 !حیف-

 .کردمازیار به من نگاه 

 چرا گریه کردی؟ -

کردیم. بحرحال توی مسجد بودیم برای اینطور وقت ها حرف آماده می
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 .دیدمونیک آشنا می

 .سوالی از حاج آقا پرسیدم، جواب غمگینی داشت-

 چی بود مگه؟ -

از شعب ابی طالب پرسیدم، گفتن از شدت گرسنگی پیامبر خدا صلی   -

تشنگی سنگ ریزه توی دهنشون بستن و از شدت اهلل سنگ به شکم می

 .داشتن تا آب دهن رو راه بندازهنگه می

چهره غمگینی به خودش گرفت و چیزی نگفت. از حاج آقا خداحافظی 

 :کردیم و بیرون اومدیم. پیاده به سمت خونه راه افتادیم. گفتم

 خوام بخرم؟یک چیزی می- 

 چی؟ -

 .چادر-

 .نگاهی بهم انداخت-

 چرا؟-

 .خوام چادری بشممی -

 .نگاهم کرد  تمسخر آمیز
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 .برو -

 !زنیا، چرا توی ذوقم می -

 !گیخوب داری دروغ می -

 .ایستادم و به سمتش برگشتم و پام رو به زمین کوبیدم

 .میخوام چادری بشم  -

تر دیدم. در گم اما من چیزی عجیبفهمید چی میانگار تازه داشت می

زل زده بود از اون طرف دختر و پسری رو دیدم حالی که مازیار به من 

 اینجا. بودن نیوشا و باربد  کوچه کناری شدن. وارد بش و خوش با  که

 افتاد؟می داشت اتفاقی چه

 گی؟کنی یا جدی میداری مسخرم می -

 .به خودم اومدم

 !ای بابا -

 ...آخه  -

  .انگار تردید داشت

 آخه چی؟ -
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خیلی دوست داری بروز باشی و اهل تیپ زدنی. دونی عزیزم، تو می -

 .تونی تحمل کنینمی

 .لبخند از روی لبم رفت

 .اون قسمت از زندگی من تموم شده مازیار -

 ...فکر نکنم بشه -

 !پشتم باش -

 :یکم مکث کرد بعد گفت

 .بریم بخریم -

 :باهم به مغازه رفتیم مدل چادر عربی انتخاب کردم. پوشیدم و پرسیدم

 گه؟قشن -

 :نگاهی به سر و پام انداخت و گفت

 .چادر بهت میاد -

 :بهش خندیدم و چادر رو تای کردم و به فروشنده گفتم

 .همین خانم -

 :مازیار گفت
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 .خوب بپوشش -

 .االن نه، وقت داره -

چادر رو توی پالستیکی گذاشت و دوباره به سمت خونه راه افتادیم. 

 :گفت

 .دیروز اومد بهم گفت به خونه شون برگردمکی به دانیال بگیم؟  -

 :هنوز زمانش نبود پس گفتم

 .گیمبذار برای مراسم بهش می -

 باشه. تو که دیگه باهاش ارتباط نداری؟ -

 !دستت درد نکنه -

چیزی نگفت اما یک دفعه پالستیک چادر رو از دستم کشید و به سمت 

نکرده بود با این حرکتش جوب پرت کرد. اون که حتی یکبار مخالفت هم 

به چادر بیرون افتاده از  خورده جا  شگفت زدم کرد. دهنم باز مونده بود و

 .کردمپالستیک نگاه می

 !دانی... دانیال -

این حرف ناخودآگاه از دهنم بیرون اومد. بهت زده سرجاش خشکش زد. 

 داخل اشک دفعه یک  کردیم.حاال هر دو به یک شکل بهم نگاه می



 

 

 WWW.98IA3.IR 152 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

  .شو دور ازم سرعت به و زد حلقه هاشچشم

نمی دونستم این گند رو چطور باید جمع کنم. بغض کرده راه خونه رو 

 .رفتم که صدای بوق متور اومدمی

 !الینا -

صدای دانیال بود. یک دفعه چیزی از درون نابودم کرد. این خیانت و 

دو زانو افتادم. کثیفی رو قلبم طاقت نیاورد. جیغ کوتاهی کشیدم و روی 

متوجه شدم چنان از متور پیاده شد که متور روی زمین افتاد. به سمتم 

 .اومد و وحشت زده کنارم نشست

 !الینا من! عشق من خوبی؟ -

 :گفت کردنم آروم برای شهمیشگی طرفند با  چیزی نگفتم.

 دهند ،هایم بوی تن تو را میخواب -

 !گیری...؟یشب در آغوشم منکند آن دورترها نیمه 

 .با نفرت نگاهش کردم

 .من رو به اون باشگاه ببر -

 :با تعجب نگاهم کرد بعد گفت

 !با... باشگاه؟ -
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 :جیغ کشیدم

 .من رو به اون باشگاه ورزشی ببر، باید اون دختر رو ببینم -

بهونه خوبی بدستم اومده بود که با کمک جاسوسمون توی خونه دانیال 

 .اتفاق افتاده بود

 ...تو... تو از -

 !دانیال -

 دانیال  شدن نگاهشون به ما بود و نگاه بهت زدهچند نفری که رد می

 :گفت پس کنه  درست دردسر خواستنمی. بر و دور  به

 .باشه، هرچی تو بگی، فقط سوار شو -

وقتی رسیدیم فهمیدم باشگاه نیست ورزشگاه. پیاده که شدم آستین 

 .کشیدم عصبانیت با  لباسم رو گرفت.

 !کنی؟چیکار می -

 :عصبانی تر از من گفت

 خوای بری داخل آبروی من رو ببری؟کنی؟ میتو چیکار می -

 و آشنا همکارت  با بریمی رو نامزدت  خوام آبروت رو ببرم. تومن نمی -
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 .بشه دوست

 .نه، نمیبرم -

 .پام رو به زمین کوبیدم

 .بریچرا، می -

 !دیگه شو  بیخیال -

 .صالح ندیدم بیشتر از این دعوا کنم

 .باشه. کار دارم من رو به خونه برسون -

 با و بودیم کرده سکوت راه طول تمام  سوارم کرد و به سمت خونه بردم.

 مامان فهمیدم برگشتم که خونه به. شدیم جدا هم از آرومی خداحافظی

 بغلش خوشحالی با. شده قبول واجب حج سفر یک بانک کشی قرئه توی

 :با گفتبا که بود سفر پول نگران  .کردم

 !کنمنگران نباش جور می -

 :مامان که از نشنیدن مازیار مطمئن بود گفت

 .بذاریم الینا ازدواج  بهتره پولمون رو برای -

 از رنگ نره داره دوست هم خیلی که مکه  از فکر اینکه مامان بخاطر من
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 .پرید صورتم

 .اصالنه مامان،  -

 .الینا تو از این چیزها سر در نمیاری، اینطور بهتره -

 :دهن باز کردم تا حرفی بزنم که بابا عصبی گفت

 .ری، مراسم های الینا هم با منِ. دیگه حرفی نشنومتو حجت رو می -

ها من بلند شد و بیرون زد. بغض گلوم رو گرفت. مسبب همه این اتفاق

 هاپول اون  مرد وم. بحرحال آمین باید میبودم. هرچند از کارم راضی بود

شد از اذیت شدن خانوادم اذیت نشم. تا نماز د اما این دلیل نمیبو حروم

بعد از اینکه  .رفتیم مسجد به مازیار با  مغرب و عشا شب منتظر موندم.

 .مطمئن شدم مازیار وارد شده بیرون اومدم و سر کفش های مردونه رفتم

 آقا حاج کفش  خوندن و کسی متوجه من نبود.میهمه داشتن نماز 

د. یک جفت گیوه استخونی رنگ. سریع نامه گلوله شده رو که به بو معلوم

زبان عربی مثل یک دعا نوشته شده بود داخل گیوه انداختم و به 

 .بود این نامه متن. رفتم هاخانم  قسمت

 سالم و خسته نباشید خدمت شما )

نامه مخفیانه این بود که اینجانب نیاز به کمی غرض از مزاحمت و این 

 از اما نشم رسمی قرارمون  حقوق دارم. درسته قرارمون این بود تا آخر
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 این به مجبور من کنهمی ایجاد  موجود شرایط و خانواده نیاز که اونجایی

 (.شدم درخواست

 :با خوشحالی اومد و گفت بابا  روز چهار از بعد. نشد  تا چهار روز خبری

 دو  حاج آقا گفته بین افرادی که به مسجد میان قرئه کشی کردن -

 .افتاده الینا به میلیون

 لبخند آقا حاج  اون موقع دو میلیون پول خوبی بود. ذوق زده از نقشه

 هفتاد  از بیشتر ماهانه که من بابا چرا شد غمگین دلم طرف یک از. زدم

 مامان به  .کنه ذوق باید اینطور  برای این پول باید داشت، آمد در میلیون

 :گفت

 شروع کم- کم  .باش نگران همش تو حاال  دیدی خانم خدا پشتمونِ؟-

 .ببندی رو لوازمت کن

های خشک ته سفر رو داخل سطل با خونسردی ظاهری بلند شدم، نون

رو سر راه ریختم و ظرف ها رو شستم و به خواب رفتم. فرداش حاج آقا 

  .دیدم. بهش لبخند زدم که جوابم رو با لبخند گرفتم

ایم رفتیم. خونه تمیز و شیکی شب به خونه شیدا دوست مدرسه

 شد صحبت سرگرم پدرش با مازیار. گفتن تبریک رو ازدواجمون  داشتن.

 .بود گرفته حالش و داشت حرف یکم  .رفتیم اتاقش به هم ما و
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زنه. همش پیچونم. سرم داد میمدام میپسر دوست شدم  با یک -

 ادعاست.

 حرف زدیم و درد و دل کردیم.

 دوستش  خواد مجبورم کنه با یک مردی ازدواج کنم کهمامانم می -

 .کنهمی عاقم نکنم ازدواج اگه میگه بهم  .ندارم

 تونه عاقت کنه.نمی -

 تونه؟نمی -

 :گفتم بود کرده فکر  تعجب از اینکه اینطور

. کرد عاق رو کسی نمیشه که مسائل اینطور سر  تونه.معلوم که نمی -

 گرفتن نظر در همسر  یک خانوادت  اگه که  خوندم حدیث یک من حتی

 .کن ازدواج داری دوست خودت که اونی با یکی تو

تر شد. توی سوراخ سنبه های اتاقش سرک کشیدم. چند دست لوازم آروم

شیرین و پسرش محمد هم اومدن، یکم بعد بابا تحریر داشت. خواهرش 

 شهر از بیرون تفریح زیاد مازیار با روزها اون   به دنبالمون اومد.

 درست تابلو دیگه هم برای و گرفتمی رس گل هم گاهی  .رفتیممی

 آفتاب توی ذاشتیممی و نوشتیممی عاشقانه متن روش  کردیم،می

 .بود تابلوها این از پر پله راه زیر. بشه خشک
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 ایخونه و  یکبار دور از شهر یک شغال تیر خورده دیدیم. گوشی نداشتیم

 توی و نشستیم هردو و بستم رو زخمش شالم با. نبود نزدیک اون هم

 خودمون سختی به. دامپزشکی از پر بود کوچه یک  .داشتم ش نگه بغلم

 و کردن عمل. کنیم پیدا رو اصلی درمانگاه تونستیم  و رسوندیم اونجا رو

ت زنگ زدن و کلی هم از ما تشکر کردن. همون روز برف زیس محیط به

 اومد و تا شب برف بازی کردیم.

 .ای در تغییر احساسات خود دارندالعادهزنان نیروی خارق

شوند که موهایشان را به دستان بافنده مادر ای میگاهی شبیه دختر بچه

 .کنندو هیجان خوشحالی میدلیل و با شور سپارند و بیمی

ی دخترانه بیرون آمده و همچون زنی میانسال عاقل گاهی هم از پوسته

 .کنندهای عشقی را رد میشوند و تبصرهمی

کنند و اینبار هایشان را که گریه کردند ، احساس سبکبالی میغم

کنند.زنان همیشه انقدر توانا و شان میموسیقی شادی را مهمان زنانگی

 .اندی بودهقو

 اجبار به اندجامعه وجه ترینپررنگ ، که را مردانه های خشک وقتی قانون

 .پذیرفتند

هر کسی جسارت زن بودن ندارد.به زنی توانا بودنتان افتخار کنید که کار 
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 !ای نیست زن بودنساده

 سرم پشت از صدایی  که  خوندمصبح توی پارک نشسته بودم و درس می

 :اومد

 خوای؟نمیکمک  -

به عقب برگشتم. دانیال بود. از ترس اینکه مازیار نبینه کتاب رو به سینه 

 :م چسبوندم و بلند شدم. با تعجب گفت

 چیزی شده؟ -

 .نه، توی حس بودم. بریم -

 کجا؟ -

 .نگاهی به دور و بر کردم

 .فقط از اینجا بریم. بابا مشکوک شده -

 آخ آخ! حاال چیکار کنیم؟ -

 .ا دیگه بریمجفعال یک -

 :یکم مکث کرد بعد گفت

 .ببین من وقت ندارم، باید سرکار برم، خواستم یک لحظه ببینمت -
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 :قبل از اینکه بتونم کاری کنم گونه م رو بوسید و گفت

 صدایت میزنم گاهی  -

 !…بگو جانم، بگو جانم، بگو جانم

 !که جانم گفتنت؛ جانم شده جانم

  میردسامان؛ که جان در سینه میبیدر این سرمای 

 !بگو جانم؛ که قلبم میتپد با جانت! ای جانم

های خیسم دور شد. اون روز چادری که مازیار خاکیش و از مقابل چشم

 به و کردم آویز بند روی شستمش  کرده بود رو من پیدا کردم.

 بود مون قدیمی هایدوست از یکی مهمونی. شدم خیره باد در  رقصش

 ما  ین با ما و همچنین فقیر بودنمونآرم دشمنی وجود با کرد جرات که

 با مامان رابطه. بود تحمل قابل غیر برای رفتنش اما بود کرده دعوت رو

 :پروند بهش یکبار حتی که جایی تا  .نبود خوب مازیار

 پسرم؟ بزنی خانوادت به سر یک  خوایتو نمی  -

یار بره و ماز ایهفته دو   بهانه خوبی شد تامازیار و من ناراحت شدیم اما 

بعد برای خرید ازدواج بیاد. فرصت خوبی برای نقشه های من بود. مامان 

ها هم تردمون هم کم کم آماده رفتن شد. پول مراسم نداشتیم و خانواده

 خونه به و دادیم انجام باهاش غریبانه خداحافظی یک  کرده بودن پس

تم وقتی خواسمی. بدوزم لباس براش تا چرخ پای نشستم   .برگشتیم
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نگاهی به وضعیت خونه   .برگشت این لباس رو بهش هدیه بدم

 روزمون چند غذای و بود کرده تمیز رفتن از قبل رو چی همه  انداختم.

 کارهای که کردیم ریزی برنامه و زدیم حرف یکم. بود گذاشته هم رو

 .کنیم تقسیم خودمون بین چطور رو مامان

 :شب به اتاق که رفتم مازیار گفت

 !خیلی خسته شدی خانمم -

هاش رو برام باز کرد. کنارش نشستم و و روی تشک دراز کشید و دست

 .در همون حالت بغلش کردم. چرخی زد و حاال من هم سرجام بودم

 .فرداش ماکان هم تهران اومد

 !گمزن داداش واقعا تبریک می -

 !بودی  عقدمون برای  توهممرسی ماکان جان کاش  -

 به برخوردی خوش و متین پسر   یا شونزده سالش بود و  ماکان پونزده

 .اومدمی حساب

 اگه البته. هستم تونعروسی تا حاال  بودم، پیرانشهر  ممن خونه خاله -

 .نباشم مزاحم

 !این چه حرفیه مراحمی -
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کردیم ها رو نگاه میبچهماکان موندگار شد و اون شب باهم پارک رفتیم. 

مون شکل کدوم بشه. کردیم که دوست داریم بچهو با مازیار صحبت می

 .کردمی پرت خودش به رو من حواس  هاشونبازی

توی تموم دنیا بچه ها از پله ها باال میرن و از سرسره میان پایین، توی 

میان ایران بچه ها با هزار زحمت از سرسره میرن باال واز پله ها 

  .ایین میگن نیا برگردپ میاد سرسره طرف از که اونی به تازه  پایین،

کم کم قرار شد به صورت پنهانی آموزش ببینم. این خبر خیلی خوشحالم 

 ور اون از  .نداشت اطالع شغلم به راجع کسی آقا حاج و خودم جز  کرد.

 با خانواده یک. بود گذاشته پیش پا ملینا از خواستگاری برای نفر یک

نا ملی  .بودیم ای محله هم تقریبا  که باالتر خودمون از کمی  مالی سطح

 :ناراحت گفت

 کنید؟شما با من شوخی می -

 :بابا کالفه جواب داد

 .این مسئله شوخی بردار نیست ملینا -

 .من هنوز سنم برای ازدواج کمه -

 .بنظر من خیلی هم به موقع ست -

ملینا به سمت من برگشت و با اشاره نگاه گفت ازم دفاع کن، اما سرم رو 
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هام شروع شد اما چه شروع پایین انداختم و به اتاق برگشتم. کالس

تونستم جیم بشم. جز اون ای یکبار فقط یک ساعت میشدنی. هفته

 پنج   .ذاشتممی باید هم دانیال  برای  های بیکاری و پیچوندنم رووقت

 داروهای شناخت  اسلحه، انواع شناخت شخصی، دفاع تیراندازی، حرفه

  .کردممی کار رو معما حل شناخت  مختلف،

 به تا کنم نرمش قبلش ساعت نیم از   خوام برمقرار بود هر دفعه می 

 صورت به شخصی دفاع  ساعتی نیم کردن گرم به نیاز بدون رفتن محض

. اسلحه انواع شناخت ربع یک  و تیراندازی ربع یک  بعد و بشه کار فشرده

 از بعد هم معماها حل و دادنمی جزوه  بهم داروها شناخت برای

زده دقیقه به طور خصوصی حاج آقا باهام کار می کرد و بعد شون  نماز

داد برم اگه تونستم حل کنم براش بیارم اگه نه انقدر فکر کنم تا معما می

 .شهمی منفجر داره سرم  کردماحساس میبتونم. بعضی وقت ها 

 ها این همه با  یک لباس محلی سفید قشنگ برای مراسم عقد گرفتیم.

 دست ربع میزان  سر دوتا اون  کردم. مثالمدیریت می هم رو خونه باید

 یک و رسونهمی من به رو خودش ملینا که افتادن می بهم ملینا پخت

 رو طرفش چرا کنهمی اعتراض مهران بعد و کنهمی گریه بغلم توی  ربع

 نگذشته  هام تمرین از ماه یک هنوز  !سخته بودن مادر واقعا. گیریمی

اندازی برگذار شد و در کمال تعجب من نفر اول تیر مسابقه که بود

   .شدم
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با خوشحالی شدید به سمت خونه اومدم. قبل از اومدن حاج آقا بهم پولی 

 مکه از مامان روز اون. مسابقه جایزه  حقوق ماه، همداد هم به عنوان 

. برم استقبالش به و بگیرم گوسفندی پول اون با تونستم پس اومدمی

ته بود و حاال انگار چند نفر از خانواده مامان یادشون برگش هم مازیار

 دیدن با بابا. اومدن فرودگاه به و خانوادشونیم از جزئی   اومده بود

 خونه به شور هزار با و بریدیم سر  .شد چهارتا هاش چشم گوسفند

 :گفت و کشید کناری به رو من رفتن هامهمون تا بابا. برگشتیم

 پولش رو از کجا آوردی؟ -

 .فهمیدم منظورش چی بود

 .از حاج آقا قرض گرفتم   -

 :یکم سکوت کرد بعد گفت

 کردی؟ فکر این به بدیم؟ پس  چطور -

 .کرد آروم صحبت کنه. از فرصت استفاده کردممیعصبی بود اما سعی 

 هم کنم، مسجد بابای کمک  آره، قرار شد روز در میون دو ساعت برم -

کنه، هم می تونم قرض رو درد می کمرش خدا بنده اون که ثوابی

 .برگردونم

در اصل از این فرصت استفاده کردم تا بتونم زمان بیشتری رو آموزش 
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 دانیال برای رو مدتی شدم مجبور هم زمان اون از ها این همه با  ببینم.

 وقت من برای تونستمی هرچقدر کاریش مشغله همه با که بذارم

 با دوتا هم ها آموزش  کرد.یشتر میب رو وجدانم عذاب این و ذاشتمی

 که تیراندازی استاد. دیگه استاد دوتا با رزمی و تیراندازی  و بود آقا حاج

 .بود مهربون  بود برهام استاد

 داشت عید کم کم  .بود معلوم این و بود بدجنس  نگارگر  اما استاد رزمی

شد می لباس از پر کمدهامون که پیش سالهای برعکس. رسیدمی راه از

 جمع من مراسم برای رو  امسال توافق کردیم خرید عید نکنیم و پولش

 رسید خبر طرف اون از. بود کردن جمع پول حال در هم مازیار. کنیم

 یک  .کشته رو خواهرهاش  و گذاشته اخوان جای پای جا آرمین  که

    .زدمی موج خونه توی شنیدنش از بعد بدی سکوت

م رو کرد و با شوخی و خنده غم زمدگیاوضاع فرق میاما توی مدرسه 

 :مون گفتمعلم هندسهکردم. یک روز مثل هزاران دختر دیگه پنهان می

 .بیا پای تخته -

 .من داخل کالس نیستم - 

 .بینمتمن دارم می -

 :بخاطر انتقام گفتم
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 .ثابت کنید -

 .همه از خنده غش کردن

 ....ابِ شَبَماوج گِرفَتَن؛ یه رویا شُد توو خو

 صورتک#

 کردم نذر. بود درد  و  کنم اما همه وجودم ترسخندیدم و شوخی میمی

 کالس هابچه همه برای ببره بدر سالم جون مسائل این از دانیال اگه

 صورت به  رو زبان  یعنی داشتم استعداد خیلی که درسی  خصوصی

 .کنم برگذار مجانی

 ***دانیال***

 خونه سمت به  فشار دادم و به سرعت سرسام آوریپام رو روی گاز 

 ماشین اندازه به نموندم منتظر اما کردن باز رو بلند بوق چندتا با  .رفتم

 :گفتم جدید سرایدار به و پریدم داخل به شدم، پیاده و بشه باز

 .مراقب ماشین باش -

بدو به سمت ساختمون دویدم. هر قدمم قد ده قدم بود. در مثل  -بدو

 بود هال توی باربد   همیشه باز بود. هلش دادم و به داخل هجوم بردم.

 :گفتم. برگشت سمتم به زده وحشت حرکتم با که
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 .سریع بیا -

 کشوی سمت به سریع شدم که وارد. دوید اتاق سمت به  پشت سرم

 :پرسید زده وحشت. رفتم میزم

 !چی شده دانیال؟ -

چشم پلیس رو گرفته... همه مدارک لو رفتم، لو رفتیم... یعنی بخش ما  -

  .کنندمهم دست منِ، دستشون برسه اعدامم می

 :مدارک رو مشت مشت برداشتم و چندتاش رو به دست باربد دادم. گفت

 !کنی؟ چیکار خوایمی  حاال -

 .دارن به اینجا میان. کمکم کن مدارک رو خارج کنم -

باربد هم دنبالم اومد. اون دست هام پر از کاغذ و مدارک بود. من دویدم و 

 داخل خوردمی بوم پشت به که هاییپله  ها مدرسه بودن.ساعت بچه

 باال فلزی های پله از  .رفتیم سمت اون به بدو بدو. بود پشتی حیاط

 های ماشین آژیر صدای موقع همون. گرفتیم قرار بوم پشت روی و رفتیم

 .ایستاده باربد دیدم  شیدم.ک دراز سریع. اومد پلیس

 .بخواب روی زمین -

 :روی زمین دراز کشید. گفتم
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 .بشه باز قضیه این به پات  همین جا بذار و برگرد. تو نباید -

 تعارف بدون  کرددر حالی که مثل این مدت به شکل خاصی نگاهم می

 به رو خودش و بگیره قرار زمین روی کاغذها تا کرد باز رو هاشدست

 :گفت و برگشت سمتم به  پله ها کشوند. دم پله ها سمت

 .کردم باز براشون رو در تو اومدن از قبل   من رو ببخش!   -

بلند شد و از پله ها پایین رفت. قبل از اینکه بتونم حرفش رو هضم کنم 

 ...رسیدن بوم پشت روی به مامور   دوتا

  .تونستم با خودم هضم کنمنمی

 کرد؟برادرم من رو ول 

 گفت ببخشید؟

 چی شد االن؟

 برادرم من رو لو داده؟

 باربد من رو لو داده؟

 تنها رفیق زندگیم؟

 .نه، امکانش نیست
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 .امکانش نیست

 ...امکانش

*** 

پنج روز بود بازداشتگاه بودم و هنوز نفهمیده بودم چی شده. داشتیم پول 

هم با کردیم که بهم خبر دادن همه چیز روی هواست و من جابجا می

 توی بودم اومده وقتی از. زدم خنده زیر دوباره  وحشت به خونه برگشتم.

 زندان داخل رو من مثل افرادی  دونستممی. خندیدم زیاد خودم تنهایی

 تا بودم انفرادی داخل   ذارن اما برای من خبری نبود.های مجهزی می

 .نرسه بهم جاسوسی

جمله کبودی و برآمدگی روی این مدت کم هم کتک نخورده بودم. از 

 کردن لطف حتی. بود اتاق داخل هم پتو  م. غذا معمولی بود وگونه

ب خوندن با کتا جز  .دادن بهم بود زندان نگهبان مال که کتاب دوتا  و

 :شدمهای نگهبان و مستخدم سرگرم میشنیدن حرف

کنه .... مییکی از کارگذار ها و افراد عثمان که حاکم شهری هست زیاد  -

خونه بهش اعتراض به حدی که یک روز نماز صبح رو چهار رکتی می

 گه:کنند میمی

  خوان شیش رکتی بخونم؟خیلی شنگولم می -

 روایتی همچین یک
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گه هرکی کنه اما میکنند اون هم دستگیرش میمان اعتراض میعث به

 جرات داره بهش تازیانه بزنه

ت علی علیه السالم بلند می شه و کنه فقط حضرهیچ کسی قبول نمی

 کنهحد رو جاری می

 برای. خواستنم بیرون و کردن باز رو در  باالخره بعد از پنج روز

مال دادم حموم قرار برم. احت پس گفتممی خودم که رفتن دستشویی

بلند شدم و بیرون رفتم. نور چشمم رو زد. نگهبان پسری همسن و سال 

 رو تنهاییم داشت سعی که سوختمی برام دلش   خودم بود و انگار

 .کنه جبران

 کجا میریم؟ -

 .اتاق بازجویی -

رفتیم کردم. همینطور که میبا اون لباس راه راه احساس حقارت می

 :پرسید

کنند و حتی تو کی هستی؟ چرا اینجایی؟ چرا انقدر ازت مراقبت می -

 بشن؟ نزدیک اینجا به زیاد کاری تمیز برای  ذارننمی

 .دلیلی ندیدم که پنهون کنم

 .صادراتم  من پسر پدر خونده مافیای -
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کردم سرجاش خشک شد. سنگین نگاهش رو روی صورتم احساس می

   .رو به رو خیره شده بودم به همچنان و برنگشتم سمتش به  اما

 نمیریم؟ -

به خودش اومد و در سکوت کنارم قدم برداشت. وقتی به اتاق رسیدیم 

 :آروم گفت

 !من ازت بدم نمیاد -

دونست با این حرفش چه حس خوبی بهم داده. و رفت. انگار خودش می

یک حسی مثل صبح شمال. وارد که شدم مردی پشت به من نشسته بود. 

 یکم. اومد آشنا  جلو رفتم که به سمتم برگشت. چهره ش بنظرم خیلی

 .بیاد یادم تا کشید طول

 ...آقایی هستید که می خواست عقدشما همون حاج  -

لبخندی بهم زد و با دست اشاره کرد اونور میز بشین. در حالی که نگاهم 

بهش بود رفتم و پشت میز نشستم. دستبند توی دست هام بود اما اذیتم 

کرد. خیلی وقت ها توی ذهنم تصور کرده بودم سالها بعد با کت و نمی

کشن و دستبند به دستم ون میشلوارو کراوات من رو از مهمونی بیر

 هیچ  زنند. دست هام رو روی میز گذاشتم و سرم رو روی دست هام.می

  .نیاوردم باال رو سرم هم من و نپرسید سوالی
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 هرشب دلم بهانه ی تورا

 …هیچ بگذریم

  امشب دوباره دلم

 … هیچ شب بخیر

 .باالخره خودم سکوت رو شکستم

 .تونم لو بدمنمیدونید که من هیچی می -

 !لعنتی من دلم تنگه

 گرفته وجودمُ تو نیستی و  

 ...شاخه خشکِ پیچکِ تنهایی

 .جا ازت بازجویی کنمنیومدم این -

 .سرم رو باال آوردم

 پس مشکل چیه؟ -

 :لبخند آرومی زد و گفت

 .سرهنگ نیرومند هستم -

 .سر تکون دادم
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 !خوشبختم! بازی قشنگی بود -

 :بلند شد و گفتاز پشت میز 

 .گفتی بازی، شنیدم اهل بازی هستی -

 .دادمها رو من انجام میشرط بندی با کله گنده   -

 دیوارهای االن بازجویی اتاق. برداشت کاغذ چند  از روی میز آخر اتاق

 داخل هم کار میز و  نفره سه میز و داشت مشکی  پوشکف با ایسورمه

    .برگشت و کاغذها رو روی میز گذاشتی صندل روی. بودن اتاق

 میای مافیا بازی کنیم؟ -

م کرد. پقی خند نگاههاش نگاه کردم. با نیشسرم رو باال آوردم و به چشم

 .زیر خنده زدم. خودش هم خندش گرفت

 !نخند جدی می گم -

 .رسهمی کجا به ببینیم بریم  شه!داره بامزه می  -

هایی که معلوم بود همه چی رو می دیدن اونهمون موقع در باز شد و 

 :داخل اومدن. سرهنگ گفت

 .شم خدامن می -

حرف دایره شکل نشستن و جایی برای هایی که وارد شده بودن بیاون
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م می کنند. کردم دارن مسخرهکم احساس می -من باز گذاشتن. کم

انو ها همکاری کردم و چهار زشاید هم شکنجه روحی بود. با همه این

خیال، سعی ها انداختم. درهم، بیقسمت خالی نشستم. نگاهی به صورت

 هر به و زد بر رو کاغذها نیرومند سرهنگ  خیال نشون دادن و...در بی

  .داد یکی مونکدوم

 .تا نگفتم نگاه نکنید -

 :اومد. باالخره گفتجای خنده حرصم داشت در میکم به -کم

 .تونید نگاه کنیدحاال می -

هایی ها دیرتر دست به کاغذ بردن. نگاهی به چهرهها زودتر و بعضیبعضی

 .برگردوندم صورتم سمت به رو خودم کاغذ  .کردم شد تردرهم   که حاال

(...) 

 به باباش  که بود هامونفامیل  بهت زده سرجام خشکم زد. اسم یکی از

  .برگشتم سرهنگ سمت به. بود کرده تبعیدش مصر

 !یعنی چی؟این  -

 :بدون توجه به من ادامه داد

 .تون رو نوشتنزیر اسم ها شغل   -
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 .نگاه دوباره به زیر اسم انداختم

 (همسر مافیا)

 :ادامه داد

 .شهر به خواب میره -

 .همه بهم نگاه کردیم. انگار زوری بود. چشم هام رو بستم

 .جا هستنهای روی کارت نوشته شده همه ایناسم -

  .ف خوردمیک تکون ضعی

 .مافیا چشم باز کنه -

  .کردن باز چشم هابچه نصف  آروم چشم باز کردم اما دیدم

  .تون دور کردشه از اصلبینید! شما رو در بازی هم نمیمی -

بهش نگاه کردم که با همون جدیت در حالی که باالی سرمون راه 

 :رفت گفتمی

 .هاش رو ببندهمافیا چشم  -

 :بار گفتهامون رو بستیم. اینچشم

 .آقازاده چشم باز کنه -
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 !دلم تنگ بود

 .م دمدمی و دو دل بودمنسبت به تموم مسائل زندگی

 جز دوست داشتن یه آدم،

 .اصال یادم نمیاد تاحاال دوسش نداشته باشم

 .جوری بودیادم نمیاد قبل دوس داشتنش دنیا چه

 ..یادم نمیاد

 :تاکید کرد

 .کنممی خالی  اگه چشم اضافی باز بشه همین جا یک تیر توی پاش -

 .اینکه صدای تیری نیومد نشانه آرامش وضع داشت

 .شه دوستانهاش رو ببنده. صبح میآقازاده چشم -

 :گهمی  کنیم.چشم باز می

 یا و گروگانید یا  جا هستید یا پناهنده به نظامید،شماهایی که این  -

 شما از خیلی  .هستید ما پیش حاال  و  اومدید اضاف هاتونخانواده برای

  .ادهاتون رسیدهخانو به اعدامتون خبر حتی و بودیدمی زندان باید االن

 :پرسیدم

 .نیست زندان  جا کدوم جهنمی که جزاین  -
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گیره و با قدرت می کشه. از روی ره. موهام رو مییک دفعه دلم ضعف می

 :گهمی گوشم دم  .شم می جدا  زمین

 .وسط بازی سکوت کن -

 از که سیلی جز. لرزیدمی تنم تحقیر شدت از. کنهمی ول  و موهام رو

وقت کسی جرات نکرده بود همچین کاری با من کنه. م هیچخورد مامان

 :دهادامه می

 .هرکی یک معرفی از خودش بگه  -

 :گهکشه و میمیکنه. آهی به نفر اول سمت راست دایره اشاره می

 نجات برای   مادرم و پدر طالق از بعد. دالرم سلطان پسر  اسمم واحدِ. -

 .مدمی سپاه تحویل رو دومون هر برادرم

 هم خودش  .برعکس حلشراه اما بود یکی من با دردش  ش کردم.نگاه

  .باشه پنج و بیست  از بیشتر اومدنمی نظربه و نداشت سنی

 کجاست؟برادرت  -

 :گهکنه بعد میم مکث مییک

 خوبی خانواده و خوبه وضعشون  ای داده شده.به پسر خوندگی خانواده  -

 .هستن
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 .کنه می نگاه  به دومی

 می انجام خالف معامالت و داشت شرکت پدرم  اسمم نداشت. -

 بین  هایپلیس اما فرستادم خارج به پس بودم زیادی براش من   .داد

 رو کسی. افتاد زندان به و بود رفته لو بابام. گردوندن برم و گرفتنم المللی

 مخارج یواشکی شب یک اما بفرستنم پرورشگاه به شد قرار و  نداشتم

 .جا آوردنمو به این کردن

 :پرسید تعجب با کناریش پسر. بود ساله چهار و بیست  یک دختر حدودا

 چند ساله اینجایی؟ -

 باال دخترها جیغ صدای. برداشت خیز پسر سمت به سرهنگ  یک دفعه

 بلند رو شناله که زد  پسر سر به مشت با ایضربه نیرویی سرهنگ  .رفت

   .کرد

 .دیگه تکرار نشه -

 .ایستاد عقب  از وسط دایره بیرون اومد و

 .خودت بگو -

 :هاش حلقه زده بود گفتپسر در حالی که اشک توی چشم

 سر خواست   نکشم باال رو ارثش سهم کهاین خاطربه داداشم  بردیام. -
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 نجات رو من داشتن نظرش زیر مدت یک که هاپلیس  .کنه نیستم به

کنند به برادرم بگه که من رو می مجبور رو شده اجیر فرد اون و دنمی

  .کشته. دیگه خبری ازش ندارم

 داخل شدن داده تحویل  وقتی از هااین یعنی  .ساله شونزده  یک پسر

 پایین سرش مدت تمام که بعدی  امن؟ خانه یا هستن بازداشتگاه

. شناختمش سریع. شه می خیره من به معنادار و میاره باال رو سرش  بود

 بعدی نفر. کرد معرفی رو خودش چی نشنیدم. بود مونقوم پسر همون

 :گفت

آوا. جزئی از یک حزب بودم که گرفته شدم و بجای زندان تحویل شما  -

 .دادنم

 ...بعدی نفر. بود ساله هشت و بیست  حدودا

 سپاه نیروهای راه سر اما شدم داده مافیا به گروگان عنوان به  وحید. -

  .برگردوندنم و  کردنم شناسایی

 ...نفر بعدی

 گردهاول  م گذاشت. بابرا دوستم سالگی ده  رفیق. این اسمم که توی -

 از یکی. زدنمی صدام غیره و یارو و  هو. نداشتم هم اسمی و گشتممی

 .آورد آموزش برای رو من و کرد لطف هانظامی
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 :گفت من از قبل آخر نفر. بود سالش دوزاده  االن حدودا

 انداخته زندان به و رفتم لو مالی پرونده یک بخاطر   آسیه هستم.   -

که مالقاتی بریمت به شرط ایننه سن کم گفتن جای بهتر میبها به. شدم

 .جاماین حاال  نداشته باشی.

 .بنظر یک سال من کوچیک تر بود. نوبت به خودم رسید

که هستم. به محض ایندانیال شباهنگم، بیست سالمه، پسر پدر خوانده  -

 !دونم چراوارد کار شما لو رفتم و نمی

شون کردم. احساس ترس یک دفعه همه زیر خنده زدن. با تعجب نگاه

ای برای اعتراف گرفتن از من باشه. به حاج ها نقشهکردم نکنه همه این

 دید که رو ترسیدم نگاه  خندی روی لبش بود.آقا نگاه کردم که نیش

 :گفت

 هااین. خندیدن بهت نبودی بلد رو خودت معرفی شیوه چون  نترس! -

  .کردن شرکت رو بازی چندبار کدوم هر

 :ش در تضاد بود گفتبعد با جدیت که با لحن قبلی

 .شه دوستانشب می -

 !من دلم تنگ بود
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 شود؟ همه زندگیمباورت می

 وابسته به دوحرف است! تـو

 با که بود پیش سال دو یاد به حواسم اما  چرخه.میمتوجه بودم دورمون 

 توی  یم.بود رفته دبی به پروژه یک برای آمین عمو پسر خانواده

 :بودم گفته و بودیم نشسته باهم هتل شاپکافی

 هیچ وقت به اندازه این چند روز بهم خوش نگذشته بود. -

صورت با لبخند نگاهم کرد و چای رو جلوی روم گذاشت. نگاهی به 

 ش انداختم و ادامه دادم:قشنگ

 خوابید!های دنیا میکاش همه ساعت -

 .مافیای بازی چشم باز کنند -

  .کردیم باز چشم بردیا  و آوا  بار فقط من،این

  .مافیا یک قربانی انتخاب کنه -

 می گواهی دلم  .شد هل بردیا و کرد وحشت  یک دفعه متوجه شدم آوا

 بقیه به نگاهی بود خوانده پدر انگار که آوا. راه در بدی اتفاق داد

 :هنگ گفتسر. کرد اشاره آسیه  به چشم با   کرد نگاه چندبار  .انداخت

 .هاش رو ببندهمافیا چشم -
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   .بشه قرار چی نبود معلوم   هامون رو بستیم.چشم

 .کنه خوب رو یکی دکتر.... کنه باز رو  هاشدکتر چشم -

 :کشیدیکم بعد داد 

 .شه دوستانصبح می -

  .همه چشم باز کردیم

 .کنه خوبش نتونست  دیشب مافیا به یک نفر حمله کرد. دکتر... -

 شده گرد های چشم با من و شد بسته ناراحتی شدت از  هاچشم

  .کردممی شوننگاه

 .داریوش بلند شو  -

ش رو ترسمون بود. داریوش در حالی که سعی داشت داریوش همون قوم

  .نشون نده بلند شد و ایستاد

 ت چیه؟شغل -

  .ش رو رو به جمعیت برگردوندکارت

 (شکارچی  )

 :استرس ها انگار تموم شد. سرهنگ نیرویی گفت
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 .ذاریداری تنهامون می  -

  .داریوش سکوت کرده بود اما من تنم یخ زد

 آماده ای؟ -

 .وفادارم -

 .سرهنگ لبخند زد

 بودی؟تا االن کجا  -

 .دیدمیک مرکز نظامی آموزش می   -

 گیری،می حقوق  شی.جا به عنوان یک نظامی وارد کار میاز االن اون -

 گرفتن و انتقام برای و میاری بدست تالشت با و شوقت به رو هادرجه

 .شیمی آماده خوردن رو حقت که هاییاون از حقت

 .شممی تبدیل ملی قدرت یک به  بعد هم دست نشانده شما و -

ها رو با کمی ترس می گفت. سرهنگ جلو رفت و ضربه آرومی به این

  .بازوش زد

 .تو پدرت رو سرکوب کن، بعد هرچی قرار بشه انتخاب توی   -

 !خوانمی چیزی همچین هم من از  کردم. یعنیبا بهت نگاه می
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  .برو حاضر شو -

 فضا انگار  داریوش عقب رفت و احترام نظامی گذاشت. همه خندیدن.

 :فتگ آقا حاج  رفت که داریوش. شد ترآروم یکم

جاست م قرئه به اسمش افتاد. خیلی وقته اینخیلی خوشحال  -

 .کرده شرکت بازی دور چهار و دیده کامل آموزش  و

جا فهمیدم اینمی.خواستم حرف بزنم اما از سکوت دسته جمعی 

ها بسته و باز شد و خندیدن حالل و حرف زدن حرام. دوباره چشم

 :گفت شد که صبح. زدیم رو واحد   باراین

ش کرد و دکتر... تونست دیشب مافیا به یک نفر حمله کر و زخمی  -

 .خوبش کنه

 :گفت سرهنگ  یک دفعه همه دست زدن و دخترها هو کشیدن.

  .رای گیری می.شه -

کرد. واحد دوباره حس و حال بازی حالم رو بهتر کرد اما حرف ها فرق می

 :بلند شد و گفت

 موناومدن از همه  .شآوردم جااین به که بود ساله هفت  برادرم   -

. انفرادی هم رو من و بردن پرورشگاه به رو برادرم. شدن خوشحال

 رو بدش خاطرات کاریروان با  و بود کرده  صحبت باهاش روانشناس
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 توی. بودنش داده ایخانواده به شدیدم که بار آخرین  .کردن حذف

 من   با دیگه شد قرار. داشتن خوبی زندگی اما کردنمی زندگی روستا

 .بشم تبرئه کهاین مگه باشه نداشته دیدار

بغض گلوش رو گرفت. سرهنگ نیرویی جوری که من بفهمم قضیه چیه 

 :گفت

 .ده واحد تبرئه نشه و پیش خودمون بمونهرای میکی  -

   .شد بعدی نفر نوبت  چهارتا دست باال رفت.

 ! آقای دکتر

ها منظم تپیدن را دوباره به خاطر ها بگیرید تا قلبخاطرات را از آدم

آورند. به راستی تصورِ شما این است که آنچه بر ما گذشته است، براحتی 

ها، از آغوشمان یا حتی از چهره رنگ از گونه ها،هامان، از دستاز سینه

 شود؟پریده این شهر پاک می

  
 ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه صبح 

 فیروزکوهی_نیکی 

 راجع دادم دستور  بود اومده آذری وقتی  با دیدن ندا یاد چیزی افتادم.

 عکس. هست کی پدرم جدید  مشاور ببینم تا کنند تحقیق بهش

 :گفت ندا! گرفتن؟ رو آذری یعنی! بود دخترش این... دخترش... خانوادش
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بینم. خواب مادرم که گل الی ها خواب خانوادم رو میناآرومم. شب   -

 گیر از بعد مادرم. کنهمی کار  ذاره. خواب پدرم که باهام درسموهام می

 من برای حسابی توی رو دزدیش هایپول بابام. کرد فرار پدرم افتادن

 هم من. کنم قایم جایی و  کنم خالی رو شهمه گفتمی و فرستادمی

 ایران به و شد پیدا همش اما بزنند مخفی انبار بودم داده رو تختم زیر

دونم مامانم به امید اون طور. مینهمی هم من. شد برگردونده

 کتک چندبار جااین. دونهمی خدا رو کنهمی کارچی حاال اما رفته   هاپول

 مامانم برای اما کنمنمی پدرم یاد دیگه. بود قانونی غیر کار این. خوردم

 .دلواپسم

 :ش رو پرسیددوباره سرهنگ نیرویی سوال قبلی

 جا بمونه؟ده ندا تبرئه نشه و اینکی رای می   -

 تعریف بردیا  تازه داشتم می فهمیدم چه خبره! دو دست باال رفت. حاال

 :کرد

برادرم داشت دستور کشته شدنم رو می داد در اتاقش گوش وقتی که    -

 داد  جای فرار کردن به داخل رفتم.ایستاده بودم. عین دیونه ها به

 تو به رو من مامان یادته بکشی؟ رو برادرت من، میاد دلت چطور کشیدم

 برادر پشت که برادر فقط براش گفتمی همیشه یادته سپرد؟

 رحم کسی هیچ به اون. بود نامرد آدم یک من برادر اما  مونه؟می
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د با ..... من بو خونه اون وقتی مامانم. نداشت غیریت اون  .کردنمی

شد و شدم اما اون بزرگ بود و متوجه میکوچیک بودم و متوجه نمی

 .براش اهمیت نداشت

نتونست ادامه بده و کالفه دستی توی موهاش فرو کرد. فهمیدم توی 

باید خاطره یا توضیحی از خودش بگه که دیگران رو راضی بازی هرکسی 

دوباره سوال تکرار شد و   کنه بذارن تالشش رو برای آزادی انجام بده.

 پسرش دوست  های گریوحشی  بار دست چهار نفر باال رفت. آوا ازاین

 مجبور و  کنه فرار شدست از تونهمی اما کنهمی حمله  اون به که گهمی

 بره راه دیوار کنار از پاره لباس و زخمی  تن با خیابون توی شبانه شهمی

 .رهمی باال دست چهارتا  .برسه خونه به تا

 تا شیش  .گهمی شدلتنگی و خانوادش با خوشش خاطرات از  وحید

 :گهمی شجاعت با رفیق. رهمی باال براش دست

دن، باهام خیلی خوبی میجا راضیم. به من غذاهای از بودن در این -

 یک که هایی لباس و لوازم  های زیادی دارم.کنند و دوستصحبت می

ای اما همیشه دوست داشتم خانواده    .دارم هم داره نیاز نوجوون پسر

 .داشته باشم

 و شآزادی  از  ره. نوبت آسیه می شه.شیش تا دست براش باال می

. گهمی ماجراها این  از بعد شافسردگی دل و ماجرا این از قبل هاشلذت
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 .منِ نوبت و میره باال براش دست تا سه

بندی م رو بگم اما انگار زمانکنم. می خوام همه زندگیشروع به گفتن می

 وحشت  هارای عاقب  از  .بگم نتونستم مامان سیلی از بعد  داره که تا

 لباس با و بودم نکرده عوض لباس بودم جااین که روز چند. داشتم

 واقعا کهاین بیشتر همه از. خوابیدممی ترناراحت جای توی ناراحت

دونستم باربد تا هام برم. میبرادر پیش و بیرون جااین از داشتم دوست

حدی خودخواه و اگه من نباشم پسرها رو به امان خدا ول 

 تا سه. شدنمی بدبخت و رفتنمی آرمین پیش هااون احتماال   کنه.می

 .نرفت باال برام بیشتر دست

 رفیق و وحید بین گیری رای  نفس عمیقی کشیدم و نشستم. حاال نوبت

 :گهمی سرهنگ   .بود

 .بار باید رای بدید. حواسم بهتون هستهر کدومتون حداقل یک -

گیرم. از اول بازی رای ندادم اما االن مجبور بودم. با این کار استرس می

 بود راحت هم اینعجا که رفیق یا کنم انتخاب  دونستم وحید لوس رونمی

  .رفیق  .کردم رو انتخابم باالخره. ترن راحت بیرون هردو دونستممی اما

 !وحید -

 :بار گفتپنج تا دست باال رفت. این
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 !رفیق -

 نیرویی سرهنگ حضور به توجهبی  چهارتا دست باال رفت. وحید

 روی سرهنگ محکم ضربه با  که برداره خیز مونسمت به خواستمی

. پیچیدمی خودش به و بود شچشم روی شدست. شد پرت  زمین

 :زد داد سرهنگ

 .بیان این رو ببرید -

گیرن و روی هاش رو میدر باز می شه و دوتا سرباز داخل میان و زیر بغل

 بود شده کالفه گرییاغی این از انگار  کشنش.زمین به سمت بیرون می

 این صبح حرف و زدیم رو ندا  باراین. داد شب دستور عصبانیت با که

  .بود

ا ند. بده نجاتش نتونست  دیشب مافیا به یک نفر حمله کرد و دکتر -

 .خانم بلند شو

 :گفت عصبانی  سرهنگ  ندا بهت زده به سرهنگ نگاه می کرد.

 استفاده کنم؟یعنی حتما باید از خشونت  -

 .با این حرفش ندا سریع بلند شد

 .کارتت -
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ش رو برداشت و با سرعت بلند شد و به سمت دوباره نشست و کارت

 .جمعیت برگردوند

 (نگهبان)

 :گفت آقا حاج  سرها به نشونه تاسف تکون خورد.

 .کنهمی تغییر امن خونه  به آموزشت  محل -

 .یک دفعه ندا به گریه افتاد

 مسابقه این چهاربار. جاماین ساله شیش  کنم! منسرهنگ خواهش می -

 .دادم انجام رو

 :داد کشید

 .برو -

کرد. فکر اما ندا آرامش خودش رو از دست داده بود و جیغ و داد می

ش هست دست روش بلند کنه اما فقط فریاد زد تا کردم هر لحظه امکان

 :گفت ناراحت. ببرنش و بیان زن نیروی  دوتا

کرد و به این فکر اون موقع که پول های باباش رو زیر تخت قایم می -

کرد بابای من برای چی و از کجا این همه پول رو خارج می.کنه، باید نمی

 .کرد می رو جاشاین  فکر
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 شصبح  دوباره به خواب رفتیم. انگار روز درمیون رای گیری بود.

 به نتونستیم همین برای کرده اعدام و گرفته رو آوا بازپرس  فهمیدیم

 نشون رو شکارت کردمی هق -هق  که حالی در  آوا   .کنیم حمله کسی

 چی مافیا برای ببینم بودم کنجکاو   ش کردن.زده نگاه. همه بهتداد

 :گفت سرهنگ! شهمی

 .گم! تو برای ماموریت انتخاب شدیتبریک می -

 آوا. گرفت شگریه آسیه شگریه از  خوشحالی.تازه فهمیدم گریه آوا از 

 برای حتما. بود نگران انگار فقط بردیا  .رفت بیرون و زد  بهمون لبخندی

 زمین شدن  فیا بد می شد اما نمی.دونستم چطور! اما از زیر و روما

 .بود زمینی سیب دیگ ته زیرش شاید ترسیدمنمی

 کردیممی ترک رو خونه یواشکی و شبانه آمین با  یادم افتاد از روزی که

 برای  و بود سالم چهار  موقع اون. بمونه نتیجهبی پلیس سوقصد نقشه تا

دم و شب موندم. اون موقع برای اولین بار فهمیدم بو شخونه یلدا جشن

  .تونه ترسناک باشههای بد پلیس چقدر میکه برای آدم

 من پنج، آسیه چهار، رفیق   سه، بردیا سه،  واحد   رای گیری انجام شد.

 خود به خواست وحید برعکس و آورد در بازی وحشی  آسیه  .دو

هوش روی زمین مش بیچش زیر سرهنگ مشت با که کنه حمله سرهنگ

 :افتاد. سرهنگ آروم گفت
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 .شدی دست روت بلند نمی کردماگه خودت باعث اذیت مردم نمی -

 :گفت سرهنگ. بردن بیرونش هاخانم   و

کنه این نتیجه اعمال صبوری کنید دوستان، خدا به شما ظلم نمی  -

 .خودتونِِ

 ...صبح و زد رو واحد  .بود شده خونده پدر بردیا  حاال

 .ش بدهو دکتر تونست نجات -

 شد زده اسنایپر توسط بردیا  بعدش شب  شانسی بود این واحد.چه خوش

 گیری رای. بده نجات رو اون کرد هوس دکتر که آورد شانس اما

 خود بگم ها رای درباره سه من چهار، رفیق چهار، بردیا سه،  واحد  .شد

 رفیق و بردیا بین  ود.ب بازی عجابت از این و داشت رای حق هم سرهنگ

 چه  بودم، دیده رو مامان که  بود باری آخرین پیش فکرم. شد برگذار

 ها حاال -حاال بود ممکن باختممی اگه. بود شده ضعیف و پریده رنگ

 بودم نگران همین برای  نبود؛ شسالمتی نگران کسی من جز و شنبینم

ها ر آورد. استرسقد همون هم رفیق و رای سه بردیا. بره بردیا نکنه

  .گرفتیم رای باره سه  بیشتر شد.

 !بردیا -

 .دو دست باال رفت. رفیق و واحد
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 !رفیق -

 .رفت. من، بردیا، سرهنگسه دست باال 

رفیق سرش رو پایین انداخت و بدون اعتراض به سمت در رفت اما 

 :گفت و برگشت  شقبل

 !نگران من نباشید من جام خوبه   -

 بود معلوم شد کشته که جاییاون از  و بیرون رفت. شب واحد رو زدیم.

 به رو شکارت و شد بلند بود گیردل که حالی در   واحد  .بود رفیق دکتر

  .برگردوند مونسمت

 (اسنایپر)

 :گفت

 .امنم خونه توی  و شدم داده تحویل که  شیش ماه  -

 کار سرایدار صورت به جااون  .ریمی ایمدرسه  برای آموزش به -

 الزم های آموزش که کنهمی همراهیت پدرت عنوان به فردی و کنیمی

 مراقبت وظیفه تو  و بیاد بیرون خونه از نباید فرد این اما دهمی بهت رو

 پدرت گیمی  اطمینان برای. بمونه مخفی باید مدتی چون داری رو ازش

 .جِفل



 

 

 WWW.98IA3.IR 194 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 :گفت  واحد

 .شرطی دارم  -

 .سرهنگ ابرویی باال انداخت

 شرط؟ -

 برای شهمی داده بهم سرایداری  حقوق عنوان به که پولی  خواممی -

 .بشه فرستاده برادرم

حرفش دلم بیشتر برای برادرهام تنگ شد. سرهنگ نیرویی سر با این 

 .تکون داد

 .حتما -

 زیادی خشونت کهاین با   اون که رفت برگشت و به ما خندید.

 .کرد گرممدل خندش اما بودم دیده  ازش

 .تون رو ببینیددنبالم بیان نتیجه پیروزی -

 :فقط پرسیدم

 .خوام بدونمبرادرهام رو میبه عنوان پاداش فقط حال   -

 :م کرد و زیر لب گفتنگاه
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 !خوبن -

 ***الینا***

و بابا از  مامان شدم سپاه اطالعات  وقتی به طور رسمی عضو

 :انداخت راه دادبی و داد مازیار. نبودن بند پا روی  خوشحالی

  حرطه؟ شهره مگه ری؟می سرکار  شوهرت  تو چطور بدون اجازه -

 که داد  بیداد کرد و از این گوش شنید و از اون گوش بیرون انقدر داد و

ون بد زن که نبود قانونی هنوز موقع اون. حقوقمه دنبال شچشم فهمیدم

 بدم بهش رو محقوق دادم قول گریه با  اجازه شوهرش بتونه سرکار بره.

 دل. نبود دردم همه این. بکشم دست کارم از خواستنمی دلم اصال چون

 :گفت  پرسیدم بهش راجع سرهنگ از وقتی. بودم دانیال نگرون

 .مرده تو برای دانیال  ماموریتت تموم شد و حاال یک زن متاهلی پس -

ها ش نگردم اما هر وقت اسمی از اونو من سعی کردم دیگه دنبال

 بود رفته  شد. آرمین فرار کرده بود و باربد همهام تیز میشنیدم گوشمی

 در رو شقول که چیزی نیوشا، از خواستگاری برای که مادرش دنبال

 من که بود رسونده  دانیال مادر  .بیاره بود، گرفته دانیال  دادن لو مقابل

 فکر و بود چی همه از خبربی  هم  ای ندارم و دنیل همچین بچهاصال

 .بود برگشته مامانش پیش هم بابک و رفته مسافرت به داداشش کردمی
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با حق ماموریتم پول مراسم عقد رو دادم. کال سیصد نفر مهمون داشتیم 

 جشن   .بود خیار   و سیب  هم پذیرایی و دادیم می مرغ  و شام

 اموال از کمی سهم سرهنگ های پیگیری با   ردین افتاد.فرو هشتم  به

 برای سهم این. داد پس رو بود نکرده پولش آرمین و نداشت شبه که بابا

 یک الهیه،  در متری پنج و صد  خوابه، سه  خونه  یک تونست ما

  .بود عالی خیلی که بشه سرایدار یک   و برنز   ماشین

ها اول یک منبع کاری برای مشکل این بود که بابا می.تونست به.جای این

خودش پیدا کنه اما این کار رو نکرد وقتی بعد از یک ماه فهمید حقوق 

تونه زندگی رو بچرخونه ماشین رو فروخته و طال فروشی نمیمن 

 مراسم و کردیم اجاره عروسی سفید  لباس یک فاصله این توی   زد.

 آرایشگاه  شدم و به بلند عجله هزار با صبح. گرفتیم تاالر  رو

 :گفتم  .شد انجام مآرایش. بودن همراهم نیوشا  و ملینا و مامان   .رفتم

 !معمولیِ -

 موهام  .یاسی سایه چشم، خط جیگری، رژگونه بنفش،  یک کرم، رژ لب

 با آرایشگر. بزنه ژل حتی کهاین بدون. بود گذاشته آزاد و کرده بلوند  هم

 :داد جواب بدی لحن

 .شهخانم با این پولی که شما دادید بهتر از این نمی -

از تحقیرش بدنم لرزید. خدا رو شکر کردم مامان بیرون بود و اذیت نشد. 
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 :آروم گفتم

 !باشه، ممنون -

 :نیوشا سرش رو زیر گوشم آورد

 .خوام سورپرایز دم عروسیت رو بهت بدممی -

 .بگو -

 ...بگه خوادمی چی  دونمهای براق نگاهم کرد. احساس کردم میبا چشم

 ...ازدمن و باربد داریم  -

آیفون آرایشگاه به طرز عجیبی پشت سر هم زنگ زد. آرایشگر که معلوم 

 :بود فرد عصبی گفت

 !سر آورده -

 :گفت خوشحالی با که بود کرده نگاه رو آیفون مامان انگار   از اون طرف

 !الینا شوهرته -

 .ملینا متلک انداخت

 !انگار خیلی ذوق داره -

 دلم توی  انداختم و دستی روی موهام کشیدم.نگاهی توی آینه به خودم 
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 :گفتم

 !خدا کنه خوشش بیاد -

 :صدایی بلند شد

 .آقا کجا؟! این چه وضعشِِ؟! بمون خانم ها حجاب کنند -

 :صدای داد مازیار به گوشم رسید

  !حمق کجاست؟ا  زنیکه  این -

 :انگار از نیوشا پرسید

 !دوست نفهمت کجاست؟  -

شنیدم اما ها رو هم میداد و بیداد کرد. صدای زندوباره شروع به 

کار دونستم چیذاشت متوجه بشم چی شده! نمیدادهای مازیار نمی

 به نیرویی سرهنگ چون نیست دانیال ماجرای بخاطر دونستممی  کردم.

توضیح داده بود و پول خوبی هم توی جیبش گذاشته  براش شکل بهترین

 سمت اون به و شدم بلند لرزون پاهای با  !سرهنگ بود شناس آدم  بود.

 .دیدمش اومدم، بیرون که دیوار پشت از  .رفتم

 و رفته کنار دودیش  ش بهم ریخته بود و یقه پیراهنکت و شلوار آبی

دن و چندتا هم روسری بو شده جمع دورش ها زن. بود حالت بد  موهاش
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ها رو کنار زد و به خانمهاشون رو سرشون انداخته بودن. من رو که دید 

 مگونه روی  شمشت  که بفهمم چه خبرهسمتم خیز برداشت. قبل از این

 حس رو مگونه   هایاستخون صدای  و شد سیاه  مقابلم در دنیا. نشست

 :کشید داد. کردم

ال بودی! خونه سرهنگ جونت هم بخاطر دانی با ماموریت برای  که -

 معلم غربتی بخاطر ماموریت سر لخت بودی؟رفتی؟ جلوی ماموریت می

م گه. دهنم پر از خون شده بود و گونهفهمیدم چی داره میاصال نمی

سوخت. دهنم رو باز کردم تا خون ها راه به بیرون پیدا وحشتناک می

 زمین روی  بود و ملینا زده شخشک سرجاش زدهبهت  کنند. مامان

 و بود انداخته سرش به رو شالش ستر از هم   نیوشا. بود نشسته حالبی

. سوخت م.گونه دوباره دفعه یک  .کنه فرار شد الزم اگه تا ایستاد در کنار

 :کشید جیغ مامان. زد جا همون  دیگه مشت یک

 !کنی کثافت؟کار میچی -

  .به سمتش برگشت

دختر توعه! اون ها مامور نگرفتنش، سرگرمی  کثافظ من نیستم.  -

برن اطالعات برای دونستی همه این دخترهایی که میمیگرفتنش. 

جا بود بهم گفت تفریح خودشونِِ؟ یکی از نیروهای آرمین که خودش اون

   .دیده...   که این آشغال رو در حال
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زده از شایعه، در حالی که صورتم به کف زمین چسبیده بود بهت

اور کرده بود طور ببدجنسی، نقشه یا هرچیزی که فقط حرف بود و این

 :سکوت کرده بودم. ملینا جیغ کشید

 خواهر با آرمین نیروهای از یکی حرف  ای! به چه حقی بخاطرتو دیوانه -

 ...فهمیکنی؟! واقعا نمیمی رفتار طوراین من

یک دفعه دست انداخت من رو گرفت و به سمت آینه پرتاب کرد. با 

های شیشه به زیر بینیم رو شکستهصورت داخل آینه رفتم و ورود 

 زیر شیشه  احساس کردم. لثه هام پاره شد و روی میز آرایش افتادم.

 برداشته سرعت به هاپله از که نیوشا هایقدم صدای. شد خون پر صورتم

 :کشید داد آرایشگر و شنیدم رو شدمی

 !ری یا زنگ بزنم پلیس؟می -

زده به صورت غرق خون دخترش بهتچشمم به مامان خورد که هنوز 

تلویی خورد و  -دونم چی توی نگاهم دید که تلوخیره شده بود. نمی

آوردم. این درد قلبش رو گرفت و روی زمین افتاد. این رو دیگه تاقت نمی

زیاد بود. جیغی کشیدم و خودم رو صاف گرفتم تا به سمت.ش بدوم که 

هام از هم ه آینه کوبیدم. لبدست مازیار پشت سرم قرار گرفت و محکم ب

 پشت از دستش  م جاش رو به قرمزی خون داد.پاره شد و رژ لب بنفش

 از قبل ثانیه چند.شدم هوشبی و  افتادم زمین روی شد جدا که سرم
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 .کردم احساس سرم پوست روی رو تیغ سردی هوشیبی

*** 

اول من رو دید چشم باز کردم مامان و مهران رو کنار خودم دیدم. مهران 

و اشک به نگاهش نشست و بیرون زد. از حرکت اون مامان متعجب شد و 

های بازم خودش رو به سمتم کشوند و به من نگاه کرد. با دیدن چشم

 .دستم رو توی دستش گرفت

 !شکرت خدایا  یا اهلل! -

همه چی یادم بود. االن توی بیمارستان بودیم. دستش رو به سمت لبم 

  .یدم. زنگ رو زد تا پرستار بیادآوردم و بوس

 کجات درد داره؟ -

 .سرم و صورتم -

 .زیر گریه زد

 !خدا لعنتش کنه -

 .دستش رو فشردم

 .تموم شد  -
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 :کرد گفتپرستار اومدم و در حالی که داشت باند روی صورتم رو باز می

 چطوری خوشگل خانم؟ -

 لباس با که دختری برای سوختمی دلش  .دیدممی رو غم  شتوی نگاه

 :گفتم حالبی  .بود گرفته قرار تخت روی طوراین سفید

 .سر و صورتم درد می کنه -

 کجای سرت؟ -

 .پوست سرم -

 :یکم مکث کرد بعد معذب پرسید

 یادته چی شد؟ -

 .سر تکون دادم

 .آره -

 .دستی روی صورت باند پیچی شدم کشید

 .دیده باشهش کمه آسیب همیشگی دکتر گفت امکان -

 ***دانیال***

کند ،و تو چه دانی که جبران و عوض سپس خداوند برای تو جبران می
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 بخشیدن خداوند چگونه است.

جای بازداشتگاه توی اتاقی خوابیدیم که یک تخت دو باالخره یک شب به

 البد کردم  طبقه داشت و یک لباس راحت و تمیز بهم دادن. با خودم فکر

. خواب بودم که در باز شد. بازیِِ توی شدن برنده جایزه لباس و اتاق این

 و بود  پرنور المپ  نفرِ، یک مبل یک تخت، با بازداشتگاهی که اتاق  چون

. بود اتاق داخل بهداشتی سرویس داشتن شزندان از بیشتر مزیت تنها

 با و نشستم سرجام نگران  .دیدم رو سرباز دو کردم باز چشم که وقتی

هم بیدار کردم. سربازها که از  رو بردیا  پایینی تخت به ضربه دو زدن

 :هوشیار بودن ما مطمئن شدن گفتن

 .باید شما رو به مکانی دیگه ببریم -

 .شون رو باال آوردن تا ما ببینیمهای دستو کوله

 .وسایلی که داشتید هم آماده هست -

جایی ها رو بپذیره از جابهبردیا که انگار فرصت بیشتری از من داشت تا 

 .تخت بیرون بپرید و کوله رو گرفت

 انگشترم داخلشه؟  -

با آرامش و تردید پایین رفتم اما به زمین که رسیدم سرگیجه بدی 

 خودم به تونستم کمکش با  گذاشتم بردیا شونه روی رو دستم  گرفتم.
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 .بیام

 (کمی کمک گرفته از رمان ماری آنتوانت)

مال معلوم بود کا  اومدیم. با تعجب نگاهی به دور و بر انداختیم.هوش به

 :شکست رو سکوت بردیا! داند خدا کجا اما. هستیم ساختمون  داخل یک

 نظرت خونه امن اینه؟به -

  .انداز رو با ها فرش  دیوارها کاهگلی و ترک خورده و

 ای؟توی همچین خرابه -

 ایشیشه در از که بهارخواب  ای،دایره پشتی دوتا  خونه سه خوابه بود و

 چیز کردم می شنگاه هرچقدر. قالی شیش   اندازه  لها بود،  معلوم

 در. شد باز هااتاق از یکی در. خوردنمی چشمم به شناخت برای بیشتری

 خونه  شلوار با سفید نخی شرتتی   که دیدیم رو سرهنگ تعجب کمال

 بداخالق سرهنگ اون از دیگه. خندید ما دیدن با. بود پوشیده ستش

  .نبود خبری قبلی

 .بیدار شدید؟ راحت باشید -

 حال همون در و  اشاره کرد بشینید. نشستیم. به سمت آشپزخونه رفت

 :گفت
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 !به خونه من خوش اومدید  -

 :داد ادامه  با تعجب بهم نگاه کردیم.

 .نیستحاج خانم رفته یک سری به خانوادش بزنه و فعال  -

ا بلند ام و خوردم تکونی شوک شدت از. اومد بیرون  با یک سینی چای

 :گفت و گذاشت زمین  نشدم از دستش بگیرم. روی

 چرا به دیوار تکیه دادین؟ -

و دوتا پشتی برای هر کدوممون آورد و خودش دو زانو رو به رومون 

های پرنگ چایآالیشش و بخار نشست. نگاه متعجبم بین رفتار بی

 :چرخید. بردیا پرسیدمی

 این... هدیه پیروزی... ما... هست؟ -

 چه چیزی؟   -

 خونه شما... آموزش ببینیم؟  -

 .خندید

 .نه پسر جان، حکم شما آزادی  -

 مونکمک به خودش. بگیم چی دونستیمنمی  زده بهم نگاه کردیم.بهت
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 :رسید

 .خواهید شد، با حقوق و مزایاشما به طور رسمی عضو اطالعات  -

  .گهمی چی  شدماصال متوجه نمی

هاتون رو کامل متوجه بشین، بعد مونید تا وظیفهیک مدت خونه من می -

 .شینبرای آموزش نظامی فرستاده می

  .مون رو دید به یکی از اتاق تا اشاره کردوقتی سکوت

 زندگی همسرم همسرم، مادر و برادرم  جا بمونید. من بافعال اون -

  .نداده بچه بهم خدا. کنممی

 :بعد ادامه می ده

 نیست خونه اینجا متری سیزده  مراقب باشید صداتون بیرون نره. تا -

 خونه از. بشنوه رو صداتون و بشه رد کسی هست امکانش هم باز  اما

تون اتاقد. حاال به کنینمی  باز هم حیاط در و ریدنمی هم بیرون

 .برگردید

ها داشتم ازش بپرسم اما، همون ترس اولیه که ازش داشتم خیلی سوال

 اتاق سمت به و برداشتم رو زندان  باعث شد بدون حرف بلند بشم و کوله

 و بود گرفته مجاز غیر اجناس فروش بخاطر رو مازیار پلیس باریک. رفتم
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 :هم گفتب موقع اون. بود کرده زندانی روز یک

 .تا آخر عمر توی جوب بخوابی یک روز توی خونه زندانی نباشی -

بردیا هم پشت سرم اومد. توی اتاق    .فهمیدمش رو میحاال معنی حرف

 :گیج نشسته بودیم. گفتم

 !من اصال... چطور ممکنِِ! آرمین -

 !کنند عضوم شهمی  من با سن کمم -

 کنند؟چطور به من اعتماد می -

 .من بدتر بودبردیا حالش از 

 برادرم بفهمه زندم چی؟ -

 یک جز که متری بیست  انقدر استرس داشتیم که توی اون چهارچوب

. بکشیم نفس تونستیمنمی  نداشت چیزی دیواری کمد یک و قرمز قالی

 .اومد داخل و شد باز در که گذشت   استرس در ساعت نیم

 .دانیال، همراهم بیا -

 خواسته خدا از زدممی چنگ   فهمیدن واقعیت برای هرچیزی به  من که

 رفتیم می در سمت به که طورهمین  .رفتم بیرون باهاش و شدم بلند

 :گفت
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 یک این تو  .نیم و ماه یک حدودا  یعنی. مونیدمی اینجا هفته  هفت  -

 برسه گوشتون به چیزی نباید خانوادهاتون مهم اخبار و دیدار جز ماه

 ...وبشن رو این فقط   پس

 .برادر من بهم خیانت کرد -

 .برادرت و نامزدت -

م گرفت و کمرم تیر کشید. صداش رو یک لحظه احساس کردم نفس

 :شنیدم

 چرا ایستادی؟ -

گز دست و پام فهمیدم اون  -چکید و با گزعرق سرد از سر و صورتم می

حاال دست هام لونه کرده بود و بیماری ارثی کم خونی جایی زیر استخون

 ...به گریبانم شده. با سر روی زمین افتادم

 حرف کسی با اینکه بدون  چند ساعتی از بیدار شدنم گذشته بود و

و به این فکر می کردم که من هیچ  بودم نشسته کمد چپ سمت  بزنم

کسی رو به اندازه الینا دوست نداشتم و محبتی بیشتر از اون به کسی 

 .اومد داخل سرهنگ  نداشتم پس چی شد؟!

 .بلند شو -
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 :فقط نگاهش کردم. عصبانی گفت

 !گفتم بلند شو -

 :دم رو به روم نشست و گفتوقتی دید محل نمی

اینجا بیارم تا راجع به کارشون توضیح  رو هردوشون   دمبهت قول می -

 .بدن. حاال دنبالم بیا

کردم هام رو روی زمین گذاشتم و بزور دنبالوش راه افتادم. فکر میدست

ها نبودن از دم جا افتادم، چون اگه اونمن بخاطر عشق به برادرهام به این

ه خودم ب  .بودم کرده ازدواج الینا با و بودم رفته کنار  و دستگاه آرمین

 و بودن هال داخل بردیا هایسال و سن هم  اومدم دو خانم و یک پسر

 بردیا کنار  .دادن رو جوابم که کردم لبی زیر سالم. بود جااون هم بردیا

 .کرد ساله پنج و پنجاه  شاید خانم به اشاره سرهنگ. نشستم

  .خانم ستاره خانمم  مادر -

ز نگاهش معلوم بود ما روز خوش از ا اما  سردی به ما نگاه انداختبا خون

 سه و سی حدود خانم یک. کرد معرفی  ش نخواهیم دید. دومی رودست

 .ساله

 .خانم یادگار  خانمم -

 حال این متوجه کسی من جز انگار اما  با بهت به بردیا خیره شده بود
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  .نشد

 .برادر خانمم آقا تایران -

 :گرفت. سرهنگ ادامه دادنگاه معمولی انداخت و روش رو 

 ساعت تا کنیممی نرمش  برنامه شما به این شکلِ: ساعت شیش صبح -

 بعداز  .دارید لباس تعویض و صبحانه وقت دقیقه شونزده   هفت. هفت

 شما از  .صبح نه  ساعت تا کنیدمی مطالعه رو آموزشی های کتاب   اون

 کامل کنممی تکرار...کامل پاسخ ها سوال به اگه. کنم.می سوال

 یک و فیزیکی تنبیه یک  نه اگه دارید استراحت دقیقه بیست  دادید

 .داشت خواهید پیش در نظامی تنبیه

 .با دست به تایران اشاره کرد

 تمرین  ده ساعت  شن.از ساعت ده ایشون هم با شما هم آموزش می  -

 بعد و ریممی مسجد به  اذون برای. اذون تا شهمی شروع  نظامی های

 زبان زبان، از اطالع صورت در و  بینیدانگلیسی رو آموزش می زبان  هم

 تعویض و ناهار ساعت یک جااون. سه ساعت تا کنیدمی کار رو عربی

 دو اذون از بعد  و کنیدمی کمک رو خونه کارهای هم اذون تا. لباس

  .هست شام و کارها در کمک ساعت دو و خواب فقط... خواب ساعت

 .به همسرش اشاره کرد
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 دو   ساعت تا ایشون نظر زیر نظامی هایتمرین  از ساعت یازده شب -

 شد؟ فهم شیر. دارید خواب اجازه دوباره بعد  و دیدمی ادامه صبح

 :نگاهی بهم کردیم. زیر لب گفتم

 .بله -

 .تون بریدحاال به اتاق -

 :بردیا بهم گفتدوباره به اتاق برگشتیم. وقتی نشستیم 

 .مون رو برای هم تعریف کنیمبیا خاطرات خوب -

 .خندی زدم. توی همه خاطرات خوبه من رد پای الینا و باربد بودنیش

 .کنمتو تعریف کن، من گوش می -

 !شهنمی  طور کهاین -

 .ش چیزی یادم اومدحاال... شاید وسط -

. کردمی بازی باهاش  برادرش کهبا ذوق شروع به تعریف کردن کرد. از 

 جالب. صمیمیش دوست  از. بود ساله پنج  بار آخرین که برادرش پسر  از

 گفتمی دربارش وقتی و نداشت کینه ازش اصال برادرش کار وجود با بود

 .کردمی بیداد هاشچشم توی دلتنگی برق

غم انگیزتر از    .داشت شباهت مازیار  از نظر قیافه خیلی به ماکان برادر
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شه! با . دلم براش تنگ میشهدلم برات تنگ شده دلم برات تنگ می

 !شهسوال پرسیدن الکی هم حواسم پرت نمی

 بودی؟ کجا بودن داده نجاتت که سال دو  این -

 .روسیه  -

 .هام گرد شدچشم

 !روسیه؟! چرا؟ -

نداشت چون نگران تیمارستان بودم. مشکل روانی داشتم. ایران نگهم    -

 با البته. کنه پیدام ها تیمارستان  از دونهمی رو ممشکل که داداشم  بودن

 کسی آسایشگاه خود هایکارکن جز و بودم روسی شناسنامه یک

 برم ایران به مبدل لباس با  هم بعد. هستم ایرانی من دونستنمی

   .گردونندمی

 :صدای بلند سرهنگ میاد

 .وقت خوابه  -

 داشتم انتظار که طورهمین. رفتم دیواری کمد  بلند شدم و به سمت

  .انداختم بردیا جلوی و شآوردم بیرون  .بود تشک لحاف،  شداخل

 .پهن کن -
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 با   .شدیم بیدار اذون صدای با  پهن کرد و من هم برق رو خاموش کردم.

 :گفت تعجب

 !صدا زنده نیست؟   -

 .زدمآلود روی پهلو چرخی خواب

 .یک نفر روی سقفِ -

 .چند ضربه به در خورد

 .هی! نون خورهای اضافی بلند بشین -

 :دوباره پرسید

 !کیه؟ -

 !مادر زنش -

 :تر که خورد بردیا گفتدو ضربه محکم

 .نیستیم  شما بخورید ما  -

  .هام بسته بود خندیدمدر حالی که چشم

 .آقا تقی گفته بیدارتون کنم   -

  .بودپس اسمش این 
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 .خانم االن میایمچشم حاج -

 :غری کرد و رفت. بردیا گفت -غر

 .من نماز بلد نیستم  -

 .خونم تکرار کنبلند می -

 :گفت  بلند شدیم.

 با همین ها بریم بد نیست؟ -

 !شاءاهللنه ان -

شترت نخی و شلوار خونه تا بیرون زدیم. هیچ کسی داخل با همون تی

 .کرد اشاره هال باز نیمه   هال نبود. بردیا به در

 .جا باشندفکر کنم اون  -

. داشت کوچیکی باغچه  بیرون رفتیم. یک حیاط که کفش آسفالت بود و

هوای    .داشت نرده  باالش که کوتاه دیوارهای سرامیکی، بهارخواب یک و

 به خانم یادگار   .بود کرده روشن خونه در سر   تاریک رو المپ

 .گرفت سمتمون به مهر دوتا و اومد مونسمت

 نماز جماعت بلد هستید؟  -
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 .دممی یاد بردیا  من به -

 سرهنگ  اون که رفت همه چی رو به بردیا توضیح دادم. تا اون موقع

یا رو گرفتم و به اون سمت برد دست. ایستاد اول جانماز  و اومد پایین

 !نمازی بودها. عجب ما هم خانمرفتیم. نوبتی ایستادیم. پشت

شن. شون پشیمون میدونستم جفتهای زندگیم بود. میحواسم پی اتفاق

ش خواست انتقام بگیره اما من دیگه از دستمخصوصا الینا! اون فقط می

 .دادم

ش این نیست که اون آدم از زندگیت رفته از دست دادن لزوما معنی

از دستش باشه، همین که دیگه نتونین باهم مثل قبل باشین یعنی 

 ...دادی

 دم تایران   نماز که تموم شد سرهنگ شروع به خوندن دعای عهده کرد.

 :گفت مونگوش

 .باشه بیدار دیگه ساعت نیم  خوان بخوابید سریع برید کهشما اگه می -

 :بردیا پرسید

 عصبانی نشه؟ -

 .ابرو باال انداخت
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 .برین -

 داد   چشمم بهم رفته بود کهیواش بلند شدیم و به اتاق برگشتیم. تازه 

 :شد بلند نیرویی سرهنگ

 .برپا -

 :که چشم باز کنم گفتمنفسم از شدت شوکه گرفت و قبل از این

 !ای خدا لعنتت کنه  -

 .چشم که باز کردم با دیدن سرهنگ باالی سرم رنگ از صورتم پرید

 !سرهنگ -

 :دوباره داد کشید

 .برپا -

 مونبغل توی که بود لباس دست دو دستش توی. پریدیم جا از  هر دو

 .کرد پرت

 .پنج دقیقه دیگه بیرون  -

 سانت سه یقه  یک. کردیم بررسی  ها روو خودش رفت. سریع لباس

 داخل اما رفتیم بیرون و پوشیدیم سریع. سفید سوارکاری شلوار و مشکی

 به کهاین بدون بود ایستاده بهارخواب روی. رفتیم حیاط به پس نبود هال
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 با و رفتیم. بشین حیاط وارد گفت دست اشاره با  برگرده مونسمت

 بهمون رو... و رژه قوانین نظامی، احترام اول  و به روش ایستادیم.ر فاصله

 :داد دستور بعد داد یاد

تون باید روی دیوار سی دور از کنار دیوار دور حیاط بدوید. یک دست -

 .شهمی اضاف دور پنج  باشه. اگه جدا بشه

 شدت از. شد دور هشتاد   سی دور برای بردیا چهل دور و برای من

 رو دیگه سخت هاینرمش  افتادم اما اجازه نداد واشتم مید خستگی

 روی مونخسته تن که بود شنا تا هشتاد   نرمش آخرین. دادیم انجام

 .شد خاکی نومون هایلباس  و افتاد زمین

 ***الینا***

حالی که زار می زدم به سر و صدای مازیار از کوچه گوش می دادم. تا در 

چپ نگاهم کرد. مامان  -پلیس بیاد طول کشید. بابا که داخل اومد چپ

 :کالفه گفت

 !چه؟ طفلک این به کنی می نگاهش  طورچرا این -

 .کنند می  صحبت بهش راجع محل  البد یک چیزی هست که کل -

 .پنجره بلند شدمزده از زیر بهت
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 ای هست بابا؟یک چیز دیگه -

هام رو م که بازومکرد نگاه مامان به   توجه به من به سمت اتاق رفت.بی

 .گرفت

 .بابات عصبانی مامان جان -

 ...با ناراحتی به اتاقم رفتم و شروع به نوشتن خاطراتم کردم

 و سر روی ها کتک رد هنوز  چهار روزِ از بیمارستان مرخص شدم.

 ذارممی کاله سرم روی. هست زخمی سرم پوست و ندارم مو. صورتمِِ

نگاه کنم. یک تهمت ناروا پشت سرم  رو خودم آینه توی ندارم جرات  و

  !کنهتر می شه. چرا کسی باورم نمیلحظه بزرگ -هست اما داره لحظه

  .مهران دلخور بدون در زدن به اتاق اومد

 چته؟ -

 !هستیهمون چه که تو  -

 !مرگ -

 .با عصبانیت جلو اومد و روی تخت نشست

 ...یک پیشنهاد برات دارم دخترک -
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 :ادامه حرفش رو نگفت اما عصبانی گفتم

 !دخترک چی؟ هان   -

 .سر من داد نزن. بذار حرفم رو بزنم -

 .با ناراحتی روم رو گرفتم

به با بابا صحبت کردم. قرار شد خونه رو بفروشیم و نصف پولش رو  -

صدا طالقت بده و بره. مازیار بدیم که اون هم به روی خودش نیاره و بی

 .باز هم همه اموالمون بخاطر تو از دست میره

ش مثل گزر به سرم فرود می اومد. بغض کرده بودم و مجال هر کدوم

 .سخنم نبود

 .کار رو نکردممن این -

  .برای کتمان خیلی دیره تشت بدجور افتاده -

 .بیرون رفتو 

 ***دانیال***

مون یک حوله دادن که به حموم کوچیک خونه رفتیم و به هر کدوم

  .پوشیدم چندش با  رو داغون هایلباس ناراحت   دوشی گرفتیم.

 .فوقش با قلم در شعر تصویرت کنم -فوقِ
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 .کنم تکثیرت  باغ درون یا که چون گلها, 

 .عاشقت هستم ولی آزاد هستی مثل باد

 .خواهم تو را با عشق زنجیرت کنمنمیمن 

 .فصل سردی پیش روی ماست اما شک نکن

 .قصد من هم این نبوده تا که پاگیرت کنم

 .رسدمی  بهاری  دلتنگی های بعد از این شب

 .کنم گیرتدل  باحرف  را من نباید تا تو 

 نازنین  زیبا  و در نگاهم آسمان هستی 

 ...زمین گیرت کنممن نباید تا تو را باعشق 

 اخوان_امیر#

چپ من رو و یادگار خانم هم زیر  -تمام مدت صبحانه ستاره خانم چپ

چشمی بردیا رو نگاه می کرد. بعد از صبحانه سریع کمک کردیم سفره 

 الینا به وقتی  انداخت.ها میجا من رو به یاد خونه الینا اینجمع بشه. این

 مسراغ پشیمونی دو و دلتنگی یک و نفرت حس   یک کردممی فکر

که بهش دل ش و دومی برای اینکه فروختم. اولیش برای ایناومدمی

 دادم. توی بازداشتگاه خیلی سعی کردم به خودم امید بدم که

های سال گذشته بهترین راهنمات تو سال جدید اجازه بده تمام شکست
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 باشه.

 ماهان روز یک الینا  خیانت از قبل گرفتممی آتیش و اومدمی یادم  اما

 :گفته بود و بودم دیده

 .داداشم ازدواج کرده اگه گفتی با کی -

پرسیده بودم با کی. اومد جواب بده که مازیار بهش چشم غره رفت و اون 

کردم. بعد از صبحانه در حالی که هم سکوت کرد. کاش اون روز شک می

 دوتا. کنیم مطالعه  رفتیم تابه اتاق   بدجور دوست داشتم بخوابم اما

 استرس با  .انداخت جلومون رو مبارزه انواع  و رزمی تمرین کتاب

 شد می تموم زود باید طرف یک از   .کردیم خوندن به شروع و برداشتیم

 .اومد اتاق به  خانم ستاره. شدمی حفظ  باید  طرفی از و

 افتاده؟تون به گردن ما شما سرگرمین؟ فقط نوکری -

 .وقتی سرهنگ اومد هر دو از جا پریدیم  .و بیرون رفت

 .ها رو به من بدیدکتاب -

کتاب ها رو توی دستش گذاشتیم. شروع به پرسیدن کرد. چهارتا سوال 

 :گفت وقتی و دادیم جواب درست رو همه  از هر کدوممون پرسید.

 .خوب بود -
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   .نفس عمیقی کشیدیم

 !تایران -

 در خاکشیر لیوان دو و شد وارد  سینی با تایران که نکشید  چیزی طول

 سرهنگ خوردیم که رو خاکشیر. بود موقع به خیلی  مون قرار داد.مقابل

 :گفت

 .هر سه تون بیرون -

 رنگی خاکستری  بیرون رفتیم. یادگار خانم در حالی که ژاکت بلند و

 بهارخواب روی بود کرده سر به  هم رنگی فیروزهای مغنه  و بود پوشیده

 .کرد ما به نگاهی. ایستاد

 دارید؟ رزم  کدوم یکی از شما مهارتی در اسلحه یا -

 .من کار با کلت و کاراته رو بلدم -

 خوبه، دیگه چی؟ -

 .دفاع شخصی هم کار کردم -

 :بردیا گفت

 .رفتم سازیبدن   من هم بعد از برگشتم از روسیه  -
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 :گفت و انداخت بردیا   دوباره نگاه معناداری به

 .خوب! شروع می کنیم -

 اذون دم  های چون حالت آموزشی داشت سختی قبل رو نداشت.تمرین

 :گفت

 .وضو بگیرید بیان -

بردیا که سر اذون صبح وضو نگرفته بود و این رو من هم وسط، نماز یادم 

 .بار ازم وضو گرفتن رو یاد گرفتاومد این

 بلدی دانیال؟ها رو از کجا تو این -

 .خانواده نامزدم تقریبا سر این مسائل مقید بودن -

 کرد؟ خیانت بهت   نامزد؟ همون دختر که -

 .اومد سرهنگ  اخم هام درهم رفت اما چیزی نگفتم.

 بریم؟ -

خوشحال از این.که بعد از چند وقت می تونیم جایی بریم. سر تکون 

 .دادم

 .حاضرم -
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شد قرار پامون رو بیرون بذاریم. در باورم نمیبه سمت در که می رفتیم 

 شونبین و بود  خونه یک متری سی  فاصله با رومون به رو  رو باز کرد.

 به  رار داشت.ق بیابون   و بود شده  داغون شآسفالت که  جاده یک

 :گفت بردیا. بود خونه چپش و راست  سمت از متری پنجاه هایفاصله

 داره؟این برهوت مسجد هم   -

 :گفتم گوشش دم آروم  به پهلوش زدم و

 !چیه برهوت  جا هست،ش اینخونه  -

 خودش روی به هم سرهنگ  زده سرش رو پایین انداخت وخجالت

 .دنبالش ماهم و افتاد راه. نیاورد

 رویکنی و ز یادم نمییادم نمی

 ...یادت بخیر

 !یار فراموش کار من

 :در همون حال گفت

 .عنوان شاگردهای من میان. یعنی شاگردهای حاج آقاشما به  -

 خوب اگه سوال دینی پرسیدن چی؟ -

 .گین شاگردهای جدید هستیدمی -
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 :بردیا گفت

 تون کو؟لباس -

 .توی مسجدِ -

 به  کم به جایی رسیدیم که خونه ها نزدیک تر بودن و چند دکه -کم

 بچه کنار از و گفتمی آقایی حاج سالم  دیدشمی هرکی. خوردمی چشم

 دیگه کوچه یک وارد. کشیدمی سرشون روی دستی شدمی رد که ها

 فکر داشتم من. شدنمی واردش مرد و زن. دیدیم رو مسجد و شدیم

 .کردممی

شی، فریاد شکنه، اولین باری که بادرد آشنا میاولین باری که دلت می

غریبه و آشنا متوسل دی، به زنی، حال بدت رو به همه نشون میمی

ترین شی واسه درد دل کردن. تهش اینه که هربار توی آینه ضعیفمی

 .شیزار میبینی از خودت و احوال پریشونت بیموجود دنیا رو می

به اون سمت که رفتیم همه سالم کردن و با ادب کنار ایستادن تا ما رد 

تا   .رفتیم لداخ و داد رو شونجواب احترام با نیرویی سرهنگ  بشیم.

 با کوچیک نسبتا  حاال داخل مسجد رو از نزدیک ندیده بودم. یک فضای

 سبز  پرده یک و برداشت ترک دیوارهای و رفته رو و رنگ هایقالی

آقا کجا رفت. بردیا آروم بود. نفهمیدم حاج شده زده وسط از که کلفت

 :پرسید
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 کار کنیم؟باید چی -

 !دونم نمی هم خودم  این یکی رو -

کردیم. دوتا بچه مهر طور گیج به دور و بر نگاه مییک مدت همین

نشستن. ماهم جلو رفتیم ذاشتن و آقایون کنار هم به صورت صف میمی

 :شون پرسیدیکی   .نشستیم   کنارشون  و

 .شما شاگردهای جدید حاج آقا هستید -

 !بله -

 !چه پسرهای خوشتیپی -

  .دومون تشکر کردجای هر بردیا خندید و به

 پسرشون رو پیدا کردن؟ -

 !کدوم پسرشون؟ -

 .ای بابا انگار شما اصال اطالعی ندارید -

طور که اولین بار دیدمش اومد. انگار سرهنگ با لباس شیخی همین

 خودش محله  ش توی اون محله تموم شده بود که حاال بهماموریت

 اهلل یا احترامش به همه بودم؟ من ماموریتش یعنی. بود برگشته

 به مرد. کرد گفتن اقامه  به شروع و ایستاد قبله به رو. شدن بلند  گویان
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 .برگشت ما سمت

 آدم یک زن بشه آقا حاج زن کهاین از قبل همسرش   گفتم.داشتم می -

 آقاحاج گیر چطور دونمنمی اما نبوده خوبی زن هم خودش  لدار بوده.پو

 نداشته بزرگی جرم  دختر. دهمی تحویلش پلیس به هم اون و افتهمی

 اما بره هاشبچه دنبال خوادمی و شهمی آزاد  مدت یک از بعد پس

 به  فهمندمی و کنهمی کمکش آقا حاج همین. نیست ازشون خبری

 .ن مادرشون مردهگفت هاشبچه

 از بعد. چسبید خوب که بود نمازی. ایستادیم  نماز اول شروع شد و همه

  .کنه سخنرانی تا شد بلند آقا حاج نماز

 :امیرالمؤمنین )علیه السالم( می گویند -

 
 و بریزند ڪاش شما بر مُردید اگر هڪ نیدڪبا مردم آنگونه معاشرت  -

 .آیند شما ۍسو اشتیاق با ماندید زنده اگر

 
 ده متڪالبالغه ،حنهج

 .بردیا آروم به بازوی مرد زد

 .تعریف کنید -

 :آقا هنوز صحبت می.کردحاج 
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 :پیامبر صلی اهلل میفرماید -

اش را به شوهرش منت گذارد تمام اعمال او اگر زنی حقوق و درآمد مالی

گردد. اگر چه وی از عابدترین زنان و درآمدش به مقدار دنیا طال تباه می

 .و نقره باشد

 :مون برگشت و ادامه دادمرد به سمت

که پسر اول از زن اول شوهرش و پسر دوم از  کنهجا زن اعتراف میاون  -

  .اون

سلطانی بر عابدی وارسته وارد شد. حکیم سرگرم مطالعه بود، سر بر  -

نداشت و به ملکشاه تواضع نکرد، بدان سان که سلطان به خشم اندر شد 

 :و به او گفت

دانی من کیستم؟ من آن سلطان مقتدری هستم که فالن آیا تو نمی -

به خواری کشتم و فالن یاغی را به غل و زنجیر کشیدم و  کش راگردن

 .کشوری را به تصرف در آوردم

 
 :حکیم خندید و گفت

ام که تو اسیر چنگال من نیرومندتر از تو هستم زیرا من کسی را کشته -

 .رحم او هستیبی
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 :شاه با تحیر پرسید

 او کیست؟ -

 
 :حکیم گفت

م و تو هنوز اسیر نفس اماره خود اآن نفس است. من نفس خود را کشته -

خواستی که پیش پای تو به خاک هستی و اگر اسیر نبودی از من نمی

افتم، عبادت خدا بشکنم و ستایش کسی را کنم که چون من انسان 

 .است

 
شاه از شنیدن این سخن شرمنده شد و عذر خطای گذشته خود را 

 .خواست

گرده تا کنه و دنبال خانوادش هم میمیآقا ازدواج خالصه با همون حاج -

 .فهمه شوهرش مردهمی

 :با اشتیاق پرسیدم

 !بعدش چی شد؟ -

 :سرهنگ ادامه می داد

 .راجع به شهید علی هاشمی گفتن -
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 توی دبستان دوران در. دادمی انجام بزرگی کارهای کودکی همان از  علی

 هم خنک آب حتی فروخت؛می و گذاشتمی بامیه و زولبیا سینی

 .کمک خرج باشد خانه برای تا آورد می در تومان یک روزی  .فروختمی

ش را جمع های کار کردنچهارده ساله که بود پول تو جیبی هایش و پول

مان خالی شده و پولی در خانه نیست، به من دید سفرهکرد، وقتی میمی

طوالنی بین خانه تا می داد تا نان تهیه کنم؛ حتی یادم هست که مسافت 

 .رفت تا پولش را پس انداز کندمدرسه را پیاده می

 .کنه و سراغش میرههرطوری هستن پسر بزرگ رو پیدا می  -

 :سرهنگ نیرویی راجع به شهید صیاد شیرازی توضیح می داد

تصور می شد که ایشان فقط یک فرد نظامی است. اما واقعیت این بود   -

 :گفتندی نبود. آیت اهلل بهاء الدینی میکه پدرم صرفاً یک نظام

 «.پدرت یک روحانی بود در لباس نظامی»

 درباره ارتباط پدرم با من باید عرض کنم

 :گفتکرد. میگذاشت ولی از دور مراقبت میایشان من را آزاد می

 .ها را نباید حبس کردبچه

ای که خودم من پنج ساله که بودم برایم برنامه داشت و با توجه به عالقه

برد. کرد و من را به سخنرانی میدادم لباس چریکی تنم مینشان می
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شد. با این برنامه.ها روحیه شهامت را در برایم خیلی ارزش قائل می

آورد. من از همان کودکی شاهد بودم که ایشان چقدر وجودم پدید می

 .هایش را قال می گذاشتاع هستند. حتی محافظشج

خواست ساده هراسید. ثانیاً میشاید بخاطر این بود که او اوالً از مرگ نمی

 . زیست باشد

 کنهمی قبول رو بچه هم اولی زن  گیره.خالصه بابای میاد و بچه رو می -

 ها وقت بعضی فقط و کنهمی بزرگش پسرش کنار خودش بچه مثل و

   .ببینه رو شبچه دور از مادر ذارنمی

 گفتن اقامه به شروع دوباره و  حاج آقا صلوات درست کرد و فرستادن

 .کرد

تر بوده. مادر انگار پسر زن اولی یک سیزده سالی از پسر خودشون بزرگ -

که میره و پسر اولی برای اینکه پدر میبه همین دل.خوش بوده تا این

ارث سهمی نبره میاد اون رو بکشه اما انگار جون سالم برادر کوچیکش از 

 .برهبدر می

 :با ایستادن بقیه ما هم ایستادیم. مرد هنوز ادامه داد

گن. فقط من که دوست دونند کجاست. به کسی هم چیزی نمینمی -

 می دنبالش دارن سال همون از  دونم.نزدیک آقای نیرویی هستم می
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 .باشه سالش هفده _شونزده یک پسر کنم فکر. گردن

کرد و نگاه من هم بین بردیا و اون می ش میبردیا خشک شده نگاه

 :چرخید. باالخره پرسید

 اسمش چی بود؟ -

خواست زودتر نماز رو اهلل اکبر نماز دوم رو گفتن. مرد در حالی که می

 :شروع کنه گفت

 .بردیا -

تلویی خورد.  -و به نماز ایستاد. به سمت بردیا برگشتم که تلو

 :کرد زمزمه  گرفتمش.

 .روزای کمی بود که رنگی بودم -

 کردم هنگ. شد خارج مسجد  بدو از -دستم رو کنار زد و بدو

دونستم وسط نماز بگم یا نه! همه به رکوع رفتن و من هنوز ایستاده ینم

کرد بودم. باالخره تصمیمم رو گرفتم. سرهنگ هرجوری بود پیدامون می

 هرکی از  بدو بیرون دویدم. -بود بردیا رو پیدا می کردم. بدوپس بهتر 

 که مشکی  شلوار و بادمجونی  شرتتی با نوجوون پسر سراغ دیدم می

 که جایی تا رفتم جلوتر هانشونه با   دوید رو می گرفتم.تماال میاح

 اما هست ایاحمقانه کار دونستممی. نیست تهران اصال جااین فهمیدم
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 :پرسیدم و گرفتم رو نفر یک دست

 جا کجاست؟آقا این -

 .با تعجب نگاهم کرد

 .سبزوار   -

گشتم که چشمم ممنونی گفتم و دوباره به دور و بر نگاه کردم. داشتم می

 از که دیدم رو سرهنگ دفعه یک. داشت نگه کنارم که افتاد پراید  به یک

 رو دهنم آب که انداخت بهم نگاهی و شد پیاده راننده کمک صندلی

 خشن اما آروم و ایستاد روم به رو و اومد سمت به. دادم قورت زوربه

 :پرسید

 کجا رفتید؟ -

 :آروم گفتم

 .بردیا همه چی رو فهمید -

 .انگار جا خورد اما به روی خودش نیاورد

 چی رو فهمید؟ -

 :با عصبانیت داد کشیدم
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 .فهمیده که پسر همسرتِ -

 .فشرد هم روی عصبانیت از  رو  هاشپلک

بیا بریم پیداش کنیم. درضمن محض اطالع مشاور پدرت رو آزاد کردیم  -

 .خورهش شدی. بعدا بدردمون میاما بهش رسوندن تو باعث آزادی

 ***دو ماه بعد ***

 که  کردم می نگاه مادرش به  باالی قبر بردیا ایستاده بودم. چهلم بود.

 گشتیم  بردیا دنبال هرچی روز اون   .زد می خودش سینه و سر توی

 باورش مادر  .بگه همسرش به رو چی همه شد مجبور سرهنگ. نشد پیدا

جاست و حرف نزد. ک پسرش دونستمی شوهرش سال همه این شد نمی

 نندازه خطر به رو بچه  ش این بود با رفتار احساساتی جونهرچند دلیل

 .کردنمی قبول  رو چیزها این مادر یک اما

پلیس همه جا رو دنبال بردیا گشت و زود هم پیداش کرد. توی 

 از انگار  .بود کرده پیداش ما از زودتر برادرش انگار. سبزوار  سردخونه

اطالع داشت و جاش رو پیدا کرده بود. از اون سمت قبر  اومدنش بیرون

هاش گذاشته بود و به به الینا زل زده بودم که عینک بزرگی روی چشم

 برم شسمت به خواستممی  چرا؟ بزرگی اون به عینک  کرد.من نگاه می

 بردیا شدن گم از بعد ساعت پنج  از که نیرویی سرهنگ از ترس اما

 از خوردن تکون جرات داد ادامه دیروز همین  یمه تان نصفه رو هاتمرین
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 .دادنمی بهم رو بود گفته که جایی

مراسم که تموم شد همه برای تسلیت سمت سرهنگ که با لباس 

شیخی.ش ایستاده بود رفتن. سرهنگ نیرویی بعد از تشکر اومد تا به 

 که مادرش کمک با و زد شپس اون اما بشه بلند  همسرش کمک کنه

روزها آتیش بیار معرکه بود بلند شد. حاج آقا آهی کشید و سرش رو  این

پایین انداخت. نگاهم رو از اون ها گرفتم و به جای خالی الینا 

 .اومد سمتم نیرویی آقای رفتن که ها.زن  دوختم.

 دنبالش؟ برو  خوایاگه می -

 .نگاهش کردمتوقع این حرف رو نداشتم پس با ابروهای باال رفته 

 !چی؟ -

به.خاطر عقب افتادن بعضی از تمرین ها زمان آموزشت بیشتر از موعد  -

دیم بیای طول کشید. دیروز آخریش بود. چند روز دیگه بهت خبر می

فرستم. از حاال هرجایی که ت میمدرکت رو بگیری. وسایلت هم دم خونه

 .تونی بریخوای میمی

  .مدتی در سکوت نگاهش کردم

 .م برمخوام به خونهمی -
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 :گفت داشت گذشته دوماه  با غمی که از ماجراهای

 .گیرمبرات تاکسی می -

 .خوام دوری توی بهشت زهرا بزنم، بعدش میرمقبلش می -

احتماال من هم به زودی به تهران منتقل بشم. تا اون موقع گاهی یک   -

 .سری به بردیا بزن، گناه داره

 .سری تکون دادم بغضم رو قورت دادم و

 .حتما -

 :اومدم برم که صدام زد

 !دانیال -

 صورتم طرف دو رو هاشدست  به سمتش برگشتم. در کمال تعجب

 .بوسید رو پیشونیم و گذاشت

 !از من راضی باش -

برای اولین بار توی زندگیم کار عجیبی کردم. بازوی یک مرد رو به نشانه 

نفر رو داشته باشی که بهش احترام احترام بوسیدم. چه لذتی داره یک 

 .بذاری
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 !شما هم از من راضی باشید  -

 ***الینا***

 .ام دادمهران با عصبانیت به سمت در اتاق هل

 !جابرو کتکت بزنه شرش بخوابه تا همه همسایه ها رو نکشیده این -

اومد و در بار مازیار میای یکشد! هفتهش کردم. باورم نمیزده نگاهبهت

 گاهی و زدمی کتکم  نداخت. گاهی در مقابل باباخونه الم شنگه راه می

 قایم خونه توی ترسش از که هم حاال. زدمی داشت جون تا نبود بابا  که

 آروم. شد طاق طاقتم لحظه یک. گفتمی رو این داداشم بودم شده

 :گفتم

 .کنمهمین کار رو می -

 .دنبالم دویدبه سمت آشپزخونه رفتم. مهران 

 کنی؟کار میهوی چی -

 .ش گرفتمکارد رو برداشتم و به سمت

 .میارم سرتون بال   م بیانهر کدوم از شما دوتا مقابل -

 .کردم به سمت در رفتمبعد در حالی که نگاهش می
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 ***دانیال***

 :با ذوق چندبار زنگ و چندبار در زدم. صدایی اومد

 !اومدم آقا اومدم  -

 بهم لحظه چند دو هر و  کرد باز رو در. بود سرایدار  ذوق زدهصدای 

 :گفت. شدیم خیره

 !لباس این با نشه سردت  آقا -

  .خندیدم. یک بلوز کهنه و شلوار راسته پام بود

 چرا از دیدنم متعجب نشدی؟ -

 .تون کل خونه رو چراغونی کردگفته بودن امروز میان. این داداش -

 باربد؟ -

ش دلم خیلی براش تنگ شده بود. از جلوی در کنار وجود نامردیبا 

 .رفت

 .نیست ازش خبری هفته  نه بابا آقا باربد که سه -

خواستم برای خونه دلتنگی کنم سرجام خشک شدم. در حالی که می

 .طول کشید به سمتش برگردم. متوجه شد ناگهانی گفته
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 !نیست؟ -

گن ازدواج کرده و با خانواده زنش یعنی... چیز... هست ها... می  -

 .کنهزندگی... می

 .زهرخندی زدم

 جا نیومده؟دیگه این -

 :ناراحت گفت

 .نه آقا -

 ها چی؟بچه -

 بود رفته مادرتون پیش هم بابک. شده مردی که هم دنیل  به ما سپرد. -

 .خوان بیان برگشتهمید شما میف وقتی اما

رفتم مگه حواسم از بغضم پرت بشه. در رو با قدم های تند به سمت خونه 

 ...که کردم  با شدت باز

نگاهم رو از برف شادی و مقواهایی که روی زمین جلوی پام 

. شد هک ذهنم توی ابد تا روم به رو صحنه. آوردم باال و گرفتم  ریخت

 که بابک و داشت شادی برف  بود. دنیل که شدست کیک که ایحنانه

 بیشتر ثانیه چند. بود ایستاده مقوا از خالی های دست با روم به رو
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 بغلم توی رو برادرهام. رفت آسمون به نفر چهار گریه صدای که نگذشت

 این هااین بودن کشیده چی. بوسیدم.می تک -تک رو سرشون و کشیدم

 .ی من بیشتر درد کشیدندردها  همه از کردممی احساس! مدت

 و بریدم گریه با رو خانم حنانه کیک. نشدیم جدا هم از  ایچند دقیقه

 هر که گفت می الینا از حنانه. خوردم شیرینی تیکه یک ماه چند بعداز

 :بود گفته آخر دفعه اما زدمی سر بهشون روز

 !بهم ظلم کردن حنانه جون -

زنه. دنیل از گفت صداش توی گوشش زنگ میو دیگه نیومد حنانه می

چطور رو به روش ایستاده و التماسش گفت که باربد می

 برده اتاق سمت به زدن حرف بهانه به رو اون باربد که گفتمی  کرده.می

 برای و کنهمی قفل روش رو در ندازش،می اتاق داخل به دفعه یک و

خونه و  توی بود اومده آرش  که گفتمی وقتی از بابک  .رهمی همیشه

کرد که باید هرچی پول داداشت داره وقتی دنیل نبوده بابک رو تهدید می

 .کنندمی اعدام رو داداشت  پیدا کنی و به من بدی اگه نه

باربد هم بهمون سر نزد. دنیل رفت دیدنش اما پدر زنش از خونه  -

  .ها نیستجور آدمی ما جای اینبیرونش انداخت و گفت خونه

 :ادامه دادخود دنی 

 رو شنگاه و نیاورد خودش روی به  اما شد سرخ شحرف از  دیدم باربد -
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 .گرفت من از

 :گفت اذیتم خیلی دید که خانم  حنانه

برو یک دوشی بگیر تا من هم برات غذا درست کنم. نگاه چه الغر   -

 !شده

 :دنیل به ذوق گفت

 بریم استخر داداش؟ -

 بال همه اون انگار نه انگار. بود زدهذوق چقدر  ش کردم.نگاهی به صورت

 .زدم لبخند. اومده سرش

 .حتما -

زه اندا اتاقم هایوسیله  به اتاقم رفتم و با دیدنش نفس عمیقی کشیدم.

های خونه سرهنگ بود. به سمت کمدم رفتم و نگاهی به کل وسیله

کردم اما میشون ذوق دار انداختم. یک روزی با دیدنهای مارکلباس

فردی که توی سن کم زندون بخوابه و خیانت ببینه دیگه از این چیزها 

 که منی برای استخر آب. برداشتم رو مایوم  بره. لباس، حوله ولذت نمی

  .ایستادم تازگی داشتاه زیر آب دوش میم دو

 روی به رو  پسرها یکم به حال اومدن اما قلب من اصال آروم بشو نبود.
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 :گفتم خودم به و تادمایس آینه

کنی و به تو پسر یک خالفکار هستی، به عنوان یک خالفکار زندگی می -

 از رد  میری و اون دنیا هم اینعنوان یک خالفکار در اوج ذلت می

 .شهپیشونیت پاک نمی

خواستم کاری راه کردم دیگه از سپاه به دنبالم نیان پس میفکر می

دونستم در چی تحصیالت و هنر تخصصی نداشتم نمیبندازم اما چون 

تونم کاری راه بندازم. اذون مغرب و عشا رو که گفتن من و بابک به می

 .نماز ایستادیم. بعد از نماز خودش رو توی بغلم انداخت

 .انقدر سر نمازهام دعا کردم که برگردی -

 .دعاهات جواب داد -

مین بد بود، چرا دانیال رو گفتم داداش من که بد نیست، آرهمش می -

 .به زندان بردن

کنه. خندیدم و بهتر دیدم م میش داره سرزنشگونهفهمیدم با لحن بچه

 .راستش رو بهش بگم

 .من فقط چند روز زندان بودم -

 .ازم جدا شد



 

 

 WWW.98IA3.IR 243 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 چند روز؟ -

 .دقیق یادم نمیاد. فکر کنم کمتر از یک هفته -

 .با چشم های گرد شده نگاهم کرد

 یعنی چی؟ این مدت کجا بودی پس؟ برای چی پیشمون نیومدی؟ -

 :در حالی که موهاش رو نوازش می کردم گفتم

 .شممی مامور  دیدم. به زودیداشتم آموزش می -

 :خور گفتدل

 !مسخرم نکن -

 .شهش که اومد معلوم میکارت -

 .انگار داشت باور می کرد

 !کنی؟داداش اذیتم می -

 .ندهنه، دیگه کشش -

 دفعه یک  ش شروع به باال و پایین رفتن کرد.از شدت ذوق قفسه سینه

 که کارهاخدمت بقیه و دوتا اون صداش از. زدمی دست  و پرید هوا به

 رو شدهن جلوی سریع  .اومدن داخل به زدهوحشت بودن برگشته تازه
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 :گفتم بقیه به رو و نکنه درست دردسر برام تا گرفتم

 .ما هم برای شام میایمشما برید  -

 تا خبر نکردن پخش   اون ها که رفتن باهاش صحبت کردم و ضرورت

 برای  .رفت باال کولم و سر  از ذوق کلی با. گفتم بهش رو کارت گرفتن

 انقدر. چسبهمی جوری همه نچسبه، نبود استخر دیگه غذا. رفتیم شام

ل مب روی همه و گذاشت تلوزیون خانم حنانه. شدم سنگین تا خوردم

 از انقدر  نشستیم. یک دستم زیر گردن بابک بود یکی دور شونه دنیل.

. شد چی فیلم نفهمیدیم  که کردیم تعریف بود افتاده که هاییاتفاق

 پسرها به. هست چی و شده کم چی که کردم نگاهی یک فیلم  بعداز

 :گفتم

 .بازار بریم -

خرج کردم و بعد  خودم برای هم و پسرها برای هم خوب  به بازار رفتیم و

شاپ رفتیم و حسابی به خودمون رسیدیم. به خونه که برگشتیم به کافی

گیر با شلوارک پوشیدم و اتاقم رفتم تا آماده خواب بشم. یک عرق

 .برگشتم که دیدم دنیل و بابک پشت سرم هستن. ابرو باال انداختم

 چیه؟ -

 .کرد قالب توهم   دنیل دست هاش رو
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 جا بخوابیم؟دی ما ایناجازه می -

 پریدن. کردم اشاره تخت به  شون کردم بعد با چشمچند ثانیه نگاه

 .بوسید رو امگونه محکم بابک. کشیدم دراز شونوسط رفتم  روش

 أنا ال أضعف،

 ...إال حین أشتاقُ إلیک

 آورم ،من کم نمی

 ...مگر زمانی که دلتنگت شوم

 کنکور نامثبت زمان دونستممی کهاین به توجه با  صبحش اول رفتم و

. کردم پیدا سختی به دوم دسته کتاب چند  و کردم نامثبت نشده تموم

شد. بعداز می پیدا کم خیلی بود اگه یا نبود، یا کمکی هایکتاب زمان اون

ها رو به سختی پیدا کردم. اون هم به این اون آدرس خونه جدید الینا این

 به   دوست مهران گرفته بودم و اون رو هم دنیل برام پیدا کرد.صورت که 

 خونه روی به رو گیج. برنداشت کسی زدم زنگ چندبار   .رفتم جااون

 :گفت نفر یک که بودم ایستاده

 گردی آقا؟دنبال کی می -

 .بود دختر  به سمتم صدا برگشتم. یک

 این خانواده نیستن؟ -
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 !نکن توهم با دختر بودی -

 .هام درهم شداخم

 !چی؟ -

 هستن دادگاه به دادگاه وقته چند االن  تشت دختر از بوم افتاده.  -

   .کرده شکایت ازشون کی دونمنمی

 گی خانم؟چه تشتی؟ چه دوغی؟ چی می -

 .یک قدم عقب رفت

 زنی؟چرا سر من داد می -

 :با زاری گفتم

 کدوم دادگاه؟ -

 .همین دو خیابون اونورتر -

دوباره سوار موتور شدم و به دنبال آدرس رفتم. پیداش کردم و بعد از 

 و باال. کردممی نگاه رو وراون و وراین گیج  پارک موتور به داخل دویدم.

. باالخره طبقه دوم رو به کنم سوال  کی از دونستمنمی و رفتممی  پایین

 شزخمی چهره رفتم که جلوتر قدم -قدم   ها دیدمش.روی یکی از شعبه

 هم باباش و ایستاده مامور یک کنارش شدم متوجه. ببینم تونستم رو
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 :شنیدم رو آمین صدای شدم که ترنزدیک. شمقابل

 الینا نمیای؟ -

ش رو به روم بود. سرش الینا روش رو برگردوند و حاال صورت زخمی

 :پایین بود و من ندیدمش. به مامور گفت

 .راهنماییم کنیدشم ممنون می -

ش کرد. سه قدمیم که رسید سرش رو باال آورد. با مامور به سمتی هدایت

 دست  دیدن من خشک شد و من هم با دیدن بینی شکسته و زخمیش،

 ... اشگونه روی زخم و شده باندپیچی

 !الینا -

 پایین رو سرش الینا  شناسیم ایستاد امامامور که فهمید ما هم رو می

 هایشونه با بود شده پیر سال چند انگار که چهره همون با و انداخت

 رفتن از بعد. دوید دنبالش و کرد من به نگاهی مامور و افتاد راه افتاده

 به رو و دویدم سمتش به. کنه می نگاهم داره آمین شدم متوجه اون

 .ایستادم روش

 کار کردی؟با الینا چی -

ریخت. جلو اومد و بغلم کرد. دلم یک دفعه زیر گریه زد و با صدا اشک می
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  .ش کردمشکسته سوخت و بغلبرای این مرد دل

 کار کردی؟با الینا چی  -

 زودتر خیلی گفتممی پلیس به اگه  گناه بود!ام بیبد کردم دانیال! بچه -

نجیب خودم سر رو به حرف دختر پ اون حرف من اما کردمی کمک

ش، چقدر مازیار زدش. چقدر اون مهران ترجیح دادم. چقدر من زدم

 !ش جلوی مازیار عوضیانداخت

 .با این چیزها تنم سوخت. از آمین جدا شدم و با اخم نگاهش کردم

 !کار کردید؟با الینا چی -

 .ریختاشک می

علوم اگه دخترم خودش رو نجات نداده بود. اگه به پاسگاه نرفته بود م -

آوردم. حق با الینا بود. پشت مون سرش مینبود چه بالیی ما با احمقی

 خود یا گفتن! رفت کرد  ترکم  دخترم یک شایعه کوچیک بود اما ما...

. گرفتم براش خونه یک. بگیرم براش خودم یا دهمی خونه بهش اداره

 !بخشهوقت من رو نمییگه پیشمون نمیاد! هیچد

 با. کرد عرق  هامرفت و دستهاش بد شد. سرم گیج میحرفحالم با 

 تا اومد جلو مامورها از یکی. شدن جمع دورمون نفری چند هاشزارزدن

 کنم حفظ رو امتعادل تا گذاشتم اششونه روی رو دستم. کنه مونآروم
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 .افتادم زمین روی و نداشت فایده اما

مهران رو بکشم اما یک حس خواست مازیار و هوش که اومدم دلم میبه

 :گفتبدجنسی هم ته دل می

 .اون تقاص بالیی رو که سر تو آورد داد -

 !درک! بذار بمیرهبه -

به خونه که رسیدم چند ساعتی خودم رو توی اتاق حبس کردم. یادم 

 :اج کنم گفته بودمازدو نگین با داد پیشنهاد آرمین  اومد وقتی

غرور سالمش با اعتماد به نفس غیر کاذبش بودن دختری که میتونه با  -

با استحکام تو لحن حرف زدنش ازت مطالبه کنه و حقوقش رو بخواد 

لند تر از بودن با دختریه که هنوز از نظر عقلی تو دیزنیخیلی قشنگ

 .کنهزندگی می

 راد _سهند

 :بود گفته  اون هم پشت سرم

 حرفِ ناگفته زیادَست، -

 ..گُذریمولی می

 بُرد و زَد و خورد، آمد و

 !...حاللش باشد
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 :گهزنه و مازیار میخونند. همون آخرین کتابی که باهم خوندیم. الینا مدام صفحه رو جلو میخواب دیدم که مازیار و الینا کنارم هم نشستن و دارن کتاب می

 .ا من هنوز نخوندم -

سوار موتور شدم خوندیم. شب بیدار شدم و دوباره طور که باهم میهمون

 .که دنیل بیرون دوید

 ری؟داداش کجا می -

 .ابرویی باال انداختم

 بله؟ -

 ری دعوا کنی؟می -

 .صدا خندیدمبی

 .نه -

 ری؟پس کجا می -

 !دنیل  -

 :لحن سرزنش آمیزم رو فهمید و سریع توضیح داد

 .تار ببینه تصادف کنی چشمت  هوش اومدی، ممکنشما تازه به -

 .لبخندی زدم
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 .حق باتوعه اما باید برم -

 .رسونمتخوب من می -

 .م گرفتخنده

 مگه رانندگی بلدی؟ -

 :با جدیت گفت

رفتم این دادگاه و پس فکر کردی این مدت که نبودی چطور هی می -

 اون دادگاه تا پیدات کنم؟

 :لب گفتمغم توی دلم نشست و سرم رو پایین انداختم و زیر 

 .سوار شو -

 و کرد روشن رو موتور و نشست. بشینِِ تا کشیدم  و خودم رو یکم عقب

 .افتاد راه

 کجا برم؟ -

 .کنمخودم راهنماییت می -

 .ش دادم تا به رو به روی خونه رسیدراه رو نشون

 .جا تا من بیامیک پارک سر همین کوچه هست. تو برو اون -
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 داداش؟جا کجاست این -

ش کردم که سرش رو پایین انداخت و دوباره سوار شد. اون که رفت نگاه

  .به سمت در رفتم و زنگ زدم

 !بله -

 .باربد -

 .من نیوشام -

 دادم؟نفس عمیقی کشیدم. یعنی دیگه صدای مرد و زن رو تشخیص نمی

 .گفتم باربد رو بگین پایین بیاد -

 شما؟ -

 !دانیالم -

 :گفتیکم مکث کرد بعد 

 .با... باربد این... جا نیست -

 .خوام باهاش صحبت کنمخانم من کاریش ندارم فقط می -

 .همین که گفتم... نیست -

 :صدایی از پشت سر اومد
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 کیه نیوشا؟ -

 !هیس -

 شه بهش بگین پایبن بیاد؟حاال می -

که باز شد. به عقب گوشی رو گذاشت. همون دم در نشستم تا این

 بدون. ایستاده سرم پشت لرزون پاهای با که دیدم  رو برگشتم و باربد

 :گفتم بشم بلند کهاین

 !معرفتعلیک آقای بی -

   .سرش رو پایین انداخت

! دوستم  ترینصمیمی  چرا با من این کار رو کردی؟ تو برادر من بودی! -

  را با من این کار رو کردی؟چ

 کار کردم؟چی -

 .ایستادمبلند شدم و رو به روش 

 چی؟ -

 .روش رو گرفت

 مزه دارم تازه  م رو بکنم دانیال! با من کاری نداشته باش!بذار زندگی -

 کن فراموش  !نباش آرمین مثل! نکن نابودم! کشم.می رو خوشبختی
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 !داشتی برادری همچین

ش مجبور کردی بخاطر شما خونه، طبقه پایین همین  نامرد تو من رو -

 ...برگردم حاال

 .خاطر ما برنگشتی بخاطر پول و قدرت برگشتیتو به -

 :داد کشیدم

 .ساکت شو  -

 دارند، "کور محبتی"بعضی ها بیماری 

بیند و چشم و قلب شان فقط یک طیف کوتاه و کوچک ازمحبت را می

  دهد،تشخیص می

 نثارشان کنی،دریایی از محبت را 

 فهمند،فقط ذره ای از آن را می

 ،خودتان را خسته نکنید

 شود ،تان اسراف میمحبت

 .دهیدشاید این محبتی که امروز هدر می

  روزی دنیای انسانی را

 !زیباتر سازد

 !تان را اسراف نکنیدمحبت
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 .شون یکی بیرون اومددفعه از خونهیک

 !دانیال آروم باش -

 .هام گرد شدچشمبا دیدن ماکان 

 !کنی؟جا چیکار میتو این -

 .جا جایی نداریمبا مازیار موندم، جز این -

 :ن گفتم از ترعصبی  کالفه دوباره سمت باربد برگشتم که

 من بخاطر... ما بخاطر اصال برگشتی، هابچه خاطربه تو  باشه قبول!  -

 بعدش بکنم؟ دیگه یکی  فدای رو خودم چرا من چه؟ من به. برگشتی

 تیکه یک تا کنم عو -عو براش و باشم آرمین سگ عمر همه  چی؟

 کنی؟نمی درکم چرا دانیال شدم عاشق من بنداره؟ جلوم استخون

 :سرش داد کشیدم

 خیانت به برادرهات کجای عاشقی تو بود؟ -

 و گرفت رو گلوم بغض. بست روم رو در و رفت   یک دفعه داخل

 به بعد موندم حالت همون در یکم. دادم تکیه در شیشه به رو مپیشیونی

 که دیدم رو پسر یک دور از رسیدم که پارک به. افتادم راه پارک سمت

 شدم   ش. به اون سمت دویدم که متوجهدنبال پسر چندتا و دوهمی داره
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  .رسیدم سرعتی چه به نفهمیدم و  ریخت سرم روی دنیا. دنیلِ  پسر

 عصبانیت موقع هم من و نبودن بیشتر تا پنج  افتادم.به جون پسرها 

 پاچه با سریع و گرفتم شونیکی دست از رو چاقو. شناختمنمی رو کسی

د رد انگشت من نباشه و به دور دی آسیب کسی اگه تا کردم پاک  شلوارم

 خودشون زمین روی از کهاین از قبل و گرفتم رو دنی دست  ش.انداختم

 به و  بودم نشسته  موتور پشت خودم. شدیم دور کنند جور و جمع رو

 :گفتم دنیل

 .سفت من رو بگیر -

از محله که دور شدیم یک کنار نگه داشتم و سریع پیاده شدم. دنی که 

فهمیده بود آرامش برپا شده زیر گریه زد. دلم آتیش گرفت و بغلش 

  .کردم

 ...من... من -

 :دستی روی سرش کشیدم و گفتم

الهی بمیرم برات داداش! نباید توی همچین جایی تنهات  -

 فقط االن از. نداره وجود من برای بابک و تو جز کسی دیگه   ذاشتم.می

 .نه باربد و الینا نه. هستید من قلب توی دوتا خودتون

 و اومدم هم بابک   که موندم دنیل اتاق رو شب اون  به خونه برگشتیم و
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 کار من با دادن خبر  .زدن رو در زود صبح فردا. کشید دراز کنارم

 .برداشتم رو آیفون  .دارن

 !بله -

 آقای دانیال شباهنگ؟  -

 .خودم هستم -

 :رمز رو گفت و سریع گفتم

 .االن میام -

به اتاق برگشتم و لباس عوض کردم و پایین رفتم. در رو که باز کردم یک 

 .پسر جوون بود که لبخند زد

 !بفرمائید -

ش رفتیم و و کارت رو یواشکی نشونم داد. به سمت ماشین شخصی

 و نشست راننده کنار صندلی  مرد. بود کنارم خانم پلیس  یک  نشستیم.

 :گفت

 این خانم رو می شناسی؟ -

 با. کرد نگاهم هماون. برگشتم دختر   تا ماشین حرکت کنه به سمت

 .شد گرد تعجب از هامچشم باران دیدن
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 !باران -

 **فلش بک به گذشته**

  .آرمین به دختری که کنار دیوار ایستاده بود اشاره کرد

 شناسیش؟می  -

 شهالی  هایچشم تیره، پوست با متوسط، قد  ش کردم. یک دخترنگاه

 .کرده بلوند  ی، موهاییشم

 .نه -

 .شه نوه عموی منمی  -

 !خوشبختم خانم -

 .لبخند زد

 .همچنین  -

 .سالشه پانزده  اسمش بارانه،  -

 !بله -

 .ی تولد توعههدیه -

 رو عصبانیت آثار شاید   متعجب نگاهی به آرمین بعد به دختر کردم تا
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 .انداخت پایین رو سرش فقط اما ببینم اشچهره توی

 !چی داری میگی؟ -

 دوباره تکرار کنم؟ -

 .کنیداری راجع به یک انسان صحبت می -

 .پوزخند زد

 !دونستمعه، نمی -

 .هام رو مشت کردمدست

 .حتی اسمش هم نشنوم -

 .بینیمحاال می -

 .عصبانی بیرون رفتم

*** 

  .بیرون شهر به یک پاسگاه رسیدیم

 خوان بزنید؟بندم که نمیدست -

 :همون پسر گفت
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 !اختیار دارید -

 چپم، سمت پسر اون و ایستاد راستم سمت باران  همه با هم پیاده شدیم.

 :پرسیدم باران از آروم. افتادیم راه

 تو از کی پلیسی؟ -

 .پنج ماه -

 طور؟چه -

 :نگاهی به پسر کرد و آروم گفت

 .طور که تو اومدیهمین  -

 من هم نیروی انتظامی میرم؟ -

 .دونمنمی -

 پسر اون  کنار  توی سالن که رسیدیم دریا به سمت انتهای سالن رفت.

 :گفت. نشستم

  .چمرانم   -

 .دستش رو فشردم

 !دانیال -
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 !خوشبختم -

 !ما بیشتر -

 .باران اومد

 .سرهنگ منتظرمونِه -

بلند شدیم و همراهش رفتیم. وارد که شدیم اون دوتا احترام 

 .ن من لبخند زددید با و آورد باال رو سرش سرهنگ  گذاشتن.

 !به آقا دانیال-به -

 .لبخند زدم

 !سالم -

 !خوش اومدیعلیک سالم!  -

  .اشاره کرد بشین

نشستم و چمران هم کنارم نشست. باران پرونده رو آورد و روی زانوی 

خودش گذاشت و با خودکار افتاد به جونش، حدود دو دقیقه نوشت بعد 

 :از سرهنگ نیرویی پرسید

 مسئولیتش رو کجا بزنم؟  -
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 .جا، کنار خودمهمین -

 .بعد بهم لبخند زد

 《یک سال بعد》

 دستانم نقاشی بلد نیستند.

 کشد...اما دلم برای دیدن تو پر می

 نه نکردم، عادت سال یک این توی  بعضم رو قورت دادم. نه این که بگم

 پایین پله از داشتن که پسرها صدای با. موند قوی همیشه نمیشه اما

 یکم آوررزم نشان و کشیدم لباسم روی دستی. اومدم خودم به اومدنمی

خرداد، سال هزار و سیصد و  دوم،  امروز. رفتم بیرون. کردم وصل رو

 و سر هاامتحان استرس با اآلن  هشتاد و پنج بود. دنیل کنکوری بود و

 آماده کنکور برای باید کم-کم و بود ساله هفده  هم بابک. زدمی کله

 .شدمی

رفتیم. دنی جلو با دیدن من هر دو سالم دادن. جوابشون رو دادم و بیرون 

 :گفت دنیل  خوندن.زدن و آهنگ مینشست و بابک عقب، دست می

 کنند پخش دوباره بزنند بُر یک کنن جمع  ها روکاش کارت عابر بانک -

 .بده واقعاً من دست

 با اخم از آینه نگاهش کردم.
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 اش کردی بچه؟باز خالی -

 خوب خرج دارم. -

 تا آخر ماه پولی نیست. -

 اض گفت:اعتر با دنی  ی من بستش.بابک باز شد که با چشم غرهنیش 

 کنم؟ کار چی من پس  -

 کم خرج کن. -

 باشه این ماه بهم پول بده از ماه دیگه. -

شون ی امتحانیجوابش رو ندادم. جای بحث نگذاشته بودم. جلوی حوزه

 نگه داشتم.

 به فکر درسِت باش تا پول. -

رفت. بابک سریع پرید صندلی جلو، خداحافظی دلخوری کرد و 

خواستم بابک رو برسونم که گوشیم زنگ خورد. سریع برداشتم. از می

 اداره بود.

 بله! -

 باشگاه تیر اندازی. سریع. -
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 همون کنار نگه داشتم.

 .برو مدرسه  یک تاکسی بگیر و به -

ی گفت و پیاده شد. به "چشم"اون که به کار من عادت کرده بود 

 روندن به شروع سرعت با و گرفتم رو گاز بست رو در که این  محض

 خوشدل جوون چند و کردممی رد یکی به یکی رو هاماشین. کردم

 .بگذارن مسابقه باهام بودن کرده هوس

 اآلن نه. -

نگاهی به آدرس انداختم تا مطمئن بشم همون باشگاهی هست که این 

بودیم. زودتر از اون چیزی که فکر اش مدت در حال رسیدگی به پرونده

 شناخت.کردم رسیدم. به سمت نگهبانی رفتم. من رو میمی

 سالم خسته نباشید! -

 با لبخند گفت:

 سالم آقای شباهنگ درمونده نباشید! -

تونستم بدوم پس با بعد در رو برام باز کرد و داخل رفتم. جلوی اون نمی

 م رو گذاشتم.سیمفتم و بیر جلو به  هایی بلندقدم

 کجا؟ -
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 همین راه رو مستقیم برو. -

 چند متری که رفتم گفتن:

 بایست. -

 ایستادم.

 دقیقاً دیوار سمت راستی یک در مخفی هست. -

 به سمت دیوار برگشتم. از بنرهای تیراندازی روش زده بودن.

 نکنه؟ شک کسی که بکنمش طورچه  -

 دوربین از هااون وقتی  خوره ببند.میدر اصلی رو که به سالن تمرین  -

 و کنیممی نفوذ محافظت  اتاق به ما بیان در کردن باز برای و ببینند

 باشگاه حیاتی هایقسمت ما افراد هم بعد  .کنیممی خاموش رو هادوربین

 .بشه تموم شما تیم کار تا میدن قرار محافظت مورد رو

کردن و حواسشون با آرامش به سمت در رفتم. مردم داشتن تیراندازی می

به من نبود. یک طاق در که باز بود رو بستم و برگشتم و به دوربین نگاه 

بینم. شون رو از همین پشت میی جاخوردهکردم چهرهکردم. احساس می

م . اون بار به سمت بنر دویدشاه کلید رو در آوردم و در رو قفل کردم. این

ای که از چوب بود رو اش کردم و در مخفیقسمت دوربین نبود پس پاره
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 قدر قراضه بود که با یک لگد شکسته شد.دیدم. اون

 .شدنتون پنهان مکان این با سرتون به خاک  -

یک تونل کوتاه بود. روی چهار دست و پا ازش گذشتم و به پیش رفتم. 

سیم به صدا در ردم. دوباره بیدر همون حال اسلحه رو از کمرم در آو

 اومد:

 رو دوربین. نشنون رو صدات  که نزن حرف تو اما زنممی حرف من  -

 .باشم داشته دید که بگذار جایی

 دوربین رو در آوردم و روی الی گوشم گذاشتم.

 ممکنه هر لحظه از جلوت در بیان پس مراقب باش. -

سیم هم انگار کردم و فرد پشت بیمی. گیج نگاه به یک دوراهی رسیدم

  گیج بود.

 تا رو  نارنجکت. خورهمی انبار یک و اتاق یک  ها بهببین انتهای تونل -

 افراد باشه اتاق اگه. کن پرت تونل یک اعماق به تونیمی که جایی

کنه که ابت میث بهت   انفجارش صدای  باشه انبار اگه و میرنمی داخلش

 داخل پس بوده اتاق بدون نشدی متوجه رو انفجار اگه  بوده.انبار مهمات 

 .بردار رو اسناد و برو

داشتم رو در نارنجک خودکاری که توی ماشین برای این مواقع نگه می



 

 

 WWW.98IA3.IR 267 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 .کشیدم  آوردم و ضامنش رو

 یا اهلل! -

 ها با قدرت پرتش کردم و شروع به شمردن کردم:و به داخل یکی از تونل

 ...پنج چهار، سه، دو،  یک، -

 بودم مطمئن که شد ایجاد انفجاری چنان  خودم رو پشت دیوار کشوندم.

 اتاق داخل که هاییاون دونستممی. شدن اشمتوجه هم سالن افراد

 سریع پس دوندمی بیرون به مخفی در از انفجار این شنیدن با هستن

 به اول  به سمت اتاق راه افتادم. پا و دست چهار و کردم مسلح رو اسلحه

 کانال توی بیام خودم به تا اما نداره  پایانی  هیچ راهرو این اومدمی نظر

 .بودم اتاق یک تر،بزرگ کمی کولر،

. رفتنمی بیرون بود  فاضالب یدریچه  شکل به که ایپنجره از  داشتن

. دو نفر دیگه بود ایستاده هاششونه باالی یکی و بود ایستاده پایین یکی

 دو هر که زدم تیر پایینی  نفر به سریع. کردنمی آوریجمع رو  هم اسناد

 که افرادی از یکی یسینه به بیان خودشون به تا. افتادن زمین روی

 و بردن اسلحه به دست دوتا اون. زدم تیری هم  کردمی جمع رو اسناد

 .گرفتم سنگر دیوار به چسبیده

هامون خالی شد دست به ها هم زیر میز رفتن. به محض این که کلتاون

شون و همین ها مشغول پر کردن اسلحهام بردم اما اوناسلحه بعدی
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 یک اومد باال اولی که این محض به و گرفتم نشونه  وقتشون رو گرفت.

 :گفتم دومی به. افتاد میز روی. کردم فرو قلبش توی تیر

 میشی؟ کشته یا کنیمی تسلیم رو خودت  -

  .بود سرش پشت هاشدست  یک کم فکر کرد و از پشت میز بیرون اومد.

  بلوز و شلوارت رو در بیار. -

 که حالی در  و پریدم پایین  به سرعت کاری که گفته بودم رو انجام داد.

  .کشیدم سرک بقیه به   بود اون سمت به اماسلحه

 بیار.ی اسناد رو همه -

 اندازم.اسناد رو میاره. فندک رو در میارم و به سمتش می

 .بزن آتش هست مافیا  هرچی بر علیه -

خوام انجام طور که میخودم باالی سرش ایستادم تا همه چیز رو اون

 داخل گروهی و شد جمعیت از پر   تونل. بیان دادم اطالع افراد به  بده.

 هم رویروبه اخم با. بود الینا فرماندشون که نکنید تعجب. پریدن

  یم.ایستاد

 .رسوندم انجام  به رو  ماموریت -

 ی خوبی بود.معامله -
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  و به کاغذهای سوخته اشاره کرد.

ی دیوار دلت دانند کدام آجر نصفهها تو را خوب بلدند، مثالً میبرخی آدم

 را بیرون بکشند!

 !بریزد فرو  سرهتا دیوارت یک

ز سرکار رفتن ا بعد ماه پنج از درست  هاش عادت کرده بودم.طعنهبه 

 مافیا از بیشتری افراد شناخت  دیدمش. عضو رسمی نبود اما به دلیل

 .کردمی کاریهم هنوز

 .ریزمآیی، دیگر به هم نمیهر بار که به یادم می

 .سوزدفقط کمی، کمی درونم آرام می

 آدمی_رها

 رو امروزتون زحمت برید خونه به تونیدمی  سرهنگ گفتن شما -

 .کشیدید

 .دونه زحمت کشیدمخوب سرهنگ می -

فهمیدم. من یک پسر بیست و دو ساله بودم و سرد نگاهم کرد. واقعا نمی

تونست عنوان رسمی اون هم یک نوجوون هجده ساله که حتی نمی

ی طرهکرد که انگار هیچ خاداشته باشه پس چرا با من طوری رفتار می

 راه جااین سمت به هشت  .کردم ساعت به نگاهی  مشترکی نداریم؟
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 سوار  .گذشت ساعت سه  یاندازه به برام اما بود نه اآلن  و بودم افتاده

 رو ضعفم جلوی تا برداشتم شکالت چند داشبرد از و شدم ماشین

 .برگشتم خونه به. برسند هابچه تا بود هنوز  .بگیره

ی خدمه در حال تمیز کاری بودن. به اتاقم رفتم و بقیهحنانه خانم و 

دوش گرفتم. بیرون که اومدم صدای پسرها اومد. با دیدن من گزارش 

اش صحبت دادن دربارهامتحانشون رو دادن. فقط وقتی خوب می

ی این که خوابم میاد و کار دارم از زیرش ها به بهانهکردن بقیه وقتمی

چایش رو قبل از ما خورد و به اتاقش رفت تا برای  رفتن. دنی غذا ودر می

 .نشست کنارم و اومد سمتم به بابک  کنکور بخونه.

 بدیم؟ نفره سه مهمونی یک  هام رو بیست بشمی امتحانداداش همه -

 .لبخند زدم

 .من براتون یک سینمای برادرانه در نظر گرفته بودم -

ترش کرد خوشحالفکرش رو میمثل همیشه هدیه ام از اون چیزی که 

 .شناختمشکرد. از خودش بیشتر می

 !بابا دمت گرم -

 .حنانه خانم میوه آورد
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 .اول برای دنی ببرید که باید انرژی داشته باشه -

با لبخند یک بشقاب پر از انواع میوه برای دنیل پر کرد و رفت. بابک سر 

   .ها افتادمیوه

 خوانندگی رو دنبال نکردی؟وقت داداش تو چرا هیچ -

 یک اطالعاتی خواننده اون هم معروفش دیدی داداشی؟ -

 رو؟ شغلت  خوانندگی رو بیشتر دوست داری یا -

. بود گذاشته مبل پشتی  به سمتم برگشته بود و یک دستش رو روی

 .کردم نگاهش عمیق و برگشتم سمتش به خودش مثل

 !تو رو -

 .که خوند بیرون اومد کم یک دنی   هاش درخشید.چشم

 کردین؟راجع به چی صحبت می -

 .برمتونخواست. گفتم سینما میها رو میی امتحانجایزه -

 من چی؟ -

 :بابک گفت

 .برمون دیگهگفت می -
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 .دانشگاهی پیش من دبیرستانی، سوم  هایخوب تو امتحان-

 :برای این که دعواشون نشه گفتم

 .رو بگیر اتهدیه بیار  مدرک دیپلمت رو -

ی چشمم به اتاقش برگشت تا درسش رو ادامه بده. شب که بعد با اشاره

 بگذارن آهنگ شدم  درسش تموم شد از سر و کولم باال رفتن تا حاضر

 قدراون   .کنند شروع رو شوننینای نینای و کنند خاموش رو هابرق  و

ل دنی فردا. شدن خسته خودشون که آوردن در بازی دلقک و رقصیدن

هاش موند اما بابک برای امتحانمعلم خصوصی داشت و توی خونه می

رفت. سوارش کردم و رسوندمش و به اداره رفتم. مستقیم وارد باید می

 .لبخند زد اتاق سرهنگ شدم و احترام گذاشتم.

 .آورکارت خوب بود رزم -

 .انداختم راه براتون که بود ایپرونده سومین  این -

اون مثل الینا نگفت که تو نصف پرونده رو برای پدرت جلو بردی و نصف 

 .رو برای ما

 .گیریمی رو هاتزحمت پاداش زودی به  بله. -

 !ممنون -
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 من. نشستم میزم پشت  ی دستش احترام گذاشتم و بیرون رفتم.با اشاره

 نداشتن اعتماد  قدر بهمترین فرد جمع بودم چون هم اونکارکم معموالً

 صحبت باهام که اومدمی بدشون من از قدراون هم و بدن کارم که

 .شدم مشغول نویسیداستان به و نشستم. کردننمی

¡¡ 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 داستان از پشت سر بخون

 نویسنده ملیکا مالزاده

 ژانر: عاشقانه، تاریخی

ی ذهن فقط ساختههای این داستان واقعی نیست خالصه: عاشقانه

 به تاریخی هایشخصیت با دوستان آشنایی برای ایبهانه و  نویسنده

 .هست وطن بزرگ زنان خصوص

 مرا دیار این  مقدمه: حافظ

 .به خاطر عاشقی کردن به شک انداخته اند

 .ای بیش نیستعشق برایشان بازیچه 

 آمدو من تنها کاری که از دستم بر می
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 .ای در قلبم بودنهفتهاشک ریختن برای عشق 

 یک پارت

چون همیشه محکم از اتاق پدر بیرون آمد. دامنش را باال گرفته بود و هم

 گفتن گونهاین نه  داشت اما کسی از درد درونش با خبر نبود.قدم بر می

 به نگران و کرد احساس دلش در را غم محافظش زاهد زیرا نیست درست

 همیشگی شیوه همان با  دنبالش قدم بر می داشت تا مگر به اتاق بروند و

. رسید خویش اتاق در به و گذراند را سالن  مارتا. سازد باخبر حالش از

 باز چنانهم در  .رفت داخل به زاهد همراه  به و کردن باز  را در خدمه

هد در زا. نشست بلوطش چوب میز مقابل در اشرافی صندلی روی بر و بود

 .انتظار در پشت سرش ایستاده بود اما خبری از درد و دل نبود

ناگهان مارتا نگاه برگرداند و محافظ خویش را نگریست. زاهد نگاه به 

 از که سال چهار و بیست این در  ی مارتا را دید و جا خورد.اشک نشسته

 داشت گفتن سخن آرزوی تمامش اخیر سال دو جز بود گذشته عمرش

 را او حسرت  این دو سال عشق مارتا دختر اوزون حسن سلطان در اما

 یک تواندنمی که شد پدیدار دلش در درد کنون اما بود ساخته دور

 .بپرسد وی از  کالم

 محافظ زاهد که بود سال چهار  از آن طرف مارتا نیز حال خوشی نداشت.

 همیشه به عادت ماهی چند  .بود کنارش جا همه در و بود شده وی
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زد و ودنش به عشق جای خود را داد. دیگر مارتا در باغ تنها قدم نمیب

ای کم از زاهد قدم زاهد دنبالش بلکه آرامشش این بود که دارد با فاصله

 بلکه ایستاده  ایخواند و زاهد در گوشهگذارد، دیگر مارتا کتاب نمیمی

. حتی بود لب بر زاهد نگاه سنگینی لذت از لبخندش و کتاب به نگاهش

 سخت  ی اتاق هنگامی که مارتاکسی به تمام زمان ماندن زاهد در گوشه

 به مشکوک چیز هیچ  خدمه و بود باز همیشه وی اتاق در زیرا گرفتنمی

 است پراکنده اتاق در عشقی که دانستننمی هاآن اما آمدنمی چشمشان

 .بود نشده گفته برایش نیز کالم یک زمان آن تا که

چون آلود بود تا جایی که همگونه بغضحال چه شده بود که معشوق این

 درد  همیشه به سوی میز باز نگشت و با قلم و دوات بر روی کاغذ کاهی

 آنکهبی  و بنگرد کاغذ به مارتا مشکی گیسوان پشت از زاهد تا ننوشت را

 اجبار با اتاق از بیرون گاهی و خود مراقبت و نگاه با دهد انجام حرکتی

قایان و کنیزان مشکل مارتا را حل کند به او زل زده بود و آ کردن

چه دوست داشت بر روی کاغد بنویسد را در لرزید. مارتا آناش میچانه

ذهن خویش تکرار کرد اما دلش را نداشت که قلب عاشق را زهر آلود 

 .سازد

 خاتون، دسپینا  اشملکه و همسر از سلطان اوزون دختر  من مارتا،)

 سالطین مقتدرترین از یکی پدرم  قویونلو،آق   سلسله دختشاه

عراق،   ایران،   به   گذار امپراطوریمان و پایهسلسله



 

 

 WWW.98IA3.IR 276 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 من که نیست این از غیر  است.   و آذربایجان   ارمنستان  ،اتولیآن  شرق

 دختیشاه هیچ سرنوشت  اما دارممی دوست بیشتر امدارایی تمام از را تو

 به را ما امواجش   نیست بلکه سیاست است که قلبش و خود دست به

 .بردمی خویش همراه

ی پدرم که ماهی بعد از مرگ پدرش به دنیا آمد و خواهرزاده شیخ حیدر

گاه گردید هر چند که در کنار پدرم تربیت یافت. در کودک شیخ خان

چنان برای پدرم ارزشمند است که آنی وی بود. او فقط نامش بر شانه

چون برادرانم هم  سپارد تا دخت محبوب خود را با افتخار به وی می

 .حیدر تمام عمر دوست او باقی بماند

همون موقع پیغامی برای گوشیم اومد. برش داشتم. از طرف یکی از 

 بیشتر هاشونپیغام چون نکردم تعجب  آورهای همین اداره بود.رزم

 .کردم بازش. بود تهدید و توهین

  : امیرالمؤمنین علیه السالم

 زیرا مفروش؛ فخر ےایافته دست بدان ۍشایستگ بدون هڪ ۍبه منزلت

 !ندۍڪم ویرانش استحقاق و لیاقت سازد،ۍم پا بر اتفاق هڪ را چهآن

 اون از بیشتر من. رسید دنیل کنکور زمان  در یک چشم به هم زدن

پر خوراکی براش بست و من  پالستیک یک خانم حنانه   .داشتم اضطراب

 چندان که بابک حتی  .دادم خوردش به قبلش روز از میوه مدل چند  هم
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 داشتم دوست. بود خونده توسل دعای براش  نداشت دنی با خوبی رابطۀ

 .شدمی آرامش باعث هاشحرف با که بود هم باربد زمان این

 باید یاد بگیرى

 هر طور که شده

 به هر قیمتى

 که از یک جایى به بعد

 هایىدل بکَنى از تمامِ آن

 که براى نگه داشتنشان

 .... کنارِ خودَت جان کَندى

  .با استرس آماده شد

 .بریم -

 چته چرا رنگت پریده؟ -

 .ترسم رتبۀ خوبی نیارم آخهمی -

 .دادم دستش  پالستیک رو به

 .زمان ترسیدن گذشته اآلن وقت عمله -

 .حنانه خانم از زیر قرآن رد کرد و تا حوضه رسوندمش
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 .من میرم اداره تو خودت برگرد -

 !چشم داداش -

 به  کردم.ام گرفت. هنوز سنی نداشتم و داشتم پدری میاز خودم خنده

 .خواستم سرهنگ  که  برگشتم اداره

 !بله قربان -

 .بشین که از این به بعد یک ماموریت جدید داری -

 ها ادامه داره؟حاال-این به بعد؟ یعنی حاالاز  -

 .و روی صندلی نشستم

 .نبود تو از بهتر اما بشیم راضی تا کشید طول   آره ادامه داره. -

دار دوم شدنم بود. با یک برگه به سمتم گرفت. نگاه کردم حکم رزم

 .لبخند سرخوش به سرهنگ نگاه کردم

 !چه زود قابلی نداشت -

 .اش گرفتخنده

 .نترس در اضاش پدرت رو در میاریم -

 سر ظهر از بعد   کردن بد سوختن.هایی که با من دشمنی میاون روز اون
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 هدیۀ عنوان به دنی ساعت برای چرم بادمجونی  ساعت بند جفت یک راه

 از. بود خواب دنی اما بودن باال. رفتم خونه به و گرفتم کنکورش اتمام

 :پرسیدم بابک

 خوب؟بد داده یا  -

 .آروم بود فکر کنم خوب داده -

 مشکی -زرشکی  سر تکون دادم و به اتاقش رفتم. دکور

 و رفتم سرش باالی. ببینمش راحت برق خاموشی در گذاشتنمی  اتاقش

 سرش باالی رو هدیه و کردم خواب توی معصومش قیافۀ به نگاهی

 .کرد باز چشم بوسیدم که رو اشپیشونی. گذاشتم

 !دانیال -

 .راحت بخواب -

 .نیم خیز شد و نشست

 .نه دیگه زیاد خوابیدم -

 .افتاد بسته  چشمش به

 این چیه؟ -

 !یک سال اخیر خیلی تالش کردی -
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 .با ذوق بسته رو برداشت و بازش کرد

 !داداش عالیه -

 .عالی تویی اون ادات رو در میاره -

اتاقم  به  بعد و بیاد بیرون کنکور  یک کم آرومش کردم تا از حال و هوای

 .برگشتم و ادامه داستانم رو نوشتم

¿¿ 

 پارت دوم

جایش  سردی همیشگی زاهداش به آسمان رفت. خونصدای گریه  ناگاه

 :گفت خدمه به رو و پرید جا از مارتا. داد صدا پر هایینفس  را به

 .در را ببندید -

تر آنان هم متعجبخدمه متعجب شدند اما در را بستند. زاهد از 

خواست. زاهد رتا در مقابلش ایستاد و نگاه مشتاقش چیزی را میما  بود.

 که بود مارتا نجابت  چه از فاجعه جلوگیری کردلرزید و آندستانش می

 میز سوی به دقایقی از بعد و گرفت روی. نشد گزینجای را عشق حتی

 وی سر پشت در. گفت شکر را خدا زاهد و گرفت دست بر قلم. بازگشت

چه بر کاغذ خیره شد تا ببیند آرام جانش را چه شده اما آن به و ایستاد

کوب کرد. مارتا کاغذ را روی کاغذ نگارش شد او را بر جای خویش میخ
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 .بازگشت زاهد  چون لوحی در خود پیچید و به سویهم

 .جا باز نگردگاه به ایناین را به پدرم بده و هیچ -

خوانی زاهد خوب بود اما آن زمان دوست داشت اشتباه فهمیده باشد. لب 

 .نگاه التماس آمیزش حال مارتا را بدتر کرد

 .گویم انجام بدهچه میآن -

 :باز نیز جز همان نگاه چیزی به او نرسید. فریاد کشید

 .در را باز کنید -

 انداخت سمت آن به نگاهی زاهد. کردن باز را در  کرده وحشت  خدمه

یی لرزان به سوی در گام هاقدم با پس نمانده راهی دانست  و

 بیرون و انداخت  وجودش یاسمن به را خویش نگاه آخرین  برداشت.

   .رفت

دیگر نه زاهد پا به خانۀ اشرافی گذاشت و نه مارتا دست به قلم برد. زاهد 

یک دستش ها با زنی که ای مشغول به کار گشت و بعد از سالدر مزرعه

های مارتا، یداهلل، از آرنج قطع بود ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند به نام

 از بعد سال سی یعنی ازدواجش، از بعد سال ده در  نهال و بهرام شد وگل

 جان همسایگانش از یکی با ناموسی دعوای هنگام در اتاق کردن ترک

 .داد دست از را خویش
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 مزدوج از بعد وی  دنبال خواهیم کرد.از آن طرف سرنوشت مارتا را به 

طان حیدر مسلمان گشت و در اشهد خویش نام علی )علیه سل با شدن

السالم( را به زبان آورد. حیدر نام حلیمه را برای وی در نظر گرفت و 

 هایداستان  بیگم که تا پیش از آن مسیحی بود حال با عشق بهحلیمه

 همسرش مادر از را خویش سواالت و دادمی فرا گوش شیعه امامان

 راضی اشزندگی از او. کردمی دینی محاورۀ  رشهمس با گاه و پرسیدمی

 و محبت آرامش، صالحی، کنار در حیدر  هایکرامت و متدینی و بود

 ...اما بود آورده ارمغان به را شادی سراسر زندگی وی هایخوبی

رفت، هر چند که با عذابی میگاه ذهن حلیمه به سوی عاشق خویش 

گرداند. روزی با حال خویش کنار وجدان آن را به سوی همسرش باز می

 .قرار شد که خدمه را خواستچنان بینیامد و آن

 .به داخل بیایید -

 .چهر و یلدا که خدمۀ وی بودن وارد شدن و احترام گذاشتنپری

 !بانوی من -

¿¿ 

 .ذشت عاشقانۀ خودم فکر کردمداستان رو ول کردم و یک کم به سرگ

 کاریمهمۀ ما یک عذرخواهی به احساسمون بده
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 های اشتباه پافشاری کردیمزمانی که برای نگه داشتن آدم

 اون موقعی که دروغ شنیدیم و سکوت کردیم

 رفتیم و ایستادیمجایر که باید می

 دیدیم و نخواستیم ببینیمچیزهایی که باید می

 تیم و ذوق کردیماز هیچ و پوچ رویا ساخ

 ...برای فرار از حقیقت لج کردیم و لج کردیم و لج

 ای منِ تنها

 ...یِ وجودخواهم، با همهازت معذرت می

 .یک پیام برام اومد. از سرهنگ بود. بازش کردم

 .یا اهلل بیا اداره +

مخالفت بلند شدم و لباس پوشیدم. توی اداره افراد زیاد نبودن. به اتاق بی

 .تمسرهنگ رف

 .در خدمتم قربان -

 .داربشین رزم -

 .هاش رو به هم حلقه کرد و نگاهم کردنشستم. دست

 برای ماموریت جدیدت کنجکاوی؟ -
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 .اصالً از یادم رفته بود -

 .خند زدنیش

 !همیشه حواس پرت -

 .گرفت سمتم به رو دیسی  خند زدم.مثل خودش نیش

توضیح داده اما هم مطمئن برو دقیق نگاهش کن. هرچی الزم باشه رو  -

 .ببرش بین از  دیدنش از بعد  بشو کسی جز تو نبینه و هم

 .دی رو گرفتم و احترام گذاشتمسی

 بینی؟آیا تو نیمۀ خالی یا پر لیوان رو می

 !حقیقت اینه که لیوان همیشه پره

 لیوان همیشه از نیمی آب

 و نیمی هوا پر شده

 که هر دو برای ادامۀ زندگی

 .بسیار ضروری هست

 این درک تو است که به تو احساس امید

 !یا نا امیدی میده
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 و گذاشتمش بالشتم زیر  پس نداشتم حال شب اون اما  به خونه برگشتم

 و گذاشتم دستگاه توی رو دیسی زود صبح فردا. رفتم خواب به

 به و دادمی اکو ذهنم. شدمی گردتر لحظه هر هامچشم. شدم مشغولش

. بودم گیج ظهر از بعد تا. خوادمی ازم چی کنم هضم تونستممی سختی

 .افه شده بوداض دیسی آخر

 ".شما حق انتخاب دارید. تا ماه دیگه خبر رو به ما بدید"

 هیج  .گذروندم خونهکتاب داخل  قدر کالفه بودم که تمام روز رواون

 سر آخر. نشستنمی دلم به و خوندمنمی صفحه ده از بیشتر رو کتابی

ت جرا اما بود زده لک براش دلم جور بد  که برم کتابی سر گرفتم تصمیم

 فرزند"   خوندیم.خوندنش رو هم نداشتم. کتابی که اون دوران با الینا می

 آخر به. زدم دریا به دل باالخره و کردم دوتا یکی کم یک "نیل

 کلید. بود آویزون بهش کلیدش. برداشتم رو چهصندوق و رفتم خونهکتاب

  .کردم باز رو قفل و کردم جدا رو

کتاب مثل روز اولش تمیز و مرتب توی صندوق بود. مثل یک شیء 

 بلند کاش. داشتم تردید هنوز  مقدس درش آوردم و پشت میز نشستم.

 بازش پس نداشتم رو قدرت این  .گذاشتمشمی سرجاش و شدممی

 خشک گل به تعجب با. شد باز بود چیزی اون الی که ایصفحه. کردم

یادم  اشدرباره کردممی فکر چی هر. کردم نگاه داخلش نامۀ و شده

رنگ شده بود تشخیص اومد. سریع بازش کردم. خط الینا رو که کمنمی
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 .دادم

 " بسم اهلل الرحمن الرحیم"

 .دانیال جانم سالم

 .بروم مرگ آغوش به است قرار  نویسم کهاین نامه را زمانی می

 .این نقشه را با پلیس در میان گذاشتم

 بر تهدید که هنگامی  ماا هستم کی من که کردندنمی باور  آنان در آغاز

 .کردند معرفی سپاه به مرا کردمشان حرفم کردن عملی

شناختند. مدتی طول کشید. نه خواستن مرا منصرف کنند و آنان مرا می

 .نه تشویق

به بیرون رفته بودیم و آن مردان به دستور اخوان بر مرگ زمانی که با تو 

من برنامه چیدن به این نتیجه رسیدن که بهتر است زودتر تصمیم 

 .بگیرند

 .با پشتیبانه و نقشۀ آنان من برای مرگ آمین آماده شدم

 .دانستم امکانش هست من زنده باز نگردممی

 .مادرم خداحافظی نمایمخواهم از پدر و طور که مینتوانستم آن

قدر بفشارم که بر تنم در لحظۀ خواستم تو را در آغوش بگیرم و آنمی
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 از دیدم اتچهره در را نگرانی که هنگامی  های تو باشد امامرگ رد شانه

 .کشیدم دست تو ترساندن

 .ایمخواندیم و هنوز به اتمام نرساندهاین کتاب را من و تو با یکدیگر می

جا ها بعد دوباره بازش کنی پس نامه را ایندانم ممکن است سالمی

 .گذارممی

 .دار تو، عاشق تو، الینا ملوانیدوست

گرفت. مدتی بود عادت کرده خیلی وقت بود بغض راحت گلوم رو نمی

 تا و کشید سوت وجودم اما ندم نشون ماشین چهرۀ توی رو درد  بودم

 .برد هجوم مغزم

 !الینا  -

 .نامه رو دوباره تای کردم و داخل کتاب گذاشتم

 !الینا -

گل خشکیده رو جرات نکردم دست بزنم مبادا از هم بپاشه. کتاب رو 

 .بستم

 !الینا -

چه کردم. کتاب رو داخل صندوقها این کلمه رو تکرار میمثل دیونه
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 .گذاشتم

 !الینا -

 .در رو قفل کردم و بلندش کردم. سرجاش گذاشتمش

 !ناالی -

 .روی زمین زیر صندوق نشستم

 !الینا! الینا! الینا -

هام گرفتم و ناله کنان چندبار دیگه اسمش رو تکرار سرم رو بین دست

 :کردم. از صدام دنیل به داخل اومد و متعجب پرسید

 دانیال خوبی؟ -

دستی روی صورتم کشیدم تا متوجه حالم نشه اما دیر شده بود. جلو اومد 

 .نشستو دو زانو 

 داداش چی شدی؟ -

 .گوشیم رو بیار -

 از زمان اون که نوکیام  بدون مخالفت به سرعت بیرون رفت و با گوشی

 ...اما اومد سراغم به تردید دوباره. برگشت بود هاگوشی نوع بهترین
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 .برو بیرون -

 .حالت بده -

 .برو -

که بدون مخالفت بیرون رفت. نفس عمیقی کشیدم و به شمارۀ ثابت 

حفظش بودم زنگ زدم. چند بوق خورد که برداشت. شمارۀ خونه 

 .اش بودسازمانی

 !بله -

انگار توی عمرم این صدا رو نشنیده  صداش تیشه به ریشۀ وجودم زد.

 .بودم

 !بله -

 !الینا -

 :چند ثانیه سکوت و بعد داد کشید

 زنی؟به چه حقی به من زنگ می -

 .قطع نکن دختر حالم بده - 

 به درک! مگه من مسئول حال شما هستم؟ -
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 :دلم سوخت اما ادامه دادم

 .ات رو خوندمنامه -

 !ای، چه کشکی، چه دوغیچه نامه -

 .ای که قبل از کشتن اخوان برام گذاشته بودینامه -

دادیم بعد های هم گوش میای فقط به نفسسکوت کرد. مدت طوالنی

  .صدای پر بغضش اومد

 خواممی  تونم بگم کدوم بدتر امادیم و حتی نمیما به هم بد کر -

 .ی که خنده رو از لبم برداشتهرچیز کنم فراموش

 !الینا -

 !خدانگهدار -

 !ام را سوراخ کرد کسی که از غرق شدن نجاتش دادمکشتی  .و قطع کرد

 ***الینا***

 :گفتم اتاقی هم به کردممی چک رو ها در حالی که پیام

تنها آهنی که داره سنگ کمربندشه بعد میگه دخترها این نامزد تو  -

 آهن پرستن؟
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کرد اما من سرگرم بودم. آخرین خبری که به دستم داشت اعتراض می

 .بود بودنش بیمارستان و طناز  رسیده بود تصادف

 چرا این خبر رو به من دادن؟ نکنه توقع دارن به مالقاتش برم؟ -

 زندگی تنها. کنم صبحانه برای فکری تا رفتم  زیر کتری رو روشن کردم و

 هر تارا، خواهرش  و تایوان پارمیس، هایاسم به دانشجو سه و کردمنمی

. کردممی زندگی جدا امخانواده از بود سال یک. بودن تربزرگ من از سه

 با. کردمی استفاده موندن و من پیش اومدن برای  فرصتی هر از مامان

 ملینا  نداشتم و اسم مهران و مازیار رو هم حاضر نبودم بشنوم. دیدار بابا

 .اومدمی دیدنم به تونستمی وقت هر هم رو

 خوایم بریم مهمونی میای؟الینا ما می -

  .پارمیس بود

جا زیر نظر سپاهه اگه من بیرون بیام متوجه میشن انگار یادت رفته این -

 .تا دیر وقت کجا بودم

 خونه خالی حیاط به و ایستادم پنجره رویروبه  رفت.ی کشید و "نوچ"

 .زدم زل

 .زمین از جنس بادمجان بم بود

 .امید زندگی بسیار کم بود
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 :جسدها روی گورشان نوشتند

 آدم کجا اعضای هم بود؟بنی

 نوروززاده_فریدون

 مزایا و حقوق مدت این. شدم  مشغول و برداشتم رو "هاسایه دزد"کتاب 

  .فرستادطریق مامان برام پول می از بابا و نداشتم

 تا پای جان ماندم.

 آتش گرفتم، سوختم، شکستم.

قدر بیشتر خودم را در تکاپوی دوست داشتنت به آب و آتش زدم هر چه

 تو بیشتر ندیدی.

 اما خودمان هستیم.

 ترسید.دلی را بردی که همیشه از نداشتنت می

 حالم خوب است دیگر احساسی ندارم.

 شوق دیداری نه امید بازگشتی.نه 

 .بیایم در پا از   که  دردتر از آنممن در این روزها بی

 با صدای گوشیم به خودم اومد. سرهنگ بود.

 بله قربان! -

 طوری؟سالم دخترم چه -
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 تون! امری بود؟سالم مرسی به خوبی -

 کردم.زد احساس نشاط میوقتی کسی بهم زنگ می

 یم.گرفت  نگین روخواستم بگم می -

 لبخند زدم.

 ممنون! -

 اشدرباره باید که هست چیزی اما  کاری کردی!ممنون از تو که هم -

 .بیا اداره به فردا. کنم صحبت باهات

 چشم! -

ها ای باشه و کاری انجام بدم. بقیۀ وقتخواستم تا بهانهاز خدا می

 دخترها شب  داد.میاحساس وسواس مانند به درد نخور بودن بهم دست 

 ما خونۀ  .نداشتن اومدن به قرار شب هاینیمه تا و بودن رفته مهمونی به

 گذاشته طبقه دو تخت دوتا  .بود خواب یک  و متری هفتاد  خونۀ یک

 دخترها صدای و سر با شب نیمه  خوابیدم.ودیم و من طبقۀ پایین میب

 .برد خوابم دوباره اما شدم بیدار

 .بود هاخارجی بازیگر این مثل وای  دیدی؟پسره رو  -

شون دیوار رو بغل کرده، یکی دهنش بازه صبح که بیدار شدم دیدم یکی
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هام رو گیره. بدون سر و صدا لباسو اون یکی داره با پتو کشتی می

برداشتم و بیرون تنم کردم. ایستگاه اتوبوس ایستادم تا دنبالم اومد و به 

ها چرخید و اداره که رفتم چشمم از همۀ چشم ادارۀ سرهنگ رسوندم. به

 نه انگار که کردمی نگاهم نفرتی چنان با. افتاد  به نگاه دانیال که روم بود

ها رو گفته بود. بود و اون حرف زده زنگ من به دیروز که بود اون انگار

 وارد شدم و احترام گذاشتم.

 سرهنگ! -

 خوش اومدی! -

 نشستم.

 در خدمتم! -

 های متفرقه زد بعد سر اصل مطلب رفت:یک کم حرف

ات آورد. اما دونم چه بالهایی سر زندگیزاری. میدونم از نگین بیمی -

 احتیاج داریم. خوام این رو درک کنی که ما به همچین افرادیمی

 خواد به بازی بره؟می -

 فقط نگاهم کرد. دلم رو صابون زده بودم برای حکم خوردنش اما گفتم:

 دید شما هستم سرهنگ.من تابع دستور و صالح -
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 لبخند مهربونی زد.

 ممنون! -

 فقط برای همین من رو خواستید؟ -

 اش گرفت.خنده

 کنی؟اآلن من رو مواخذه می -

 نکنه!خدا  -

 جا بیارن. دعوت من.پس چون وقتت گرفته نشه میگم ناهار رو این -

 ام گرفت.بار من خندهاین

 ناهار اداره که دعوتی نیست. -

 بچه پرو! -

 **دانیال**

 .بابک یک دوچرخۀ قدیمی از سطل آشغال پیدا کرده بود

 .خورهاین رو چرا انداختن بیرون به درد می -

 آوردیش؟چرا به خونه  -
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  .خوام تمیزش کنم و بدم به خیریهمی -

 :پوشیدم گفتمدر حالی که کتم رو می

 من میگم چرا آوردی وسط سالن؟ -

 :ی گفت و سریع بیرونش برد. پشت سرش گفتم"آهان"

 .هاکنیجا رو تمیز میخودت این -

 .قرار شده بودبرای گرفتن رتبۀ دنیل رفتم. از شدت استرس بی

 بد داده بودم چی؟داداش اگه  -

 .هر هزارتا که بیشتر از سه هزارتا بشی -

 :گفت بابک  دونست چی میگم.ادامه ندادم اما خودش می

 .آروم کردنه _انتهای_یعنی دانیال اند  -

 دوست  مون اماتونستم بگم یکی دیگه بره بگیره. مثالً وکیل خانوادگیمی

 در بوقی تک با و شدم ماشین سوار. بدم انجام رو کار این خودم  داشتم

 در جلوی پراید یک به چشمم  رفتم که بیرون. کردن باز رو

 پایین ازش نفر یک که بشم رد خواستم و ندادم اهمیتی  .افتاد

 روزی که بود پسری رومبهرو. شدم خشک سرجام فرمون به دست  .اومد

 .شد خیره ماشین به و ایستاد تردید با  کردم.خطابش می برادر
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 برید؟آقا از وسط در ماشین رو کنار نمی -

های محکم به سمت باربد توجه به حرف نگهبان پیاده شدم و با قدمبی

 عقب به و گرفتم رو بازوش  رفتم. آب دهنش رو قورت داد و صاف ایستاد.

 .دادم هلش

 خوای؟خوای؟ چی میخوای؟ چی میجا چی میتو این -

  .دستم رو کنار زد

 .اومدمکردم رفتی اگه نه دیرتر میفکر  -

 .جا نیستم پات رو به خونۀ من بگذاریتو غلط کردی وقتی من این -

طور خواستم ببینم داداشم کنکور رو چهات کاری نداشتم. میبا خونه -

 داده؟

اش کوبیدم. یک قدم عقب رفت و با عصبانیت دو دستم رو به تخت سینه

  .وحشی نگاهم کرد

داداش؟ این اسم نجیب رو به دهنت نیار. اون موقع که ولشون کردی و  -

 نبودن؟ داداشت انداختی زندان به  برادرشون، قیمشون رو

 ...ها برادر من هستن دانیال واون -

 :با پوزخند گفت
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 .به شدت اعتقاد دارم هنوز من رو از تو بیشتر دوست دارن -

 :گفتم شده چفت هم به هایدندون الی از و  اش چنگ انداختمبه یقه

 .کنممی خورد رو قلمش  پات رو نزدیک این خونه بگذاری -

ولش کردم. ناراحت نگاهم کرد و بعد سوار ماشینش شد. قبل از رفتن 

 :گفت

 !خودت نخواستی همه چیز درست بشه -

توی پررویی این بشر موندم. ایستادم تا کامالً دور شد و بعد نگاهی به 

 :دونست پس سریع گفتکردم. اون باربد و ماجرای ما رو مینگهبانی 

 .بیاد ندیدم رو  آقا من اصالً این مدت ایشون -

 چرا دم در ایستادی؟ -

 .خوام شما ماشین رو از بین در برداریدمی -

حرف سوار شدم و حرکت کردم. باربد اعصابم رو به هم ریخته بود اما بی

کنکور دنیل کنم. من خودم کنکور سعی کردم حواسم رو جمع رتبۀ 

 به که بودم شده قبول  چهار و چهارصد  و هزار پنج   ریاضی با رتبۀ

 هم باربد. کردم ولش خرهمی مدرک برام گفت که آرمین دستور

 دوری خاطر به که شد قبول شیراز  دانشگاه هزار  رتبۀ با هنر  کنکور
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 داشتم دوست  خونه که نخوند.داد برای سال دیگه می قول و نرفت مکان

 که بابک برعکس. بود ریاضی من مثل هم دنیل رشتۀ. نشه ما مثل دنی

 .برگردوندم و گفتم اهلل بسم دادن دستم که رو کاغذ. خوندمی تجربی

 !چهار هزار

خدایی بدک نبود اما باز هم از توقع من کمتر شد. به خونه که رسیدم 

 ناراحتی با و کرد بهش نگاهی. دادم دنی به رو برگه  استقبالم اومدن.

 :گفت

 .داداش من همۀ تالشم رو کردم -

 .برو توی اتاقت -

 :ها باال رفت. حنانه خانم گفتناراحت از پله

 !دانیال جان گناه داره -

 هر نگفتم که بهش کردم رحم. افتادمی یادش باید کردمی تنبلی  وقتی -

 .انس آورده یکی بیشتر نشدهش هم اآلن. صدتا

 ذهنم  کالفه رفتم دست و صورتم رو شستم و لباس عوض کردم. توی

 :گفتمی برادرانه عشق طرف یک از که گرفتممی اشتنبیه برای تصمیم

 .گناه داره ازش بگذره  -
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 :گفتاز یک طرف منطق می

 .برهطوری ازت حساب نمیاین -

 :گفتمی منطق  و دعوا در این که چه تنبیهی باشه.افتادن به جون هم 

 .با سیم بزن نرمش کن -

 :گفتعشق می

 .ترسیده کافی اندازۀ به  قدر هم بد نشده یک سیلی بزن بستشهاون -

دونستن هر . اگه پسرها میروی تخت نشستم تا فکرم رو جمع و جور کنم

قدر اذیت میشم چهگیرم خودم دفعه که براشون تنبیه در نظر می

 شلنگ و رفتم انبار به کردن فکر  از بعد  شدن.خور نمیوقت دلهیچ

 .کندم بودیم گذاشته جااون که  رو بخاری

 .من بمیرم داداشم رو با شلنگ نزنم -

اما خریت کردم و با همون شلنگ باال رفتم. مثل همیشه در زدم و وارد 

 توی شلنگ دیدن با و پرید صندلی روی از من دیدن با  شدم.

 .چند قدم عقب رفت  دستم

 !داداش! داداش تو رو خدا نه -

کرد اما بعد از چند دقیقه با این که وقت کتک خوردن خیلی التماس می
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کرد و دوباره روز از نو روزی از نو! هر چی بهش گذشته بود فراموش می

های سلولتک -برعکس بابک که به خاطر بنیه ضعیفش درد رو با تک

 گریه داشتم دوست. داشتیم زلزله پسا  کرد و تا مدتیبدنش احساس می

 .ا مقاوم جلو رفتمام کنم

 .دستت رو بیار -

 .داداش غلط کردم! اصالً یک بار دیگه کنکور میدم -

 .نکن اضاف جریمه  خوام بزنم پس بهشدنیل یکی بیشتر نمی -

شدم بیشتر وقت حاضر نمیهیچدونستم درد شلنگ خیلی زیاده و من می

 :از یکی بزنم اما ترسیده و دستش رو جلو آورد. با مظلومیت پرسید

 هر کدوم یکی؟ -

 :یک کم فکر کردم بعد گفتم

 .نه -

خواستم محکم بزنم اما چون کم و دلیلش زیاد بود تصمیم گرفتم به نمی

اش خودم زحمت این اشتباه رو بدم. صدای فریادش که بلند شد دلم بر

اش گرفت و ها توی دست دیگهآتش گرفت. دستش رو مثل مار گزیده

هاش متعادل نبود. دستش رو زیر بغلش گذاشت روی زمین نشست. نفس
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 .بوسیدم رو اشپیشونی  ریخت.و آروم اشک می

 .روی دستت یخ بگذار -

و بیرون رفتم. چند ساعت بعد بیرون اومد و کف دستش رو به سمتم 

 .گرفت

 .هنوز ردش مونده -

 :سوزی به رد دستش گرفتم اما گفتمبا دل

 .پس خوب نگاهش کن تا درس عبرت بشه -

 خوای دست روم بلند کنی؟یعنی دانشگاه هم برم می -

 .سرم رو زیر گوشش بردم

 .بستگی به تو داره -

 :به بابک گفتم

 .کنیمخوایم دسر دسته جمعی درست لوازم رو از خدمتکارها بگیر می  -

 :کاری بود که پسرها خیلی دوست داشتن. دنی با اخم گفت

 !کنهمن دستم درد می -

 .خوب تو برو بشین -
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 کارها بیشتر که چند هر  .شد  دو دقیقه بعد سالم و سرحال مشغول

 شد که درست. بودیم پاش و دست توی ما و دادمی انجام خانم حنانه  رو

 خواب به زود. شد خالی ثانیه چند از بعد و افتادیم جونش به قاشق با

 و سرهنگ همه اون جلوی. خوندنم جلسه اتاق به. اداره به صبح و رفتیم

آرامش نداشتم. سرهنگ  کردنسرگرد که بیشترشون با نفرت نگاهم می

 :پرسید

 .ما منتظر اعالم نظرت هستیم -

 .من برای خدمت به کشورم همیشه آماده هستم -

 :احترام گذاشتم و خواستم بیرون برم که گفتهمه لبخند زدن. 

 این برای و دیدمی انجام کشور برای بزرگی کار  شما با این لطفتون -

 کم تونکاری زمان بعد به این از نشه پرت چیزها بقیۀ به حواستون  که

 .میشه

 :یکی از سرگردها پرسید

 قدر بود؟تون چهزمان کاری -

 .ظهر از بعد یک  تا صبح هفت  از -

 .ید بریدتونمی زودتر ساعت دو  از این به بعد -
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این از سر وا کنی بود! احترام گذاشتم و بیرون رفتم. برای من که بد 

 فقط ثانیه چند  .شدیم روروبه باهم. دیدم رو الینا نیومده بیرون   شد.نمی

 بابک  .بود الینا و  مهران تولد روز اون. گرفتم رو روم بعد و کشید طول

 :گفت و داد بهم رو خبر این

 خوای بکنی؟کاری نمی -

 .با اخم نگاهش کردم

 واقعاً باید کاری کنم؟ -

خوام براشون بفرستم تو خوب من یک کارت تبریک از طرف خودم می -

 .خوای اسمت رو کنارش بنویسمهم اگه می

 :رفت و زد رو تیرش آخرین  با چشم اشاره کردم بیرون برو و اون هم

کار توی تولدش شرکت حیف شد آخه شنیدم چندتا از آقایون هم -

 .کردند

خیلی دوست داشت رابطۀ من و الینا دوباره مثل قبل بشه. به اتاقم 

برگشتم و به نوشتن بقیه داستانم که خیلی وقت بود ولش کردم مشغول 

  .شدم

^ 
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 سوم پارت

 .برایم کاغذ و قلم بیاورید -

یکدیگر نگریستن. تا کنون ندیده بودند بانو قلم به آن دو با تعجب به 

 اتاق در حلیمه و گردید اجرا سرعت به بیگمحلیمه دستور  دست بگیرد.

. نداشت را پشتش در نشستن جرات اما بود میز بر نگاهش. ماند تنها

 .شد جاری دیدگانش بر اشک ناگهان

 !چه آمده است بر سر قلب من؟ -

سوی میز رفت و پشتش نشست. قلم بر دوات زد و هایی لرزان به با قدم

توجه به آن ای سیه بر روی کاغذ ریخت. بیلرزان به سوی کاغذ برد. قطره

 .شروع به نوشتن کرد

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

گذرد. تا کنون ام بسیار میسالم زاهد جان! از زمانی که به تو نامه نوشته

بودم بر روی کاغذ بنویسم تا ام که در آرزو های بسیاری شنیدهقصه

ها هنگامی که برف باغ را پوشانده بود و روزها در خانه اسیر چون قدیمهم

 .بودیم من برای تو بنویسم و تو از پشت سر من بخوانی

 .کمی دستش لرزید

ام. حال من بیگم است و به دین اسالم روی آوردهنام کنونی من حلیمه
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شاءاهلل بتواند جای پدر خویش ست انفرزند کوچکی دارم که نامش علی ا

 .را بگیرد

 آن  آن روز حلیمه نوشت و نوشت تا هنگامی که دستانش به درد آمد.

 که هنگامی تا ننوشت چیزی زاهد برای دیگر و کرد توبه حلیمه روز

 بازگو کاغذ در را دلش شکوه زمان آن. داد دست از را  همسرش

 مادر هایاشک کاغذی نیز باز نوشت، را تبعید و اسارت    بعد مدتی  .کرد

د، پنجمین کاغذ از تالش بزرگان ایل برای آوردن پر را فرزندش مرگ از

 .بود ستمکاران  تربیت فرزند آخرش برای نجات ایران زمین از دست

آن زمان نوشتن حلیمه اوج گرفت. او در زمانی که کنار فرزندش بود 

گفت و با تعریف و تمجید از برایش میهای بزرگان شیعه را داستان

داد اما در زمان تنهایی دوباره مسئولیت بزرگ وی اعتماد به نفسش می

آن دختر نوجوان مارتا بود که بر روی کاغذ خاطرات و سخنان خود را 

 آن در. است آنان خواندن حال در زاهد کردمی احساس  نوشت ومی

 نه و تبعید و تحقیر نه فرزندش، و شوهر دادن دست از غم نه هنگام

 آتش به در و قدر شب  ایهداستان حتی داد،نمی آزار را او آینده نگرانی

 خاطرش به نیز بود همراهش همیشه درد که اهلل سالم زهرا منزل کشیدۀ

 در سازانمرکب که نوشتمی قدرآن وی. بود زاهد و او فقط آمد،نمی

 .آوردندمی برایش کاغذ کالن سود از اطمینان  به تاجران و بودن عذاب

کرد ها گذشت و حلیمه رو به پیری نهاده بود. کمرش بسیار درد میسال
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و او را بر اتاق نگاه داشته و حتی نشستن پشت میز برای نگارش را 

حرامش ساخته بود. روزی احساس نفس تنگی کرد پس خدمه را صدا 

 :زد

 !خدیجه -

 .داخل آمددختر جوان به 

 !در خدمتم والدۀ سلطان -

 :حلیمه نالید

 .جا بخوانسرورمان را به این -

 " .است  کاخ سلطانم سرورمان در بیرون از -

 .بود آرمین عمارت داخل جاسوسم  یک پیام برام اومد. باز کردم. از

 شدن، عاشق برای  هرگز

 !منتظرِ باران و بابونه نباش 

 خارهای یک کاکتوس،گاهی در انتهای 

  .کندات را روشن میرسی که زندگیای میبه غنچه 

 .جملۀ اول: انجام کار مهم

 .باران: آرمین
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 .بابونه: همسرش

  .خارهای یک کاکتوس: زندگی

 .انتها: مرگ

 .غنچه: زن

 .روشن: خبر

 اما نباشه واقعی فهمیدم که چیزی  سعی کردم یک جور دیگه بخونم مگه

 من از و بود خوبی زن. کشیدم آهی. بود مرده آرمین همسر  و بود واقعی

. فرستادمی برام نه اگه مرده طورچه دونستنمی   کرد.ایت میحم خیلی

 آبدارخانه داخل رو الینا که بزنم صورتم و سر به آبی تا رفتم بیرون اتاق از

 از خواست و شد هل کم یک من دیدن با برگشت که عقب به. دیدم

 دوباره که بره وراون از خواست. ایستادم روشروبه که بشه رد کنارم

 .روش در اومدم، با اخم نگاهم کردروبه

 کنی؟چی کار می -

 :کردم گفتمدر حالی که به در و پنجره نگاه می

 .حرف بزنیم -

 .برو کنار برای خودت دردسر درست نکن -
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 .بدونم من حق این  بعد از یک سال -

 .هاش تنگ شده بودقدر دلم برای این حالتایستاد. چهدست به کمر 

 چی رو دقیقا؟ -

 خیلی چیزها که اولیش اینه؛ از چه زمان با من بازی کردی؟  -

 .از وقتی ولم کردی -

 .زداین رو با قاطعیت گفت و سرزنش توی نگاهش موج می

 چرا؟ به خاطر انتقام؟ -

 .ملتموقت من رو درک نکردی اما به خاطر هیچ -

 من فقط اضافه بودم؟ -

 :بدون توجه به لحن مظلومم با پوزخند گفت

 .دستم به هر اضافی که برسه همین بال رو سرش میارم -

 عذاب وجدان نداری؟ -

 .نه -

 .دست به کمر ایستادم
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 جوری راه میری؟هات چهبا این بار گناه رو شونه -

 !بخشهخدا بخشنده است می -

 !ردی رو من باید ببخشم نه خداگناهی که در حق من ک-

  .از کنارم رد شد و بیرون رفت اما من سرجام خشکم زده بود

 .گفتم که مختصر بنویسم فراق چیست

 .کشداما همیشه کار به طومار می

 "حسین دهلوی"

 :به خونه که برگشتم پسرها با تعجب پرسیدن

 چرا زود اومدی؟ -

شدن. دست دنی رو نگاه کردم براشون توضیح دادم که خیلی خوشحال 

 .که هنوز زخمی بود

 کنه؟درد هم می -

 .اگه محکم به جایی بخوره -

 برای چی باید محکم به جایی بخوره؟ -

  .اش گرفتخنده
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 .خوام چیزی رو نشونت بدمدنبالم بیا می -

حرف دنبالم راه افتاد. از خونه بیرون اومدیم و به سمت محل پارک بی

 :جا ایستادم و اون هم گیج پرسیدهمونها رفتم. ماشین

 خواستی نشونم بدی؟چی می -

ای سر و صدا گیرد. اون زمان پژو تیره آبی  پژوی  سویچ رو باال آوردم و

   .اومدبرای خودش ماشین خیلی خوبی به حساب می

 ماشین جدید برای خودت گرفتی؟ -

 .بدون این که به سمتش برگردم سویچ رو به دستش دادم

 !مبارک باشه -

 .بدو به سمتم اومد و از پشت بغلم کرد-بهت زده بود که برگشتم اما بدو

 !دمت گرم -

 !آخرتت گرم -

 یک  اش رسید.و گذاشتم تا با ماشینش سرگرم باشه. زمان انتخاب رشته

 برسه نتیجه به  بودم منتظر. کردیم انتخاب حوصله با و نشستیم ساعت

 :کردن خبرم که
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 .اولین ماموریتت -

آرمین قانون گذاشته بود که تا مقام رسمی نگیری حق سفر خارجی 

تونستم سفر برم پس نداری و بعد از مقام رسمی گروگان شدم و کالً نمی

 :این سفر به سوئیس برام تازگی داشت. سرهنگ قبل از رفتن بهم گفت

ی با هایی که همراهت میان ماموریت دارن اگه قصد فرار داشتاون -

 .باش مراقب پس بزنند آسیب بهت  تیر

. شدیم رفتن آمادۀ نفر چهار  با باشم؟ بقیه مثل  تونستمچرا من نمی

 خلبان کمک و خلبان هااون از نفر دو  واپیمای شخصی رو آماده کردن.ه

 تفاوتبی من به و کردنمی صحبت باهم دوتا اون. نشستیم پشت  .بودن

 :کردم خوندن آهنگ به شروع لب زیر   .بودن

 ای مسافر غریبه، چرا قلبم رو شکستی؟

 .رفتی و تنهام گذاشتی، دل به ناباوری بستی

 !ای که بی تو تک و تنهام، توی این غربت سنگی

 .رنگ دورنگیگردی؛ شدی همدونم بر نمیمی

  

 .ی زندگی من اون نگاه عاشقت بودهمه
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 بود؟چرا فکر کردی به جُز من، یکی دیگه الیقت 

  

 .رفتی و ازم گرفتی اون نگاه لحظه هات رو

 .واسۀ من عمری گذاشتی، التهاب لحظه هات رو

  

 .نواییحاال من تنها نشستم، با نوای بی

 .وفاییجا ای غریب بیچه غریبم بی تو این

  

 .نواییحاال من، تنها نشستم، با نوای بی

 .وفاییجا ای غریب بیچه غریبم، بی تو این

 (محسن چاوشی -مسافر غریبه)

 :شون گفته بودن. یکیبرگشت سمتم به  به خودم اومدم اون دوتا

 !چه صدای قشنگی داری -

 .لبخند تلخی زدم

 !ممنون -
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 :اون یکی گفت

 داری ساله یک. کردیم محلیبی خیلی تو به ما  کنممی  حاال که فکر -

 .نشدیم صحبتهم هنوز بودن ادارههم وجود با اما کنیمی کمکمون

ین هم. نداشت آشنایی  ای بابرعکس اون نفر اولی عالقه

  .کرد گرم رو دلم  کوچک  محبت

 .آره واقعاً -

 اسمت دانیال بود؟ -

 .بله -

 :اون یکی هم لطف کرد و پرسید

 چند سالته؟ -

 .بیست و دو -

 .تریپس پنج سال از من و چهار سال از این کوچک -

 و بود محمدی  اشفامیلی  نفر دوم اشاره کرد. نفر دومو با دست به 

 :گفت محمدی  .آوایی  اولی

کنیم به دلیل تنفر ازت نیست. به اگه ما با تو یک کم تلخ رفتار می -

 قانون هیچ. کنهمی فرق ما به نسبت اتگیری درجه  دلیل اینه که تو
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خواد دلت می. هرکار نیست تو به خاصی قانون هیچ و نداری خاصی

 .تونی بکنیمی

دونم شما چرا از من خوشتون نمیاد و ها بهانه هست من کامالً میاین -

 .بهتون حق میدم

 .شون حق ندهها به دلیل نامردیوقت به آدمهیچ -

 :آوایی گفت

 .شدیم خوب باهم که اآلنه مهم  خیلی خوب -

مقابل بقیه قرار بگیرید کنید اما وقتی در حاال با من خوب رفتار می -

دید تا بقیه شما رو دوباره نسبت به من همون رفتار قبلی رو نشون می

 .سرزنش نکنند

 !چه رکی تو -

 باال از بود در یدستگیره روی دستم یک که حالی در  ابرو باال انداختم و

 لبخند بهم  آوایی اما کرد گم رو پاش و دست محمدی. کردم نگاهشون

 .زد

ای بود که از من رفتار غیر دوستانه میدم امروز آخرین لحظهقول  -

 .دیدی
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 :خلبان گفت

 .ی فرودیمآماده -

  .با این حرفش هر سه یاد ماموریت افتادیم و آب دهنمون رو قورت دادیم

 !خدایا عاقبت به خیرمون کن -

 .برگشت ما سمت به. آورد فرود  با برج مراقبت هماهنگ کرد و

  .محموله رو تحویل بدیم  باید در اسرع وقت -

 :یک مرور سریع ماموریت رو کردیم. کمک خلبان اومد و گفت

 .ی عملیاتممن فرمانده -

همه به سمت در رفتیم و پشت سرش پیاده شدیم. یک گروه مرد با کت 

  .و شلوار یا پیراهن شلوار منتظرمون بودن

 .بیاین همراهمون  هست. خوش اومدید همه چیز آماده-

نگاهی به هوای تاریک شب انداختم و پشت سرشون راه افتادیم. شهر 

هنوز جنب و جوش داشت و بازارها شلوغ بود. مجبور شدیم کمی از هم 

 :ها رو جلب نکنیم. رو به روی یک بانک که رسید گفتدور بشیم تا توجه

ید کسی داخل دو نفر با ما بیان تا به بانک بریم، دو نفر مراقب باش  -
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   .کوچه نیاد

 .به یک ماشین اشاره کرد

رسونه یکی مراقبش باشه که قصد خیانت ها رو اون تا هواپیما میپول -

 .نکنه

رفتیم. مون کرد. من و آوایی به بانک میکمک خلبان سریع دسته بندی

 به  .بود راننده با هم خودش  موندن ومحمدی و خلبان مراقب کوچه می

 راه بودیم کرده پر رو موناسلحه که حالی در مردها اون از دوتا همراه

 ضرب با. رسیدیم فلزی در یک به تا گذشتیم تاریک کوچه از. افتادیم

خصوصی در زد. دوربین باالی در حرکت کرد و روی صورتمون قرار م

   .اومد انبار خالی باشهگرفت. در باز شد و داخل رفتیم. به نظر می

 گیرمون نندازن؟ -

ها رو مسلح کرده بودیم یک در الکترونیکی باز شد. در حالی که اسلحه

 با  های کت دامنی منتظرمون بودن.بیرون رفتیم. مردهای کرواتی و زن

 با شونیکی  .رفتن عقب قدم یک و ترسیدن مسلح صورت به  ما دیدن

 :گفت دارلحجه انگلیسی

  جویانه کردیم شما با ما چی کار دارید؟ای صلح ما با شما معامله -

کرد به سمتمون برگشت و تازه متوجه مردی که جلوی ما حرکت می
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 .ها رو سرجاش برگردوندیمآماده باشی ما شد. اخم که کرد اسلحه

 .شدن هل و بود بارشون اولین هابچه  ما رو ببخشید -

 .دو نفرشون پشت میزها رفتن و با چند کیسه برگشتن

 .بررسی کنید کامل باشه -

 رو اول کیسۀ. کشیدم سرک  مرد باالی سرشون رفت و من هم کنجکاو

، آخر وسط اول، هاقسمت همۀ از دقت با. شدمی سرازیر دالرها. کرد باز

دالر برداشت و از اصل بودنش مطمئن شد و با بیست کیسۀ دیگه هم با 

 مطمئن تا داد   تکونشون-تکون  حوصله همین کار رو انجام داد.

 :گفت ما به. نیست داخلش چیزی بمبی  باشه

  .یکی رو داخل ماشین بگذارید-یکی -

دوتا -قدر بزرگ بود که به سختی دوتاها رفتیم. اونبه سمت کیسه

. بود در جلوی ماشین  تونستیم ببریم. از همون در بیرون رفتیم ومی

 بیشتر چهارتا  .گذاشتن پشتش رو هاکیسه و کردن باز رو عقب صندوق

 .نشد جا

 حاال چی کار کنیم؟ -

 .گردیمکنیم و برمیها رو سوار هواپیما میما این -
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جا خوندیم. این کار تا نزدیک صبح طول کشید و نماز صبح رو همون

 بانک رئیس و مزد   کردن.ها با تعجب به نماز خوندن ما نگاه میاون

 که این وجود با. داد رو بانک سهم و کردن تقسیم درصدی  رو آخر کیسه

 .کرد تشکر بود معامله

 رو کشورمون هایپول تونیممی ما  ممنونم از شما مستر! به لطف شما -

های مردم فشار کمتری روی شونه تحریم و بگیریم خارجی هایبانک از

 .بگذاره

 و گذارم سرمایه یک هم من  ای از طرف ایران بود!نقشۀ هوشمندانه -

 .معامله اهل

جا بعد خسته اما پیروز سوار ماشین شدیم و به فرودگاه رفتیم. اما اون

 :خلبان گفت

 .تونیم. حرکت کنیمتا قبل از روشنی هوا می -

 :نیم ساعتی بعد هوا رو به روشنی رفت. کمک خلبان پرسید

 کامل روشن بشه چی کار کنیم؟ -

  .بمونیمجا مجبوریم شب رو این -

 :سریع با سرهنگ در میون گذاشتم گفت
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 .تونید بیان تا ببینیم چی میشهتا جایی که می -

تونین فرود زدیم کجا میبه محض این که هوا روشن شد و داشتیم غر می

 :بیایم آوایی گفت

 !سرهنگ! سرهنگ -

 .همه به گوش ایستادیم

برگردید اما اگه  تونیدبار هوا روشنی میاطالعات هماهنگ کرده. این -

 .شیدافته همه مواخذه میدوباره همچین اتفاقی بی

 .نفس راحتی کشیدیم

اومد. همه به توی فرودگاه اختصاصی نگه که داشتیم داشت بارون می

سمتمون دویدن. پایین که اومدم برای اولین بار مثل آدم باهام رفتار 

 به دادنمی تکون دست  کردن وطور که بقیه رو بغل میکردن و همین

 .بود ترخوشحال همه از چمران هااون بین. کردن محبت هم من

 !دمت گرم پسر -

 آخرتت گرم! تو کجایی چند ماهه خبری ازت نیست؟ -

 .ها رو پایین بیاریم حرفمون نصف کاره موندوقتی دستور داده شد پول

 چند از بعد   دادن.کیسه پایین آوردیم و با ذوق دست تکون می-کیسه
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 .خواستمون سرهنگ  روز

 بزرگ خدمت یک کاشتین گل  تبریک میگم. کارتون عالی بود پسرها -

 !به کشورتون کردید

 .های کادویی رو سمتمون گرفتهاش سر مست شدیم. بستهاز تعریف

 .ها رو رئیس جمهور سهم شما دیدهاین -

 .بازش کردنگاهی به هم کردیم و محمدی جلو رفت. برش داشت و 

 !این؟ -

 .جلو رفتیم و بازش کردیم. پول بود

 چنده؟ -

 .پنجاه میلیون -

 به سرهنگ   ها برای من چیزی نبود.بقیه خوشحال شدن اما این پول

 :گفت بقیه

 .آور شباهنگ بمونشما تشریف ببرید. رزم -

 :بقیه احترام گذاشتن و رفتن. رو به من گفت

 .شاید در آینده پول حالل نیازت بشهها رو نگه دار این پول  -
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 :سرم رو با خجالت پایین انداختم. مهربون گفت

 .نگفتم سرخ بشی پسر جان -

ها یک مرکز خیریه بزنم. شاید بتونم از اموال خواستم با این پولمی -

 .کنم دنبالش کنمحاللی که جمع می

 .چرا میگم بهت آینده در  شون دارتو نگه -

 :که گفتی گفتم "چشم"

 خوای با بزرگ عربی معامله کنی؟شنیدم می -

 .به سمتش برگشتم

 .کنه من زبونشمآرمین معامله می -

 تون سر چیه؟همون هم کم نیست. معامله -

خوایم کاال از هند وارد کنیم. برای گذشتن از ایران از ایران نیست. می -

 .خوایم به توافق برسیممی

 :جدی گفت

 .اون کاال دختر و مواد نباشهمراقب باش  -

 !دونید که مراقبممی -
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 .تونی بریمی -

از در که بیرون اومدم دوباره الینا رو دیدم که منتظر بود بعد از خلوت 

 .شدن دفتر به داخل بره. نگاهی به من کرد و بدون تبریک وارد شد

 .سر بود دل من کودکی سبک

 .گونه رامش کردخود ندانم چه

 .گفت دوستت دارممیاوکه 

 پس چرا زهر غم به جامش کرد؟

 "فروغ فرخزاد"

 چندتا  ها رو توی بانک گذاشتم اما قبلشپول  طبق دستور سرهنگ

 هیچ باغ هایدرخت. رفتیم خونه سمت به وانت با و گرفتم تزئین درخت

 به کردممی احساس و کردنمی رشد الزم یاندازه و سرعت به کدوم

 با هاباغبون. شدم وارد و کردن باز رو در. پولشونه بودن حروم  خاطر

 :شون گفت. پیاده که شدم یکیدویدن سمتم به وانت دیدن

 !های قشنگیخدا خیرت بده آقا چه درخت -

 .ها به خوبی دیده بشهیک جا بکارشون که از پنجره -

گذاشتم و به اتاقم رفتم تا پارت آخر داستانم رو بنویسم. واقعاً وقت نمی
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 .فکر نکنم که به درد نویسنده شدن بخورم

  

ه سختی در جای خود نشست و ب بود سینه روی بر دستش یک  که حالی

 :نالید

خواهد آخرین بار مادرش را زنده ببیند خود را به وی بگویید اگر می -

 .برساند

 .کار دست و پای خویش را گم کردخدمت

 .بگذارید به طبیب خبر دهم -

 :دید گفتحلیمه که زندگی خود را در انتهایش می

 .چه به تو گفته بودم انجام دهطبیب را دوایی برای من نیست. آن  -

کار دوید و احترامی گذاشت و بیرون دوید. حلیمه بغض بر گلوی خدمت

تلو خوران به سوی میزش -پایبن کشید و تلوخود را به سختی از تخت 

هایش به شمارش افتاده بود قلم را به دست برد رفت و در حالی که نفس

ه باشد و دیگران نداشت را کاغذ سوزاندن فرصت  اما ناگهان ترسید. نکند

 !آن را ببیند؟

   .قلم را کنار گذاشت و انگشت خویش را به سوی کاغذ برد
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 یمبسم اهلل الرحمن الرح

ام برایت خواهم های زندگیای همیشه در یادم سالم در آخرین لحظه

  .نوشت

من مارتای تو، دختر سلطانت، معشوقی که حتی دستش را در دست 

بی تو، بی تو، این کلمات برای من بسیار  تو، بی گذشت روزها  نگرفتی

 سرم پشت از  برم برای آن کهدرد دارد! هنوز نیز دست به قلم می

 بودم صالح فرزندانی  با خوب همسری کنار در و گذشت هاسال. بخوانی

 سرورم چونهم دردها انواع و دادم دست از را بزرگم پسر و همسر که

  .آمد هجوم سرم بر السالم علیه مجتبی حسن

من با قلبی شکسته ایستادم تا هنگامی که پسرم ستمکاران را بیرون 

ام گناه قدر در زندگیدانم تا چهسرافراز کرد. نمیساخت و نام شیعه را 

گاه جز خیر مردمانم ام اما هیچهایی اشتباه رفتهام و چه راهکرده

نخواستم. من مادر اسماعیل، سلطان بزرگ صفوی بر تو ای همیشه در 

 .فرستم. این نامه را نیز از پشت سرم بخوانیادم درود می

 .عجل فرجهماللهم صل علی محمد وآل محمد و 

 .اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

 .اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم
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 داستان از پشت سر بخون

 نویسنده: ملیکامالزاده

 تاریخ اتمام سیزده، مرداد، چهارصد

 !قدر بگوییم غواصهر چه*

 !بگوییم اروند

 .باز هم کم است

 برای دانستن از اروند فقط باید

 .باشیغواص 

 .دستت بسته باشد

 .شب باشد

 .تابو اروند بی

 . شهادت آرزومه

 .رسونیمبا رمز شهدای غواص به اتمام می

 .شهدای غواص

 .پایان

' 

صدای آشنایی شنیدم و بیرون رفتم. ماکان اومده بود. با دیدن من سالم 
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 :کرد که جوابش رو دادم. بابک گفت

 .بخونیم درس باهم بیاد   گفتم -

 :دنیل بین حرفشون پرید

وحش درس خوندن دیگه چیه این وسط؟ حاال که زیاد شدیم به باغ  -

 .بریم

 .اش کردنپسرها پیشنهادش رو توی هوا زدن و شروع به صحبت درباره

ناهار ماکارانی داشتیم. من ماکارانی خام خوردم دو نفر از خدمتکارها به 

 :فتبازار برای گرفتن فرش رفته بودن. بابک گ

 .خوایم باهم بیرون بریموحش نمیایم میما باغ-  

 :دنی با اخم گفت

 .وحش میریمغلط کردی! همه باغ -

  !به تو چه -

گفت و معلوم بود خواسته بابک بیرون رفتن دو نفرشون ماکان چیزی نمی

  .بود

 .وحش میریمتصمیم گرفته شده همه باغ -
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 :با سرتقی گفت

 .نمیام -

کاری شدن. جلو رفتم و از پشت یقۀ دنی رو گرفتم و کنار کتکمشغول 

 دفع فقط  تر بدم میاددونست از دعوا با بزرگکشیدمش. بابک که می

ت دوباره به سمتش حمله کنه. خواس که داد فحشی بهش  ولی کردمی

 که کرد توهین دوباره بابک. گرفت رو دنیل جلوی و اومد ماکان  باراین

 .دادم هل عقب به هم رو دنی و رفتم بهش غره چشم باراین

  .وحش میریمخودتون رو کنترل کنید. زود حاضر بشین همه باغ -

 .خور سر تکون داد. به سمت اتاق رفتمبه بابک نگاه کردم که دل

رقصیدن. جا آهنگ گذاشته بودم و پسرها میسوار ماشین شدیم و تا اون 

گاهش برگردوندیم و به شاپ رفتیم. ماکان رو به خوابکافیبعد هم یک 

 هاعرب  خونه برگشتیم. چند ماشین گرون قیمت رو پشت در دیدم.

  .بودن

  .شما دوتا داخل برید و حتی دم پنجره نیاین -

ها هم باال رفتن. پیاده شدم و باهاشون هر دو ماشین داخل رفتیم و اون

ها بشه. سمت آالچیق رفتیم تا صحبتپرسی کردم. به سالم و احوال

 .وسط کار فهمیدم دربارۀ دختره
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 .من نیستم -

 !چرا؟ -

 .کنمانسان معامله نمی -

 :شون گفتنگاهی به هم کردن. یکی

 .پدرتون به ما قول دادن -

 .بلند شدم

 .من جنازۀ روی از. کنه رد بیاد خودش  بگو -

 :ها گفتمو به باغبون

 .راهنمایی کنیدآقایون رو  -

ها اومد. رفت تا نتیجه رو ببینه و من هم خیره به نتایج انتخاب رشته

 .رنگین کمون بعد از بارون منتظرش موندم

 .آزاد   مهندسی برق، دانشگاه -

 .منتظر نگاهم کرد. لبخند زدم

 !مبارکت باشه -

 الینا. رفتم شاپکافی به اداره جای به فرداش  و سرش رو بوسیدم.
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 سر به چادر دیدم شدم که وارد. بگذاره قرار باهام بود کرده قبول باالخره

 سمت اون به. شدمی قشنگ چادر با قدرچه. نشسته میزها از یکی پشت

 .رفتم و پشت میز نشستم

 .سالم -

 .جوابم رو زیر لب داد. منو رو برداشتم

 سفارش دادی؟ -

 .هنوز نه -

 .نگاهی به منو انداختم

 خوری؟می معجون  هنوز هم -

 :باز هم زیر لب جواب داد

 .فرقی نداره -

 به رو دستم  دوتا معجون سفارش دادم و تا آوردنش هر دو ساکت بودیم.

 :رف معجون بردم و گفتممص بار یک ظرف

 جا بیای؟خوای بپرسی برای چی خواستم به ایننمی -

 .اگه الزمه خودت بگو-
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 .دوستت ندارمبرای این که دیگه  -

چند ثانیه به معجون خیره موند بعد سرش رو باال آورد و ابرویی برام 

 .انداخت

 چی؟ -

 .لبخند که زدم کالفه شد

 کنی؟من رو مسخره می -

 :خواست بلند بشه که گفتمو می

 .بمون حرفم تموم نشده -

 .دوباره نشست

های تو اذیتم رفتاریمحلی و تلخ . اما این بیمن دیگه دوستت ندارم -

کار معمولی خوام یک چیزی ازت بخوام. بیا باهم مثل دوتا همکنه. میمی

 .و آشنای قدیمی رفتار کنیم

 .فقط سکوت بود

 میای؟ -

 :زیر لب گفت
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 .باید فکر کنم -

 .فکر نداره -

 :عصبانی نگاهم کرد و تاکید کرد

 .باید فکر کنم -

بره که کتاب رو سمتش گرفتم. همون و شروع به خوردن کرد. بلند شد 

 .کتاب مشترکمون. با اخم نگاهش کرد

مون باهم. اگه پسش دادی یعنی حرفم رو این آخرین یادگار عاشقانه-

 .قبول نکردی. اگه دست خودت موند یعنی قبول

 .نگاهی بهش کرد و از دستش گرفت

 .باشه -

یدهای مورد نیازش نام دنی رو انجام دادم و براش پولی ریختم تا خر ثبت

 کنار میده عالمت بهم و دنبالمه ماشین یک دیدم راه توی  رو انجام بده.

 .بود آرمین هاینوچه از یکی. کنارم اومد و زدم کنار. بایستم

 !بله -

 .پیاده شد
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 !سالم قربان -

 !علیک -

 .کنید بازدید ازشون بهتر اومدن عضویت  قربان چند فرد جدید برای -

سوار ماشین شد و راهنماییم کرد. یک آپارتمان بود که واحدی دوباره 

 وارد. رفت کنار و کرد باز برام رو در  مخصوص تازه واردها داشت.

 به و پوشیده رو هاشونلباس بهترین. بودن آماده قبل از همه  .شدم

 رو هامدست. ایستادن هم کنار صف صورت به. بودن رسیده خودشون

 نگاه   ر.پس پنج  و دختر چهار  .کردم نگاهشون و کردم حلقه پشتم

 نوچه به و دادم آرومی به رو جوابشون  .دادن سالم دیدن که رو امخیره

 :ترسیدمی ازم سگ مثل اما بود من دوتای هیکلش. کردم نگاه

 مطمئن شدی نفوذی پلیس نباشه؟ -

 .بله قربان -

 .میدی دست از رو جونت تو باشه بینشون  اگه نفوذی -

 .هل شد

 .نه قربان نفوذی نیست -

 آموزش دیدن؟ -
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 تایین جایگاه نشده؟ -

 .دوباره نگاهی بهشون انداختم

 جنم قدرچه ببینم  های خانواده بفرستشون تافعال به نوکری کله گنده -

 .دارن

 برای شما هم بفرستم؟ -

 .خورن. زیادی نازک هستنها به درد کار من نمیاین -

   .خورد اما حق حرف زدن نداشتنخونشون رو میخون 

 ***الینا***

 .کرد کاریهم  دوباره نگین تموم شد. خوب باهامون -

 خواین کجا بفرستینش؟حاال می -

 به ادارۀ خودمون میاد؟ -

 :سر تکون دادم. آروم گفت

 تو ناراحت نمیشی نزدیک دانیال باشه؟ -

 .د من رو وارد سپاه کنیدبه من ارتباطی نداره. سرهنگ قول دادی -

 .زد خندینیش و شد بحثم تغییر  متوجه
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 .ببینم چی میشه -

 ...اما  -

 .بهت اطالع میدم -

  .ناراحت قبول کردم

 ات دیدار داشتی کی بوده؟آخرین باری که با خانواده -

 .ها رفتیمچهار روز پیش با مادرم به بازدید از موزه -

 .کنممی فکر  اتهر وقت با پدرت دیدار کردی من هم روی خواسته -

بار من که بیرون رفتم چشمم به دونستم حرفش اما و اگر نداره. اینمی

رسیدم و اآلن برعکس. دانیال افتاد. معموالً همیشه بعد از ورود اون می

 .سالم داد که جوابش رو دادم. منتظر نگاهم کرد

 .رکم کرداو که از من بُرید و تَ

 پس چرا پس نداد آن دل را؟

 .وای بر من که مفت بخشیدم

 .دلِ آشفته حالِ غافل را

 "فرخزاد_فروغ"
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 .روی حرفت فکر کردم -

 خوب؟ -

 .کنم. کتاب رو هم آتش زدمنظر خوبیه! قبول می -

 .یک لحظه جا خورد اما سریع خودش رو کنترل کرد

 !خوبه -

 .کردم خداحافظی ازش سال یک از بعد  کنار رفتم تا وارد بشه.

 آورند.هایی باش که نور میدر کنار آن

 کنند.و جادو می

 ها که با چوب جادویی کالمآن

  گفتار

  نگاه

 منشِ و رفتار

 را جهان و تو خودشان ویژۀ

 .کنندمی متحول

 !زنندمی هم به را هابازی همۀ و

 .گویندمی زیبا هایقصه که کسانی

 کشند.میو تو را به چالش 

 دهند.و تغییرت می
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 دهند.کسانی که به تو اجازه نمی

 که خودت را دستِ کم بگیری.

 ات را کوچک بپنداری.و افق زندگی

 هایاین جادوگران با قلب

 تپنده و پر شور

 قبیلۀ اصلی تو هستند.

 و باید کنارشان بمانی.

 ***دانیال***

ود و پارتی رفته بود دنی امروز غمگین بود چون با یک دختر آشنا شده ب

اما وسط رقص دختر به بهانۀ دستشویی پیچوند و رفت با یک پسر دیگه 

رقصید. برای گرفتن نوشیدنی ماشین رو کنار خیابون پارک کردم و به 

میوه رو مغازه رفتم. در حالی که پشت پیشخوان ایستاده بودم تا آب

ها باال شنیدم. کنجکاو شدم و پله طبقۀ از آشنایی  تحویل بگیرم صدای

جا بابک رو دیدم که کنار ماهان نشسته رو گذروندم. در کمال تعجب اون

سنشون هم پشت میزها نشستن. بابک داشت نطق و کلی دختر و پسر هم

 :کردمی

چرا در طول تاریخ در تمامی کشورها سعی در این بوده که مرد را از  -

انند؟ آیا بین سفید پوست و سیاه پوست ی جهات از زن باالتر بدهمه

ها از نظر احساسات و قدرت و فرقی هست یا نه؟ جواب خیر است آن
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توانایی باهم برابر هستند. پس چرا کشورهای سیاه پوست در بدبختی و 

دار و ثروتمند سفید پوستان هستند. برند و کشورهای پولفرق به سر می

پوستان های سیاهتر از محلهامن های سفیدپوستان تمیز و مرتب ومحله

است؟ چرا؟ علتش ساده هست هزاران سال سفیدپوستان بر سر 

کنند و میگن لیاقت هیچ کار ها رو تحقیر میپوستان زدند، اونسیاه

پزشکی فرقی مهمی رو ندارید هرچند که تحقیقات جدید پزشکی و روان

ها خیلی پوستان مشخص نکرده و حتیرو بین سفیدپوستان و سیاه

ها گذاشتند ولی باز هم طی اون امکاناتی در اختیاری در خدمت اون

تونند خودشون رو باال بکشند حاال این قضیه رو به زن و مرد ذهنیت نمی

 نسبت بدین.

 خندی روی لبم نشست بود که اتفاقی چشمش به من خورد.نیش

 عه. -

یگه پنهان کرد. همه به سمتم برگشتن. د "سالم"از جاش بلند شد و 

ام کرد ی دادم و جلو رفتم. به بقیه معرفی"سالم"کردن خودم جایز نبود. 

 اش نشستیم. به ماهان گفتم:و سمت دیگه

 طوری؟شما چه -

 تون!ممنون به خوبی -
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 همه منتظر بودن بابک ادامه بده اما گفت:

 نه دیگه یادم رفت. -

 پرسیدم:های معمولی شد. یک کم بعد ازش و حرف

 خوای برگردی؟کی می -

 اآلن هم میشه. -

 رسونمتون.می -

 به ماهان هم اشاره کردم بیا اما گفت:

 مزاحمتون نمیشم! -

هاش اخمی کردم که سریع خودش رو جمع و جور کرد. از دوست

 با ماهان  خداحافظی کرد و هر سه پایین رفتیم. سوار ماشین شدن.

 و دنا یک من. کردمی نگاه من یشمی دنای  به حسرت

 پوزخندی. نبود راحت رفتن بیرون زیاد اون با اما  داشتم  ولستر   یک

 خوری نگاهم کرد.لد با بابک و اومد خودش به که زدم

 کجا ببرمت؟ -

 گاه میرم.خواب -
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 گاه دانشگاه؟خواب -

 تر شد.معذب

 نه، محله *. -

 پایین شهر؟ این بابات دیگه به اون درش زده! -

 و کرد نگاهم حرص با بابک. شد هم در صورتش  لحن پر تمسخرماز 

ه اداره ب من و  شد پیاده هم اون رسوندم که رو ماهان. برگردوند رو روش

 گرد هایچشم با نرسیده کردم.برگشتم چون امروز باید دو شیفت کار می

 :گفت سرهنگ. بود رفته فرهنگی قسمت به  .کردم نگاه نگین به شده

 .خودشون رو ثابت کنند تا دو سال دیگه جزئی از ما خواهند شداگه  -

 .سرهنگ که رفت به سمتش رفتم. نگاهم کرد

 .سالم -

 .زدهای اون دلتنگی موج میبرعکس الینا توی چشم

 کنی؟جا چی کار میسالم! تو این -

 ...من رو گرفتن و برای یک بازی بردن. بازی -

  .دونممی-دونممی -
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 .و دادمآدرس خونه ر

 هر اما باشی داشته آمد و رفت کسی با بتونی  فکر نکنم به این زودی -

 .بیا تونستی وقت

 .ای زدلبخند ذوق زده

 .حتماً -

 :خواستم برم که صدام زدمی

 !دانیال -

 .برگشتم

 !بله -

 .من رو ببخش، به خاطر کاری که با تو و الینا کردم -

  .کنندام نامردی میتوی زندگیتو به من ثابت کردی چه افرادی  -

ای بین بقیه پخش آورها داره برگهو به راهم ادامه دادم. دیدم یکی از رزم

  .کنهمی

 این چیه؟ -

  .توجه روی گرفتنگاهی به من انداخت و بی
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 .هی باتو هستم -

خواست از کنار من رد بشه و به یک نفر که پشت من بود برگه رو بده می

جلوی پاش گرفتم و با صورت توی زمین فرو رفت. گروهی که پام رو 

 .خندیدن و گروهی نگران شدن. بلند شد. ضایع و ناراحت بود

 چته؟ -

 .دفعۀ دیگه جوابم رو بده -

 مگه تو کی هستی که جوابت رو بدم؟ -

 .صورتم رو دم گوشش بردم

 .همونی که پخش زمینت کرد -

 .ها که رفتن نگین به کنارم اومداوننگین جلو اومد و بقیه خندیدن. 

 دونی آخرین خبری که از آرمین دارم چیه؟می -

 چیه؟ -

 .ازدواج کرده -

 .ابرویی باال انداختم

 به این زودی؟ -
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 .آره -

 با کی؟ -

 :گشت پس سریع گفتها به سمتمون برمیکم نگاه-کم

 هم پدرش. هاشونههمسایه از یکی دختر انگار  هست. اسمش هاله -

 .کلفته گردن

اومد کجا شنیدم. نگین رفت. شب قدر اسمش آشنا بود اما یادم نمیچه

 با ماشی  شلوار و کت  بازی داشتم پس بعد از یک کم استراحت

 وقتی باربد حرف یاد. زدم یشمی  کروات و پوشیدم رو یشمی  پیراهن

 .زدم پوزخند و افتادم برم خواستممی مافیا قرار اولین برای

 !لعنت بهت -

 .بود رفتم. در رو برام باز کردن قرار که ویالیی   سوار ماشین شدم و به

 !جاستبه ببین کی این -

 معرفی  شناختم. توی حال عادی نبود که خودش رو به منپسر رو نمی

 .نبودن بیشتر نفر چهار سه. شدم وارد و زدم کنارش. کنه

 .بشینید تونیدنمی میز پشت اآلن  باید مسابقه بدم؟ شمامن با شما  -

 .ای زدن. یکی به پشت سر اشاره کردقهقۀ مسخره
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 .با اون مسابقه بده -

 .برگشتم عقب  به

 .به جناب پدرخوانده -

 .دالر  ی مافیایپدرخوانده

 به تونیمی  خوای مسابقه بدی؟کنی با یک پدرخوانده میکیف می -

 .بدی پز هاتدوست

 .خند زدمافرادش خندیدن و من هم نیش

 .تون به بدی کارتون نباشهامیدوارم بازی -

 به نباید  تونستن درک کنندافرادش که حالت عادی نداشتن و نمی

 :گفت بهشون مرگی. زدن قهقه بخندن اربابان

  .پشت میز بشین تا معلوم بشه  -

  .و کارت رو به دستم داد

 .یازده -

  .بازی ابتدایی و آسونی بود

 سر چی؟ -
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 .با بابات توافق کردیم -

 .کنممن بدون دونستن بازی نمی -

 ساعت یک  از بیشتر و شد شروع بازی. گفت رو قرار  و کشید ی"نوچ"

 .نگرفت رو وقتم

 .بلند شدم -

 .منتظر عمل به قرارمون هستم -

 .رفتم کنار  اشو از مقابل نگاه عصبانی

مهر ماه اومد. این ماه حنانه خانم خونه رو پر از شمع و عود 

طور بیشتر استشمام میشه. دنیل داشت این پاییز بوی گفتمی   کرد.می

کرد. برام عجیب بود که چرا قسمت جدیدی از زندگی رو تجربه می

 رو بابک بازوی  .تفاوته  قدر بین دبیرستان و دانشگاه توی کشور مااین

 .گرفتم تنرف از قبل

 .تو دیرتر از دنیل شروع کردی اما از امروز برای کنکور باید بخونی -

 !چشم -

 :در رو که باز کردم چشمم به نگین خورد. دنیل با ذوق گفت

 این نگین نیست؟ -
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 .بدو به سمت ما اومد-نگین بدو

 !قدر بزرگ شدیدبینمتون! شما دوتا چهقدر خوشحالم که میوای چه -

  .به اندازۀ ما نگین رو ندیده بود معذب نگاهش کردبابک که 

 خوبی؟ -

 .حواسم از بابک پرت شد

 !ممنون! خوش اومدی -

 .انگار بد موقع اومدم -

 .نه، بشین -

 :در جلو رو باز کرد و رو به دنیل با طنازی گفت

 !با اجازه -

 نگین برای رو چیز همه  دانشگاه تا  دنی لبخند زد و هر دو عقب نشستن.

 .زدم دنی شونۀ به آرومی ضربۀ رفتن از قبل. کردن تعریف

 !خوش باشی -

نگین سعی کرد مخاطبم قرار بده اما حوصله نداشتم. هیچ دختری جز 

  .کردالینا توی این جایگاه نشسته بود و این اذیتم می
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 تو رو کجا ببرم؟ -

 .با خودت اداره میام -

 .بابک دهنش باز موند

 کارید؟هم -

 .کار شدیمهم -

 !وای چه عالی -

 :شد شروع اشخصوصی هایسوال  ازش تشکر کرد. بابک رو که رسوندیم

 از الینا چه خبر؟ -

 .بینمشزیاد نمی -

 طوره؟تون چهبینیش رابطهوقتی می -

 :جواب ندادم. سوال بعدی رو پرسید

 دوست دختر داری؟ -

 .نه -

 نامزد چی؟ -
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 :کرد شروع خودش بپرسم ازش که این بدون  .کشیدم ی"نوچ"

 .خوندمام ندارم. این مدت هم درس میکی رو توی زندگیمن هم هیچ -

هایی خوند که با وجود آروم نشون دادن تا برسیم در گوشم حرف

 جلوی! کنه ول رو دستت خدا که روزی اون از امون. شدم منجمد  خودم

 .داشتم نگه اداره

 !خیر پیش -

 .دستگیره رو گرفت

 .کن فکر پیشنهادم  روی -

خودم کارت   و پایین رفت. پیاده شدم و به سمت اداره رفتم. شبش

 غذا دوتا روز هر  الکترونیک دنیل رو شارژ کردم و غذا رو رزو کردم.

 و دنیل. نبود طبعش به هابعضی و خوب هاشونبعضی که دادمی پیشنهاد

 دونستممی. بودن رفته روییروبه پارک به احتماالً و بزنند دور رفتن بابک

کشن که جمعه به کرج بریم. داستانم رو برای یک دارن نقشه می پسرها

 . استاد فرستادم. یک پیغام از آرمین بهم رسید

 .گرفته صورت جنگ چین و هند  بین مافیای- 

 کشه؟جا میبه این- 
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مافیای چین رد کرده پس گفتیم حق ندارن از ما کمک بخوان اما -  

 .ها با هم جلسه دارن تو از طرف من شرکت کنمراقب باش. پدرخونده

جا همون شب از ساعت یازده به بعد به مکانی که همیشه جلسات رو اون

کردیم رفتیم. یک ویالی شیک. وارد شدیم و دور میز برگذار می

 بحث و کردیممی نگاه هم به گیج همه. اومدمی بارون  نشستیم.

 :گفت من به رو هاپدرخوانده از یکی باالخره. کردیممی

 جور مواقع چه پیشنهادی داری؟تو یک ساله توی نظامی در این- 

های زیر دست اشراف داشته باشیم که هیچ اول باید به همۀ رئیس- 

 و قوی افراد بشیم مطمئن باید اون جز. نباشه  کدوم احتمال خیانتشون

 که بکنیم رو تالشمون تمام باید دوم درجۀ در  .هستن پذیری مسئولیت

کنیم و مافیای ایران و چین جلوگیری بشه. ما با هم کار می بین جنگ از

 .ها هستنتر از هندیها مهماون

شنیدم که یک گروه یواشکی وارد شدن و گروهی از ما رو با خودشون - 

 .بردن

 :اولی گفت

 افراد تعداد و نفر سی  من هم شنیدم و تحقیق کردم. عدد خودشون -

 .نفره هشتاد  همراهشون
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 :گفتممن 

زیر یک پل مخفی شدن تا به موقع خارج بشن اما گیر انداختنشون به  -

 .ها نیست. نباید سر و صدا بشهاین سادگی

 .کنیمشون مینیازی به سر و صدا نیست فقط محاصره -

 :دومی گفت

   .فکر خوبیه نباید بگذاریم به آب و غذا دسترسی پیدا کنند  -

اورزنماها محاصره بودن. بعضی مدت شش روز به وسیلۀ چوپان و کش

 در  ها رو که طوری پنهان شده بودن کهرفتیم و اونها باالی پل میوقت

 نگاه دوربین با  رو شدننمی دیده پل قسمت دورترین و ترینتاریک

 :دادرهای خوبی رو میخب و کردمی

 .افتادن زمین روی حالبی  از شدت تشنگی-

 ...کردن اما آبجا راحت بود پیدا میاونغذا رو با شکار موش و مار که 

خواستن به سمت ما بیان که هاشون میچهار روز دیگه که گذشت بعضی

شون کشتن. باالخره توی تاریکی شب یکیخودشون، خودشون رو می

 .تونست فرار کنه. از افراد پدرخواندۀ دومی بود و پیش خودش بردنش

 !هرچی شما بخواینمن رو ببخشید قربان! هر چی شما بگین! -
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 ما به نفر بیست  با فرار اون بقیه هم تالش بیشتری کردن و حدود

 :بود این جواب من پیشنهاد با. پیوستن

هاتون به بهانۀ رسوندن پیام ما و مذاکره برید. باید پیش دوست -

 .کشیمتون که ردی ازتون نمونهشون رو بکشید اگه نه ما طوری میهمه

قابل باور اومد بتونند اون تعداد رو بکشن. پدرخواندۀ به نظرمون غیر 

 :سومی کمکشون کرد

 رو نفر بیست  قدر راضی نشدن به سمت ما بیان بکشید.هر چه -

 .فرستممی همراهتون

اندازیم اما افراد ها به خطر بیمن مخالف بودم افراد بیشتری رو برای اون

دا خفه کن و خفه کردن با مال خودش بود. زیر پل استفاده از اسلحه با ص

 پنج  با ما افراد بیشتر تقریباً و پیوستن بهمون نفر چهل  دست مجاز بود.

 و بکنند رو پل همون زیر که شد فرستاده بیل براشون  .هاچینی از عدد

 :پرسید سومی بعد  ه جمعی به خاک بسپارند.دست رو هاجنازه

 نشکنند؟ها چی کار کنیم که با این چینی -

 :پدرخواندۀ چهارمی گفت

بهشون میگم به کشورشون پیغام بفرستن و بگن بقیۀ افرادی که  -

طور افراد زیادی ازشون به این فکر فرستادی پناهندۀ ما شدن. این
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 .افتن که از جنگ دوری کنند و پیش ما آروم باشندمی

ر مقابل ها چه از ما و چه ددستور داده شد برای همۀ خانوادۀ کشته شده

  .بشه فرستاده  ما پول

 .به اندازهۀ سه سال زندگی معمولی به هر کدوم پول داده شد -

سردی قبل از رفتن پدرخواندۀ پنجم چاقوش رو زیر گلوم گذاشت. با خون

 :نگاهش کردم اما اون گفت

 .وای به حالت اگه اطالعات چیزی بفهمه چوب دو سر نجس -

بار ده ها رفتم و اینبرای دور زدن تحریمهمون ماه یک دور دیگه 

 جداسازی رو وارد تازه افراد داشتن روز یک  .گرفتیم هدیه  میلیون

 خوندممی درس داشتم روز اون  .اومد دادی  و جیغ صدای که کردنمی

 همون بالکن. انداختم نگاهی  روی بالکن رفتم و  .شدنمی وضع اون با اما

 .کردمی صدا و سر خیلی وارد تازه افراد از یکی. مخصوص ویالی

 چی شده؟ -

 :ها گفتهمه به من نگاه کردن و هل شدن. یکی از نوچه

 .نکنید جدا همسرم  این میگه من رو از -

 .خود زن به التماس افتاد



 

 

 WWW.98IA3.IR 353 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 داره بدون من طاقت نمیاره؟ بیماری  آقاپسر تو رو خدا! شوهرم -

 شوهرش کجاست؟ -

 .نخواسته رو این اما داشته برش اقتصاد  پدرخواندۀ -

ای به پدرخواندۀ اقتصاد همونی بود که چاقو زیر گلوی من گذاشت. نقشه

 .ذهنم رسید و لبخند زدم

 .هایی این خانم رو براش بفرست تا قبول کنهبا هدیه -

حاالها باهاش کار داشتم انداختم. به خونه که -و نگاهی به زن که حاال

 .کرده رنگ آجری  دنیل موهاش روبرگشتم دیدم 

 این چه کوفتیه؟ -

 !به نظر من که خیلی خوبه -

 !حالم بهم خورد که -

دونست بگم به حالت اولیه برگردون باید چشم بگه مظلوم نگاهم کرد. می

همون ماه آرمین چهارتا    .ی خودش باشهاما گذاشتم به سلیقه

نه، جز حنانه خانم، همراه کار خوکار برام فرستاد تا با دو خدمتخدمت

 :کار یعنی جاسوس. سرهنگ گفتدونستم این چهار خدمتباشن. می

 .هایی بکشن پس از ما هم باید کسی باشهها نقشهممکنه اون -
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کار برای جاسوسی تحویلم هام سه مامور به اسم خدمتدر مقابل چشم

 .رسید بهم هم خوشی خبر. سوخت مظلومیتم  داد. دلم برای

 .همسر آرمین بارداره -

شد که ازدواج کرده از شدت خوشحالی روی پا بند نبودن. دو ماه نمی

 برای رو دلشون و کردن ذوق من یاندازه به گفتم که پسرها به  بودن.

 و داد داستانم  برای رو جواب استاد  .زدن صابون دیگه برادر و خواهر یک

  .کرد تعریف ازش

 .نویسی رو ادامه بدیداستانبهتره  -

 قدر اون روزها کار داشتم که بهنویسی. اونپیشنهاد جالبی بود! داستان

سختی وقت نفس کشیدن داشتم اما حتماً روزی یک ساعت خالی پیدا 

  .ای هم نوشت که واقعاً برام کارساز بودکردم. حرف دیگهمی

 .هاها و دوباره بلند شدنتو به اندازۀ تمام شکست

 .هاها و مجدد سر پا شدنی از دست دادنبه قدر همه

 .هاها و با وجودشون ادامه دادنبه میزان کل قضاوت شدن

کنی قوی میشی و ها و نامالیماتی که تحمل میو به اندازۀ تمام سختی

 کنیسطح عوض می

 .سازنو همین رنج و فشارها هستن که از تو یک آدم توانمند می

  : یادت باشه
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 .ال سنگ زیر فشاره که به الماس تبدیل میشهزغ

 .پس به حرکت ادامه بده و کسی که باید بشی و باشی رو بساز

های معروف بود. خبر رسید سرهنگ این استاد یکی از نویسنده

 مراسم برای باید  و داده دست از رو جونش تصادف توی  تیرداد  فیروز

 به باید دوباره پس کردممی درست نظامی -امنیتی نظر از  رو چیز همه

. مشغول  بیرون رفتم و دیدم بابک نشسته و با تبلتش   .گشتمبرمی  اداره

 روی رو دستش و کرد نگاهم زده وحشت. گرفتم بازوش از نیشگون یک

 .گذاشت بازوش

 .سوختم -

 :دل من هم براش سوخت اما به جاش با اخم گفتم

 درس خوندی؟قدر برات کنکور توی این هفته چه -

 :اش جواب دادبا سرتقی همیشگی

 !خیلی -

 :جدی و با صدای بلندتر گفتم

 قدر؟چه -

فهمید با اینک ه کارم زیاده اما حواسم بهش هست. ناراحت دستش رو 
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 :مالوند و زیر لب چیزی گفت

 صفحه پنجاه باید کتاب هر از حداقل هفته آخر  یااهلل برو توی اتاقت. -

 .باشی گرفته یاد

 .امکان نداره داداش -

 میری یا نه؟ -

که برای من خودش رو باد کرده  حالی در  تبلتش رو روی میز گذاشت و

های بلند اعتراض آمیز به اتاقش رفت. به زودی متوجه شدم که بود با قدم

  .میره ما کناری محلۀ  ادارۀ  الینا به

 خواست چی شد؟اون زن که شوهرش رو می  -

 .قربان قبولش کردن -

 .به صورت پنهانی برای صحبت با من بیارش -

نیمه شب با پسرها پارک رفتم که دعواشون گرفت و زودتر برگشتیم. 

 اداره توی   دونست حرفم جدیه پای درسش نشسته بود.بابک که می

 .اومد سمتم به نگین

 چندتا سوال دارم جواب میدی؟ -

 .حتماً -
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بودم که در باز شد و الینا با لباس سپاه وارد در حال جواب دادن 

 نگین  با رو من اون کردممی خدا-خدا اما بودم شده محوش من  شد.

 سنگینی. موند خیره الینا روی و کرد دنبال رو نگاهم نگین. نبینه

 با  کردمی نگاهمون که طورهمین. برگشت و کرد احساس رو نگاهمون

 .رفت سرهنگ دفتر سمت به استوار هاییقدم

 !چه خوشگل شده -

 :هاش مشغول شدم. بعد پرسیدماظهار نظری نکردم و با سوال

 کنی؟تو برای آرمین هم کار می -

 .آره مثل تو -

 .اش عصبانی شدم اما چیزی نگفتماز طعنه

 تونم خونۀ شما بیام؟امشب می -

 .آره -

 .پریدم جا از. چیه منظورش فهمیدم شد اتاقم وارد  و شب

 ی من وارد اتاقم میشی؟کنی؟ چرا بدون اجازهجا چی کار میتو این -

 .خودت گفتی -
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 کی گفته من تو رو صدا زدم؟ -

 :ناراحت گفت

 .تون بیاممگه تو نگفتی امشب اجازه دارم به خونه -

 .اتاق مهمون رو که برات آماده کردم -

 مهمون؟کنی؟ اتاق دانیال داری من رو مسخره می -

 .گفت. عصبانی به سمتش رفتمشدم چی میتازه داشتم متوجه می

 .یااهلل بیرون -

 رو دستم و رفتم عقب سرعت به. کشید سمتم رو خودش  یک لحظه

 .نیاد جلو تا گرفتم سمتش

 .خوای جونت رو بگیرم برواگه نمی -

 .چند ثانیه نگاهم کرد بعد عصبانی بیرون زد

های آرمین به دیدنم اومدن و انگار شدید هم نوچهاون روز چند نفر از 

. خواستم رو مخصوصم گرآرایش   کنجکاو بودن اما من زود ردشون کردم.

  .شد مشغول و اومد

 طور براتون بزنم؟چه -
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  .آلمانی -

نصف شب از کابوس پریدم. بلند شدم و بیرون رفتم. دنیل و بابک هنوز  

 که شناختی به توجه با  گرفتۀ من انداختن.بیدار بودن. نگاهی به چهرۀ 

 :پرسید دنی داشتن ازم

 کابوس دیدی؟ -

 .آره -

 بینی؟اآلن تنها بخوابی دوباره تا صبح کابوس می -

 :افتاد. سر تکون دادم. بابک گفتهمیشه همین اتفاق برام می

 .خوابیمباشه پس امشب هر سه با هم می -

 به و خوردیم تعطیلی روز چند اومد که آبان  و نیش خودش باز شد.

 موندن جااون آرش اخالق با اما بود مامان دیدار هدفمون  .رفتیم شیراز

 بودیم هتل که روزی چند و بود شده ساله پنج هم شایان. نبود صالح به

 گرفتیم تصمیم شب چهار از بعد. بودیمش برده خودمون همراه اجازه با

 :گفت دنیل  .برگردیم

 .زودتر به فرودگاه میرممن  -

 :به شایان گفتم
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هایی که براش خریدم رو جمع کنه قشنگ داداش اسباب بازی -

 .بریم خوایممی  که

 کجا؟ -

 .بریم خونه دیگه -

 .شروع به گریه کردن کرد

 .من نمیام. نمیام -

لو سرخرمن بردیمش. زنگ که زدیم -با کلی قربون صدقه و عوامل لو

دو سه بار دیگه هم زنگ زدیم باز هم خبری . نداد  کسی جواب

 کوچک پسر ماهان دیدن با. شد باز که زد در به ضربه چند بابک  نشد.

 لباس و بود شده سفید   صورتش سرما شدت از که اولش همسر از آرش

 .شدم نگران داشت تنش نازکی

 تو چرا این شکلی شدی؟ -

سوال من رو تکرار کرد اما داد از جلوی در کنار رفت که وارد شدیم. بابک 

 .بود خوبی جواب  اومددادهایی که از داخل خونه میو بی

 زنه؟می داد  سر مادر من داره -

 .نه، مازیار -
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 دنیل و ماکان و مازیار و من. بودن آرش  هایمازیار، ماکان و ماهان بچه

 .بود ترکوچک بابک از سال دو ماهان اما بودیم سنهم

 سر چی؟ -

ماکان دانشگاه رفته، داداش میگه من دیگه پول ندارم برای  -

 و  پیچونهگاهش بدم تو دو ماه رو بده تا پول دستم بیاد اما بابا میخواب

 .داری چشم من زن به میای جااین تو میگه داداش به

 !عجب -

 :ترسیده گفت

 .طوری نیست! مازیار نگاهش خیلی پاکهبه خدا این -

 جا ایستادی؟نباش اطالع دارم. تو چرا ایننگران  -

 .وقت دعوا من داخل باشم سر من خراب میشه -

همون موقع رخسار عصبانی یک پسر نمایان شد و بعد از اون یک لنگه 

 :دمپایی به بیرون پرتاب شد. مازیار به ما که رسید گفت

 .خواین وارد بشین حال مهمون داری ندارهاگه اآلن می -

 :رو که توی بغل من کز کرده بود گرفت و بوسید. بابک گفتبعد شایان 
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 حال مهمون نوازی از ما رو داره؟ هاباقی وقت -

 ماهان  به رو شایان  کالفه دستی توی موهاش فرو کرد و بیرون رفت.

 .سپردم

 .خورهلباس گرم داره سرما نمی -

 بابک هواپیما توی   .برگردیم دیدیم بهتر   .کردشایان مظلومانه گریه می

 .بشه من متوجه تا زدم  شونه به دوتا. بود زده  هنزوری

 کنی؟چی گوش می -

 .مجموعه خاطرات رهبر -

 .اش رو گرفتم و توی گوشم گذاشتمیکی

کردند، خودروی مدل هفتاد یادم هست خودرویی که ایشان استفاده می"

شصت و سه بود. حاج محسن رفیق دوست  -و پنج یا سال شصت و دو

رفته بود خارج از کشور که اوج ترورها بود، یک تعدادی خودرو آورده بود، 

یکی دوتا را هم داده بودند به رئیس جمهور وقت که آقا بودند که وقتی 

شدند، همین خودروها هم منتقل شده بود و ما چون احساس رهبر 

کردیم که خودروها خیلی کهنه شده است بدون این که من مشورت می

ی سپاه خواستم یکی دوتا خودروی جدید ما بکنم با ایشان، از فرمانده

بخریم، آن روزی که ما خودرو را آوردیم و خواستیم که ایشان سوار 
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 د گرفتند که چرا شما این خودرو را آوردید.شوند، به ما خیلی ایرا

ای است ممکن است نشود از من عرض کردم آن خودرو، خودروی کهنه

آن استفاده بکنیم. ایشان گفتند که آقای نجات اگر پیکان قابل ضد گلوله 

گفتم که پیکان برای من بیاورید استفاده کنید، شدن بود، من به شما می

باالتر از این آوردید، دیگر مسئولیت شرعی به حاال اگر ماشینی مدل 

ترین قیمت باشد، ی خودتان است. باید ماشینی بیاورید که ارزانعهده

 اش کنید.حاال چون حفاظت گفته ضد گلوله باشد که بتوانید ضد گلوله

خودرو و به نتیجه هم رسیدیم که ها رفتم ایرانمن یادم هست مدت

بکس و موتورش را تقویت کنیم و ضد گلوله بتوانیم خودروی سمند را گیر

خودرو هم به توافق رسیدیم و پکیج آن کنیم و با مسئول آن موقع ایران

را هم آماده کردند که من موقعی که به مقام معظم رهبری خبر دادم 

خیلی خوشحال شدند. ایشان گفتند خیلی هم خوب است که یک 

ی مسئولین توانید به بقیهخودروی ایرانی را شما ضد گلوله کردید و می

خودرو عوض شد و ما موفق نشدیم آن کشور هم بدهید. مسئول ایران

 ”پروژه را به نتیجه برسانیم.

گشتم وقتی رسیدیم یادم از الینا اومد که هر بار از مسافرت برمی

یم خودش بفهمه و شمی نفر یک دلتنگ وقتی کاش. اومدمی  استقبالم

 بیاد برامون حرف بزنه.
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 .اومد سمتم به دنیل اما  به خونه که برگشتیم بابک رفت بخوابه

 یک چیزی رو باید بهت بگم. -

 جانم بگو! -

 خوام.نامه میامان -

 لبخند از روی لبم رفت.

 کردی؟ غلطی چه  باز -

  ببخشید! -

 یااهلل بگو ببینم. -

 .ترسوندم  آب دهنش رو قورت داد و حسابی

 دهنت.حرف بزن تا نزدم توی  -

 .نمیگم چیزی نداری باهام کاری ندی قول  تا -

 .بگو  لعنتی   -

دونستم احتماالً خیلی تلخه از صدای من بابک بیرون دوید. می

  .ترسیده طوراین  که

 .بگو میدم نت امو -
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 نگاه کرد. به بابک

 برو داخل. -

چپ نگاهش کرد و خواست اعتراض کنه که دندون قرچ کردم. -بابک چپ

   سریع داخل رفت و در رو بست.

 بگو. -

 .کنه خودش کارهای وارد هم رو من  من به آرمین گفتم که -

برق از سرم پرید. دنیا دور سرم چرخید و احساس کردم هر لحظه ممکنه 

 تند توضیح داد:-غش کنم. تند

 هم تو به تونممی. دارم  پول خوبی بهم میده و آرامش  دو ماهی میشه. -

 .کرد اعالم رو ورودم رسمی صورت به آرمین  .کنم کمک

ها خودش نخواد وارد آرمین به من قول داده بود تا وقتی یکی از داداش

کارش نکنه. قانون هم این بودی کسی رو که به صورت رسمی اعالم کرد 

دیگه نمیشه بیرون بیاد. دنی بعد از گفتن این حرف سریع فرار کرد و 

انه خانم هم برای کمک به منی که تقریباً پایین رفت. سر راهش حن

   هوش افتاده بودم فرستاد.بی

حالی که حالم خوب نبود بلند شدم.  اومد. درکه اومدم بارون می به هوش
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 :حنانه خانم گفت

 کجا پسرم؟ -

 دنی کجاست؟ -

 .ی دوستشرفته خونه -

 .تلویی خوردم. بازوم رو گرفت-بلند شدم و تلو

 .استراحت کن -

 .خوام روی بالکن برمداره بارون میاد. می -

 .سرده عمراً بگذارم با این حالت بری  -

 .مجبورم کرد دراز بکشم 

طور بخوای غش دونم چی بینتون گذشته اما اگه هر دفعه همیننمی -

  .مونه پس باید دکتر بریکنی چیزی ازت نمی

 .کرد هامچشم  نگاهی به

 .بخش زدمنترس برات آرام -

دونست. زیر لب به یاد باربد که هر خود حنانه خانم تا حدی پرستاری می

 :گفتاومد میوقت بارون می
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 .داداش بپر پشت موتور بریم بارون سواری -

 :گفتم

 .افتمبارون که میاد یادت می -

 .و به خواب رفتم

 مخفی کلوپ به و اومدن دنبالم احسان و نگین  یک شب که کالفه بودم

 نه هفته یک از بعد. زدم بیرون زود و نداشتم خوبی حال هم جااون. بردنم

 دادم اجازه بهش داداش دوبارۀ دادن دست از ترس از بلکه رضایت از

 همه سرهنگ  به و نیاوردم طاقت باالخره. نشد ماجرا از حرفی و برگرده

  .ام کردچیز رو گفتم. نگاهی به چهرۀ گرفته

 .ای انجام بدهزدم دنی همچین کار بچگانهواقعاً حدس نمی -

 چی کار باید بکنم؟  -

 .فکر نکنم کار زیادی از دستت بر بیاد -

 :وقتی متوجه وا رفتنم شد گفت

تونی بکنی. با آرمین البته به این معنی نیست که هیچ کاری نمی -

صحبت کن تا دنیل رو زیر دست تو بیاره. سعی کن نگذاری جز چیزی 

خوای قدمی برداره. خودت رو حرص نده وقتش برسه که تو میگی و می
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 .کشیمها بیرون میپاش رو از این بازی

کردیم و به خونه های سرهنگ نیرویی آرومم کرد. خداحافظی حرف

 .برگشتم. مستقیم شمارۀ آرمین رو گرفتم

 !بله -

 .خوام دنی زیر دست خودم باشهمی -

 کردم؟می کارش چی کردمی رفتار  طوردونی جز تو اگه کسی اینمی -

 .پوزخند زدم

 .نداری کاری افتادن پات و دست زیر که افرادی با  تو -

باشه دنی مال تو من احتیاج به مثل خودت میرم سر اصل مطلب.  -

 خوای بگذاریش؟ها ندارم. کجا میبچه

 .ها بگذارمشآوری اطالعات و پیغامخوام سر جمعمی -

 .اومد باال بسته یک با خانم حنانه  قطع کرد.

 .آورد  این رو پست -

 .نداشتیم  معموالً بسته از پست

 برای کیه؟ -
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 .برای شما -

 .گرفتمبلند شدم و از دستش 

 !چه بزرگه -

 .کردم کردنش باز به  شروع

 من بمونم؟ -

 .غریبه که نیستید -

 .بود داخلش بنددست یک. برداشتم رو سرش. بود داخلش جعبه  یک

 این چیه؟ -

 .ی کشید. نگاهش کردم"هیچ"حنانه خانم 

 !چیه؟ -

 .بند آمینهاین دست -

 .کیهگیج پاکت پست رو برداشتم ببینم ارسال کننده 

 !الینا برام فرستاده -

 ای همراهش نیست؟از این کار چه منظوری داشته؟! ببین نامه -

هر دو شروع به گشتن کردیم که یک کاغذ کوچک پیدا کردیم. بازش 



 

 

 WWW.98IA3.IR 370 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 .کردم

 بنددست  .هست تو به من کمک بلکه طعنه نه هدیه  نترس که این "`

 ممکنه اما نمیشه نیازش  اومده در کار این از چون اما بود پدرم دست

زمان آرمین قصد کشتنت  هر تا باش داشته رو بنددست این. بشه تو نیاز

. داده امان  ها بگی که زندگی تو رو اخوانرو کرد با نشون دادنش به نوچه

 ` .مونهدوباره دوستی برای هدیه یک این

 :به هم نگاه کردیم و لبخند زدیم. حنانه خانم گفت

 مهربونی! چی بینتون گذشت؟چه دختر  -

 .همه چیز رو تعریف کردم

 خوای دوباره باهاش باشی؟حرفت از دلت بود؟ یعنی نمی  -

 .قشنگن خاطرات توی فقط هااون   ها ارزش تکرار شدن ندارن،بعضی -

 .پس بگذار برات زن بگیرم -

 .هام گرد شد و بعد قهقه خندیدماول چشم

 !خدا نکشتت! چه یهویی -

 گ.. ذا... ر ... ب.. را... ت ... زن.. بگی... رم. حاال خوبه؟ب  -
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 .وای خدا من هنوز بیست و دو سالمه -

 .دست به سینه ایستاد

 خواستی ازدواج کنی؟طور با الینا توی بیست سالگی میچه -

  !خیال بابابی -

 ات داری؟ای برای زندگیتو چه برنامه -

 .روی مبل نشستم

 .خوام از هفتۀ آینده کالس نینجا برممی -

  .اش زدبا دست توی پیشونی

 .هات خودت رو سرگرم کنبدو با حلزون -

 .هام که توی گلدون بودن رفتمو بیرون رفت. من هم باالی سر حلزون

 کنه؟قدر خوشگل هستین مسخره میچرا شما رو که این -

 .پشت میز رفتم تا داستان جدیدم رو شروع کنم

 اهلل الرحمن الرحیم  بسم~ 

 داستان پسر شاه
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 ژانر: تاریخی

و پسر    السلطنه شجاع  ملقب به   میرزا علیحسن:  خالصه

نخستین همسر    بدر جهان خانم  بود. مادر او    علی شاهفتح  ششم

حاکم بسطام( ) و دختر محمدجعفرخان عرب و نوۀ  علی شاهفتح  عقدی

 . بود

 :مقدمه

 را   آقانی شیرازی  او

 .مشغول تحصیل بود پشتیبانی کرد  اصفهان  از زمانی که در

 .در خراسان آورد و بعدها به دربار خود

 و بنا به تقاضای او،

 .تبدیل کرد« قاآنی»بود به « حبیب»شاعر تخلص نخست خود را که 

دار دانش بود. او خود شعر ای ادیب و دوستالسلطنه شاهزادهشجاع

 .کردتخلص می« شکسته»و سرود می

اند بوده   نماید که او باور داشت قاجاریان از احفاد چنگیز خانچنین می

  .گذاشته بود  مغولی  هایو به این سبب بر پسران خود نام

 اهلل الرحمن الرحیم بسم
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 پارت اول

 :گفتزد و میعلی کالفه در اتاق قدم میحسن

گانه بفروشند؟! تبریز را از چنین به بیگونه ممکن است مملکت را چه -

گونه کند؟! او چهعباس میزا چه غلطی دارد می  ما گرفتند. برادرم

 .تواندمی

چی در اتاق جز وی آقانی شاعر و مردی دیگر که حکم مشاور و دسیسه

 قطع را سخنانش  شاهزاده که هنگامی  برای وی را داشت حضور داشتند.

 .داشت وی ساختن آرام در سعی آقانی کرد

توانستند انجام چه کاری می ایشان  سرورم؟  داشت باید  چه انتظاری -

 به خود بر را مرگ تسلیم هنگام در  و جنگیده مرگ حد به  دهند؟

 و پدرتان جااین و داشته ترپیشرفته  سالح آنان که هنگامی اما دانسته؛

 بشود؟ باید چه  برنمی سر به دیگر دنیایی در درباریان

 :مشاور فریاد زد

ای مرد! چه تو را جرات بخشیده است که در مقابله شاهزاده بایستی و  -

! بگویی؟ سخنی چنین شب یک و هزار سرزمین شاه ایران،  راجع به شاه

  ای؟داده دست از را خود عقل یا کندمی سنگینی گردنت بر سرت آیا

  :گفت  آقانی به رو بود نگران  هاعلی که از نزاع میان آنحسن
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تر ای شاعر بلند مرتبه اتاق مرا ترک کن که نزاع میان شما مرا غمگین -

  .سازدمی

 آقایش  بر احترامی سپس و انداخت مشاور به نفرتی پر نگاه  آقانی

    .نگریست مشاور به علیحسن  .رفت بیرون و گذاشت

پرده است اما سخنانش را بیخوبیگیری؟ او مرد چرا او را خشم می -

 .زندمی

گونه سخن گفتن را عادت جا دربار است یاور پادشاه، او نباید ایناین -

نماید؛ زیرا در زمانی که شما بر تخت سلطنت بنشینید او نیز در کنار ما 

 .خواهد ماند

 .علی بهت زده به سویش بازگشتحسن

میزا هنوز مورد اعتماد و عالقۀ گونه ممکن است؟! برادرم عباس چه -

 .مردم و شاه است. با وجود او امکان ندارد

برای چه امکان نداشته باشد؟ مگر غیر از این است که شما مورد عزیز  -

 میزا عباس که است این از غیر مگر هستید؟ وی اول همسر فرزند و  شاه

 .گر چه عزیزی بر آن باشددی پس فروخت؟ گانهبی به را کشور

 :گفتاز سمت دیگر آقانی با یکی از دوستانش سخن می

 یعرضه نبرم گمان اما باشد داشته قدر و نگران قلبی شاید  پسر شاه  -
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 مقصر را او نبوده وی جای در که  جایی آن از باشد، داشته را برادرش

خالی  خشمش  که آن از قبل امیدوارم. کندمی اشتباه اما داندمی

 .نسازد ورشعله خبیث مشاور   آن را آتشش   نشود

علی برپا اما آرمان آقانی سرانجامی نداشت و هزاران آرزو در ذهن حسن

 به ارتشش همراه و  گرفت قرار السطنهشجاع دست  شد. پرچم سیاه حرم

 .شد روس با جنگ به رفتن یآماده شاهزادگان جذب امید

میزا عزیز پدر و مردمان گونه هنگامی که عباس ای شاهزاده! تو را چه -

 !ترسیخشم وی نمی زنی؟ آیا ازاست او را کنار می

اگه برادر را جانشینی بود مرا بر آن حدی نبود اما وی را پدر از  -

 دست روی دست  ما اگر. است کرده خلع کرد روس با چه آن   خشم

 .نشست خواهند تخت بر لیاقتمبی برادرهای بگذاریم

 السلطنتهشجاع  کم-پر از چنین شایعاتی بود که کمو آن زمان دیار را 

 .نمود  اعالم  از خلع برادر بعد ولیعهد را( علیحسن)

به روس رسید. ژنرال خود را به اتاق سرورش رسوند و بعد از گفتن   خبر

 :آن چه شنیده بود ادامه داد

ضحکۀ دست م را خودمان فقط، باشد حقیقت  ایماگر آن چه شنیده -

 ما با که دادی قرار  ای که ولیعهد نباشدایم زیرا شاهزاده ایرانیان کرده
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  .است ثبات بی کاغذی  فقط ببندد

 در و سازند دور نبرد صحنۀ از را ما   تا  بوده  نکند نقشۀ خودشان -

 .بیاورند هجوم ما به نفس تازه نیرویی با  زمانش

 .شودچنین هم می -

 :زیر لب سخن گفت سپس فریاد کشیدکمی در اتاق قدم زد و 

دهند؟! بینند که مرا مورد تمسخر قرار میاین ایرانیان خود را چه می -

 !ها با عقل کوچکشان قصد گول زدن من را دارند؟آن

  :داد ادامه صدایش میزان  با آخرین

   .دهیم هیچ قرار دادی امضا نشودفرمان می -

*** 

 کوبید چادرش  روی میز چوبی داخلعباس میرزا با دیت چند بار بر 

 که شکلی به باشد، نمایان رفتارش در خشم از نشانی  که آن بدون  و

 :گفت گویدمی سخن خود با گویا

 این شایعه از کجا پیدایش شد؟ -

 و نگریست  به قائم مقام فرهانی که در صندلی سمت راستش نشسته بود

 :پرسید
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 !کرده استنکند به راستی پدرم مرا عزل  -

 .چپ نگاهش کرد-چپ

 اندازۀ  جناب عباس میرزا این گونه خود را نیازارید که پدر شما به   -

 که بود نگرانی این مرا که شکلی به دارد فرزند  کشورش مردمان

 چنانآن را شما هااین یهمه با ندهد؛ را هاآن کفاف جهان  هاینام

 .رسنده پای شما نمیب فرزندانشان از کدام هیچ  که داردمی دوست

 چه؟ باشند کرده پر را او بزرگان  اگر -

   .امایستاده شما پشت در و هستم ترقوی  ها مناز تمامی آن  -

 :کمی در سکوت گذشت بعد گفت

هاست که از خانه و کاشانه شما شاهد بودید که من و مردمان غیور سال -

دهیم. هزاران ظلم ما را عقب نکشید میدل کنده و برای خاک خونمان را 

سردمان نکرد. نکند حال که این گونه مجبور برای ها قتل دلو میلیون

نجات کشورم به این صلح هستم در پشت سرم دیگران گمان برند که مرا 

ام ام؟ خانوادهبیم جان است یا از نادانی و خیانت دست به این خفت زده

 چه فکر خواهند کرد؟

 به و گذاشت اششونه روی بر   و برد سویش به  ستش روفرهانی د

 .زد زل چشمانش
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شاهزاده! ولیعهد ایران زمین! قدر مرد جوان! تو را چنین تفکری نباشد!  -

تر ندیده و در میان مردان وفادارتر در میان شاهان قاجار از تو شجاع

 و بیاید لبخند هاسال از بعد را کشور  ام. اگر تو را فرمانروایی رسدندیده

 کلمات پشت از و بخوانند هاکتاب در را نامت  برسد مرگ  تو بر اگه

 را تو نیز پدرت از. کرد خواهند درک مردمانت و میهن به را تو احساس

 خالی را پشتت هاسال این در بود ملتش فکر به اگر او. نرسد رنجی

 .کردت را رها نمیدست و گذاشتنمی

 :اضافه کردبا مزاح 

چنین قصدی کند من دوباره تو را معرفی خواهم کرد؛ چون    اگر نیز -

 .نام فرزندانش را ندادند گمان برد عباسی دیگر است

   .هر دو زیر خنده زدن

 حال برای این مسئله چه کنیم؟ -

 .باشد دشمن حرکت  به نگاهت  آن را به من بسپار و   -

 .سپس از خیمه بیرون رفت

 برای و ترسناک شایعه این  دربار همهمه بر پا شد. برای بعضیدر 

 برعکس است ممکن که ایشاهزاده گذاشتن کنار برای خوبی خبر  بعضی

 بیاد تا کشیدنمی را پادشاه   انتظار دربار در. بود شود، عرضه با پدرش
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اون هیکل درشت، مو و  با  شاه. کند عنوان را شایعه  ناراستی و راستی   و

ها داخل های جوگندمی با اون پیراهن و شلوار نظامی و مدالسبیل

 را خودش تا کشید طول ایثانیه چند و نشست تخت روی  اومد.

 ".کند جاگیر

 سرم از برق. خوردم قورت یک  و رفتم بالکن روی و  بساطم رو برداشتم

خواستم . بیشتر از این نمیزدم باال ایدیگه پک و ندادم اهمیت اما پرید

پچ -استفاده کنم پس بیرون اومدم که دیدم حنانه خانم و بابک دارن پچ

 سمت اون به پنهانی  کنند. فضول نبودم اما برای این که مزاحی بشهمی

 .کنند تعجب دیدنم از دفعه یک که  بشنوم رو هاشونحرف تا رفتم

 ؟  دم در اومده بود -

 .کشتشدیدش میکرد اگه به جای من دانیال میآره خدا رحم  -

 جا چی کار داشت؟این -

 .کنند اما ترس به دلم اومدمتوجه نبودم دربارۀ کی صحبت می

زنه. اومد ببینه چیزیش گفت دیشب خواب دیده دانیال داره زار میمی -

 .شده یا نه

 !بگردم داداشم رو که هنوز مهربونه -

تونم باربد اومده بود! خواب من رو دیده بود! نگرانم شده بود! چرا نمی
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  !بهت لعنت بشم؟ عصبانی اسمش شنیدن از همیشه  مثل

 .دنیل از ماموریت جدیدش خیلی خوشحال شد

 داری؟ اطمینان من  قدر بهباورم نمیشه این -

 .پات رو کج بگذاری از دایرۀ اعتمادم بیرون میری -

 .خورمجلوی چشمت تکون نمیاز  -

 :حنانه خانم با نگین باال اومد. نگین با ذوق سالم کرد و گفت

 کردم بخوای دوباره من رو ببینی؟فکر نمی -

 .با دست اشاره کردم جلو بیا. جست و خیز کنان اومد

ها و اطالعات رو تو توی کار با کامپیوتر مهارت داری. من تا همۀ ایمیل -

خوام به دنی بسپارم. باید کردم اما حاال میمی بندی خودم دسته

 .بینممی تو چشم از نه اگه بگیره یاد ساعته یک  جلسهۀ  هفت  توی

 .با لبخند به سمت دنی رفت

 .مونی؟ لباس بیرون داریببینم چی توی چته داره! تو نمی -

 .باید به اداره برم -

یک چیزی یادم افتاد. بازوش رو گرفتم و به کنار کشیدم. ترسیده 
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 :ی کشید. در گوشش گفتم"هیچ"

زنم. وای به حالت اگه بفهمم به کیان برادرم نزدیک شدی! سرت رو می -

 !حتی اگه خودش بخواد، حتی اگه عاشقت بشه

آب دهنش رو قورت داد و سر تکون داد. ولش کردم و رفتم. بعد از ظهر 

 به و برگشتم خونه به اون از بعد  .رفتیم برادرانه  نیکاون یک پیکاز 

 :تمگف پسرها

 .. در رو هم قفل کنیداتاقتون میرید و تا صبح بیرون نمیاین -

خوام بنوشم پس اگه در ای داره. یعنی میدونستن این چه معنیمی

 برای که بزنم هاییحرف و بیام داخل ممکنه  اتاقتون باز باشه

 ضبط رو خودم هایحرف همیشه مثل  .نباشه خوب  شخصیتتون

ی دادم و ناگهان کسی دید درستش کنم. گاف جایی اگه که کردممی

 .کردم گوش و شستم رو صورتم و دست  صبح

جا کشوندم! اگه من وای به حالت؟ وای به حال من که داداشم رو به این -

! بود کفتار آمین   ام!حال زندگیاومد. وای به ور نبودم اون هم نمیاین

 !متنفرم ازشون. کشوند وراین به رو آرمین  اخوان

 .شدنبه اداره که رسیدم همه داشتن برای ماموریت آماده می

 باز چه خبره؟ -
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 :سرهنگ که بیرون بود گفت

 .تو هم یک جای کار رو بگیر  -

 چی شده مگه؟ -

 .نظر بگیرید زود باشامنیت یک کاروان تجاری رو باید در    -

   .من هم پشت دستگاه خودم نشستم و هدفون رو روی گوشم گذاشتم

 .رسونیمش خودتون رو نگران نکنیدسالم می -

ی کار شدن. کار که تموم شد همه مثل من با اعتماد و پشتکار آماده

 میز روی رو سرم و گذاشتم کنار رو هدفون  نفس عمیقی کشیدیم.

 هم  من با بخواد که بود کسی کم. شدن صحبت مشغول  .گذاشتم

سرگردها  از یکی. دادم گوش هاشونحرف به فقط پش بشه صحبت

 :گفتمی

شه در همسرداری زیستی رو میای از این قناعت و سادهنمونۀ دیگه   -

 وقتی  و جو کرد. اهلل سید محمود شاهرودی جستهمسر مکرمهۀ آیت

 دانششون و پرهیزکاری تدریج به کردند، مهاجرت نجف به ایشون که

و  فقر اوصاف، این یهمه با. شد نجف دانشمندان یهمه زدزبان

دستی، سید محمود رو مصمم به بازگشت به وطن کرد؛ به این امید تهی

دستی نجات اش رو از رنج و تنگاش بیاد و خانوادهکه گشایشی در زندگی



 

 

 WWW.98IA3.IR 383 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

بده؛ ولی همسر فداکار سید محمود، میگه: )ما با نان خشک روزگار 

 (.گذرانیم؛ شما دانش را به خاطر بهبودی زندگی ما رها نکنیدمی

 :یگه به حرف اومدیکی د

 .های بزرگان پیدا کردم بگذار براتون بخونمیک متن قشنگ دربارۀ زن -

  .و مجله رو از کشوی میزش برداشت و گشت

 .آهان، اینه -

زانتیپ نام همسر سقراط است. وی در تاریخ به بد خویی شهرت یافته 

گفته است: است. سقراط خود در این باره به شاگردان و مریدان می

ام باشد تا به بردباری عادت کنم رجیح دادم که زانتیپ شریک زندگیت

کند و معاشرت با ها آشنا میزیرا با او به سر آوردن مرا با تحمل ناگواری

 زانتیپ نام رو این از سازد.مردم را قابل تحمل، بلکه رضایت بخش می

القی اخ بد و رفتاری بد ینمونه عنوان به که است سال هزار دو از بیش

 های بسیاری از اخالق و رفتار او نقل شده.شود و داستانیاد می

 ها مشغول نوشتن داستان شدم.توجه به اونبی

" 

 شده آقایان؟  چه -
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 .فرهانی بر او احترام گذاشت 

ایم که شاه به سالمت باد! ما امروز در محضر مبارک شما جمع گشته -

 کنیم؟ پیدا اطالع  ایشایعهراجع به درستی یا نادرستی 

آن شایعه چیست؟ روزهاست که با شایعات روانمان درگیر نشده است؟  -

نکند فرزندم عباس در جنگ پیروز نبود. یادم آمد قرار بود صلح کند. 

 .ها برای ما بگیرد. خزانه خالی استصلح شده است؟ قرار بود چیزی از آن

حالشان از سخنانش به هم شود آقایان در دربار وی بوده و مگر می

 :گفت فرهانی  خورد؟نمی

 سرورم شایعه باعث شده است مذاکرات به تعویق بیفتد؟   -

ی مهمی است. اما بگوییم، ما کاری نکردیم آید شایعهپس به نظر می -

 .است عباس از قصور و است تقصیربی شاه  .بیاید  ذاکرات را مشکلم  که

عمیقی کشیده و مخالفانش اخم کردن. طرفدارهای عباس میزا نفس 

فرهانی دهان باز کرد تا با سخنی مجلس را پایان دهد اما مخالفان زودتر 

 :از وی به دنبال شر پیش قدم شدن

 .است مردم دل از شایعه  اما -

 .ای رفتعلی شاه کنجکاو نگاهش کرد و فرهانی چشم غرهفتح
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 هست؟ ایچه شایعه -

 هاروس  مقابل در کوتاهی و خیانت دلیل به ولیعهد  خواهندمیها آن  -

 به  است آماده اکنون هم که میزا علیحسن پسرتان و شود خلع

   .برسد  سلطنت

 .جا شدشاه کمی سکوت کرد و در جای خود جابه

 !خواهندمردم چه چیزها می -

 :خواست از جای خود بلند شود که مرد دوباره گفتسپس می

 .از شما خواهشمندیم به سخنان ما و مردم گوش فرا دهید  -

*** 

 غوغایی دلش در  میرزا عباس مادر خانم آسیه   در حرم نیز آشوبی بود.

 نظرش گاههیچ که بود معروف گانهمه میان در عباسش قدرآن. بود

 خانم ملک گوهر. بکشد پایین جایگاهش  از را او بخواهد کسی  آمدنمی

  .گذاشت احترام و اومد اتاق به دخترش

 مادر چه شده؟! آیا آن چه دربارۀ برادرم شنیدم راست است؟ -

 .آسیه دستان دختر را گرفت

 ام، چه کسی به تو خبر را داده است؟نور دیده -
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قدر در دلش غوغایی بود. آن  آسیه خانم مادر عباس میرزا   .ر حرم نیز آشوبی بود

کسی   آمدگاه نظرش نمیگان معروف بود که هیچعباسش در میان همه

جایگاهش پایین بکشد. گوهر ملک خانم دخترش به اتاق   بخواهد او را از

  .اومد و احترام گذاشت

 مادر چه شده؟! آیا آن چه دربارۀ برادرم شنیدم راست است؟ -

 .آسیه دستان دختر را گرفت

 ام، چه کسی به تو خبر را داده است؟نور دیده -

 .خیرالنساء خانم   -

 .علی بودخیرالنسا از دیگر زنان فتح

قدر حقیقت دارد، باید جاسوسی به پشت در دربار دانم خبر چهنمی -

 .بفرستم

برادرم کیقباد که برای گرفتن خبری به پایتخت آمده است کسی را  -

بیگم )همسر مریم  مان ما به اتاقفرستاده. بهتر است تا آن ز

 . برویم، زیرا او نیز نگران و کنجکاو است  (دیگر

 :آسیه با هیجان گفت

 .برویم -
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زمان خود    هایهایشان که از بهترین جامههر دو زن بیرون رفتند. لباس

شد و صدای برهم خوردن جواهراتشان در ها کشیده میبود بر روی فرش

علی بیگم خانم دختر فتحخاورسلطان   از گذرشانپیچید. قبل راهرو می

 .احترامی گذاشت  .شاه در مقابلشان ظاهر شد

 !آسیه خانم -

 :آسیه سعی کرد وقار خود را حفظ کند و گفت

 جا تو را چه کاری بود؟آیی؛ آنخانم بیرون می  بدرجهان  از اتاق -

 .خاله زنک بازی بود  .کمی راجع به برادرم سخن گفتیم -

 گفتید؟دربارۀ عباس چه می -

 .خاورسلطان خندید

 .علی سخن گفتیمایشان نه، راجع به برادرم حسن -

 :سپس از کنارش گذشت. او که رفت کالفه گفت

دهد این گونه در گونه به خود اجازه میچه   !بر او  لعنت -

 !گیری برادر بزرگش باشدکناره  انتظار

های شدیدی را به جنگ  گذاشت و باهای زیادی را پشت سر بحث  دربار

جان خرید اما در آخر قرار بر آن شد که عباس میرزا ولیعهد بماند و 
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مذاکرات را ادامه دهد. فرهانی هنگام گرفتن دستور نگاهی به مخالفان 

سپس حکم را با   !معنا که برای شما خواهم داشت  انداخت به این

و بیرون رفت. خاجۀ حرم سرا را   علی شاه گرفت و خبر داداحترام از فتح

 .جا دیدآن

با چشم او را به پیش   .دریافت که زنان منتظر پاسخ هستند

 .قدم گذاشت و احترام گذاشت   خاجه به سویش  .خواست

 !جناب وزیر -

به حرم برو و به آسیه خانم خبر بده تا فرهانی زنده است عباس میرزا  -

 .مانددر قدرت می

 :گفت و گذاشت بیشترتری  ترامخاجه با خشنودی اح

 !خداوند از شما راضی باشد جناب  -

  .به سرعت رفت تا به آسیه خبر دهد

 :آسیه به محظ شنیدن دستور داد

  .کنید درست آش و بدهید هدیه  به مردمان -

علی درهم شد و رو گرفت. بهرام میرزا پسر چهرۀ بدرجهان مادر حسن  

 :گفت بود برادرانش حال نگران که  شیخ خانم
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  .شد دور  نذرتان را بگذارید برای هنگامی که خطر از کمینمان -

 منظور تو چه خطری است؟ -

ی خود دست از کجا معلوم حسن با شنیدن این دستور از خواسته  -

 .بکشد

 پا بر رو  آرامش داشت سعی همیشه که خانم نماخوش   بیگم دخترماه

 :گفت کنه،

سخنی است برادر؟ حسن نیز همچون دیگران در مقابل این چه   -

 .آوردی سرورمان سر فرود میخواسته

 :گفت آسیه به چاپلوسی و  بیگم با خشنودیمریم

 .شود کور حسودان چشم تا بگیرید کوچک مراسمی  خانم بهتر است -

 محمدامین  .نگریست بدرجهان عصبانیت از سرخ چهرۀ  زیر چشمی به

 بدرجهان به ندهد سر دعوایی که آن برای باجی مشتری  پسر میرزا

 :گفت

 .بهتر است به اتاقتان بروید و کمی استراحت نمایید -

 دمهم که نیز  بهار خانم دختر مهدعلیاخرم  بدرجهان از جا برخاست و

 آقابیگم،  سخن اما رفت در سوی به او همراه به و برخاست بود بدرجهان
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 .نگریست را او شاه علیفتح نازای همسر

کنم بینم مرگ فرزندان دیگران نزدیک است خدا را شکر میوقتی می -

 .صاحب فرزندی نشدم

علی میرزا نقی که از اولین پسران شاه و از همسرش بیگم خانم بود و 

 چشم داشت، واالتر   ایجا درجهنسبت به دیگر پسران حاضر در آن

 :گفت و رفت ایغره

 .ببر خود همراه به را او خرم  کن خانم!بست   -

 همسر  به خانم تاج گوهر  دختر خانم سلطان شاه   دو زن خارج شدند و

 :گفت تاج خاتون شاه علیفتح

 .بگیریم را مراسم تدارک  خانم، بهتر است برویم باهم  -

*** 

انداختند. ولیعهد در اردوگاه فرهانی و عباس به عهدنامه نگاهی می

 را آن سریع  ناخودآگاه قطره اشکی از گوشۀ چشمش به پایین آمد که

 میرزا عباس قدرت به مردی که این از و شد اشمتوجه فرهانی  اما گرفت

د قلبش به درد آمد اما خود نیز حال بهتری دیمی غمگین چنیناین را

نداشت تا بتواند وی را دلداری دهد پس تالش کرد جو محیط را تغییر 

 .دهد
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 .در قرارداد ذکر شود از تو حمایت کنند -

 .ها را بر میز کوبیدعباس ورق

 پنداری؟می غیرت بی  چنینمرا این -

پندارد و من نیز در ای لیعهد ایران زمین، پدر تو را فردی جدی نمی -

مقابلم شمشیر است و پشت سرم خنجر، اما شاهزادگان روس را ابر قدرت 

دانند پس به سخن این وزیر با تجربه گوش فرا بده میو شکست ناپذیر 

 .خواباندکه این کار آتش نزاع را می

 ".گردید  خموش   علیحسن  شورش  به راستی نیز چنین شد و

 .نگین باالی سرم اومد

 از این که تنهایی ناراحتی؟ -

 .با اخم نگاهش کردم

 .قدر به من نزدیک نشوجا سپاهه، ایناین -

 .الینا نبود تو اآلن جایی که الیقش بودی، بودیاگه  -

 !تمجید؟ یا تهدید  دونم این یعنینمی -

 .سرش رو پایین آورد
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کنم تو مکانش رو. من رو خواستی بری، من راهش رو پیدا میاگه می -

هم با خودت ببر. آرمین بهم گفت فقط اگه تو حاضر به اومدن باشی 

 .کنه از کشور خارج بشمکمکم می

یک ماه طول کشید تا به پیشنهاد نگین و آرمین فکر کنم. از آرمین 

 :پرسیدم نگین از. بود نظر زیر امگوشی چون  تونستم بپرسمنمی

 برادرهام چی؟ -

 .ترهجا خوشحالبریم، بابک ایندنیل رو با خودمون می -

 .اندازنطور بریم؟ گیرمون میچه -

 :تاون که فهمید جوابم مثبته، با ذوق گف

 !ها رو سرم کردمگیریم. بابا خسته شدم از بست این پارچهگروگان می -

 کی رو گروگان بگیریم؟ -

کنه؟ با یک دختر قرار بگذار و گروگان بگیر! جون یک نفر چه فرقی می -

 .ها مهمههم برای اون

 .یک کم فکر کردم

 .، تو جور کنکنمباشه میام. اما من گروگان رو جور نمی -
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 .کنمباشه. با دنی هم خودم صحبت می -

طور بگم قراره تنهاش کردم با بابک چی کار کنم؟ چهناراحت فکر می

طور تنهاش بگذارم؟! خیلی زود شرایط جور شد. قرار بر اصالً چه بگذاریم؟

 آرمین که نیروهایی کمک با پنج، و هشتاد سالِ آذر  دوازده   این بود

 .کنیم فرار بود کرده حاضر برامون

 گروگان کی رو آوردی؟ -

تونم از کشور یک پسر که باهاش دوست شدم. گولش زدم که می -

 .خارجش کنم

 :به دنیل گفتم

 به کسی که لو ندادی؟ -

 .نه داداش -

  .کشیدهاش رو از شدت اضطراب روی هم میدست

 .کنیملوازمت رو ببند، نیمه شب حرکت می -

 .کنمدارم سکته می  -

هاش روی توی دستم گرفتم و خودم رو جلوتر کشیدم. نهشو  جلو رفتم و

 :دم گوشش گفتم
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طور با خودم ببرم. ترسم. برای همین حاضر نیستم تو رو اینمن هم می -

 .عراق به ما و میری بحرین  هماهنگ کردم تو با یک گروه به

 :به کمرم چنگ انداخت و ناباور گفت

دانیال! تو قول دادی که ما رو تنها  نگذار تنها رو من! میام تو با  نه، من  -

 !گذارینمی

 .من هم بغلش کردم

 نرسیدم، وقتهیچ اگه. برممی خودم پیش هم رو تو  اگه سالم رسیدم -

 !نمیشی گروگان من مثل تو

 .ام لرزیداش روی شونهچونه

 !نریم خدا رو تو داداش. نریم شدم، پشیمون اصال  ها چیه؟!این حرف -

 .ازش جدا شدم. خودم هم بغض داشتم

 !جا هم جون ما در امان نیستاین -

 .تا اآلن که در امان بوده -

 .نخواستم بگم

 .افتهخوام جون تو به خطر بینریم، من نمیام. من نمی  -
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 .هام جمع شداشک توی چشم

آرمین نشده خاطر تو در امان بوده. تا تو وارد کار  جون من تا اآلن به -

ور بخوان از بودی در امان بوده. حاال من یک جانشین دارم. چه از این

های ها و چه نوچهشرم خالص بشن چه از طرف آرمین، چه بقیۀ خانواده

 که نفر یک. دارم جانشین یک چون بکشن رو من راحت تونندمی  خودم،

 .بشه گروگان من جای به

داد. بعد از هر کلمه بیشتر فرو میهام گوش زده به حرفوحشت

 :ریخت، تا این که روی دو زانو افتاد. ادامه دادممی

خوام بعد از مرگ من اما برای من جون خودم مهم نیست. نمی -

خوام تو توی این جهنم گیر هایی که کشیدم رو تو بکشی. نمیعذاب

گذرم، می کنی. برای همین که دارم از بابک و شایان و تمام دار و ندارم

 .رو نجات بدم تو و خودم  تا

تنهاش گذاشتم و فقط صدای فریادهاش و لوازم اتاقش که به در و دیوار 

 .رسید. بابک از دستشویی بیرون پریدکرد به گوش میبرخورد می

 !چی شده؟ -

  .ام رو بهش دوختم. با نگاه من بیشتر ترسیدنگاه اشکی

 داداش چی شده؟ -
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بیا. وقتی اومد بغلش کردم و در حالی که یک قطره اشاره کردم جلو 

اش رو بوسیدم. نگران بود اما اشک از گوشه چشمم سرازیر شده بود شونه

 که جدا ازش  گذاشت آروم بگیرم. نگین هم رفت تا دنی رو آروم کنه.

 :گفتم شدم

 .امشب اتاق من بمون -

یم. نیمه شب خوابیدلبخند زد. خیلی وقت بود دیگه باهم یک اتاق نمی

 اتاقم به. شدم بلند و بوسیدم رو  اشبلند شدم، خوابش سنگین بود. گونه

 هاپله روی دیدم که برم دنی اتاق خواستم. برداشتم رو ساکم و رفتم

 .گذاشته زانوهاش بین رو سرش و نشسته

 خوابی؟ -

 .شدم حالش متوجه دیدم رو خیسش چهرۀ و آورد باال رو سرش  وقتی

 .عزیزمبریم  -

ساکش رو برداشت و در حالی که سرش پایین بود پشت سرم راه 

. بودن کرده هوشبی  رو اداره  هایجاسوس آرمین  خدمتکارهای  افتاد.

 .شدم سوار رو بودن فرستاده برامون که ماشینی

 رسیم؟طور تا شب میچه -
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 .به طور قانونی و با اسمی قالبی سوار هواپیما میشیم -

کرد. از فرودگاه پیش رفتیم؛ همه استرس داشتیم. نگین فرماندهی میتا 

 .دستی بلیط رو جوری گرفتیم که کنار هم نباشیم

افتیم. حداقل تا فردا متوجه فرار ما نمیشن اما برای فکر نکنم گیر بی -

 .امنیت بهتره

 طور رد بشیم؟از مرز چه -

بعدی به مرز میریم و از فرودگاه اصفهان پیاده میشیم و با هواپیمای   -

 .کنیمجا فرار میاون

 تکون سر برام بودم کرده آماده که افرادی   به اصفهان که رسیدیم، از دور

 :گفتم دنیل گوش زیر. دادن

 !با تمام سرعت به سمت چپ بدو -

 !داداش -

 !هیس -

 :گفت و نبود دنی به حواسش نگین  و ازش فاصله گرفتم.

. هستن هواپیما توی نظامی افراد  تره چونجا به بعد جامون امناز این -

 .برنمونمی خودشون و گیرنمی دست به رو سکان   شد نیاز اگه
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 رفت عقب -عقب صدا،بی  اما بلند هایقدم با که بودم داداشم متوجه  من

 :زدمی حرف هنوز نگین  .کرد دویدن به شروع و

 !بینیم. عه، اوناهاشمیجا اون پسر رو این -

 .و برای یک پسر دست تکون داد

 .به سمتمون برگشت

 دنیل کو؟ -

 .شدپسر داشت نزدیک می

 .کاریت نباشه -

 یعنی چی؟! دنی کجاست؟ -

 .پسر رسید

 !گذاشتی کاله رو سرم  واقعا اومدی! فکر کردم -

 .بعد به من نگاه کرد

 شما؟ -

 .محلش ندادم

 .حرکت نکردهیااهلل، بریم تا  -
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گشت، به سمت هواپیما رفت. نگین در حالی که با چشم دنبال دنیل می

کردم اما کم داشتم احساس آرامش می -سوار شدیم. حرکت که کرد کم

اومد. از شدت استرس رسیدیم این احساس درم به وجود نمیتا نمی

 پام جلوی در زیر از چیزی یک شدم که وارد  دستشوییم گرفته بود.

. نگاه کردم. یک کاغذ پیچیده شده بود. سریع کارم رو تموم کردم و افتاد

 .بود شده نوشته روش  برداشتمش.

هاش به من خوبی کرد که من نوچه اخوان خان بودم. با وجود همه بدی»

وقت یادم نمیره. وقتی دستبندش رو توی دستت دیدم فهمیدم هیچ

رد هم مهم بودی. پس همینطور که قربانی مهمی هستی، برای اون م

 از و برسونند قتلش به خوانمی که دانشمند یک هواپیما توی  بدون که

 فراری هیچ  .بندازن گردنت به که کنند استفاده هواپیما داخل تو بودن

 هاینوچه از نفر سه و آمین قبلی هاینوچه ما از نفر پنج   .نیست کار در

کنند. عمل می خدمتت به همشون بخوای تو اگه. هستن اینجا  آرمین

 «.من دم در ایستادم، پس بهم بگو چیکار کنم

. یک مرد به صورتی که انگار هام رو شستم و بیرون رفتمسریع دست

  .نوبت ایستاده پشت در بود. سر برام تکون داد که فهمیدم خودشه

 .سریع اون دانشمند رو به مکان امنی ببرید -

 کجا؟ -
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ها بنشونیدش که نتونند بهش آسیب بزنن. مطمئنا صندلیروی یکی از   -

 !آرمین برای محافظت از شما هم افرادی رو فرستاده

 .کارتم رو در آوردم و به سرعت توی جیبش گذاشتم

 .کنهاین رو نشونش بده همکاری می-

 و نوشتم سرهنگ  برای رو چیز همه  رفتم و جایی که توی چشم نباشم

 :گفت خلبان که نشد دقیقه بیست. فرستادم

 .به دلیل نقص فنی مجبور به فرود اضطراری هستیم -

 :ها به سمتم اومد و آروم زیر گوشم گفتیکی از مهماندار

 جناب شباهنگ؟ -

 .خودم هستم -

 .ای رو از زیر مانتوش در آورد و سمتم گرفتاسلحه

 .گفتن این رو به شما بدم -

کرد چی سریع ازش گرفتم. اون که رفت نگین از اونور مدام اشاره می

شده؟! اشاره کردم هیچی. هواپیما که ایستاد با اشاره من اون مرد جلو راه 

کردن انگار دنبال ها پشت سرش. جوری رفتار میافتاد و دو نفر از نوچه

کردن. تا پامون رو بیرون فرصت هستن تا بکشنش، پس بقیه شک نمی
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گذاشتیم تا به اصطالح بیان و به هواپیما برسن یک دعوای صوری 

 .شد بیشتر لحظه -لحظه دعوا افراد. افتاد راه فرودگاه  توی

کردن. رفتن به این تجمع کمک میمردمی هم که برای جدا کردن می

و در خودش حل کرد و با ر دانشمند اون  جمعیت تا نزدیک ما اومد و

 متوجه کنارش افراد حتی  اش دادن کهمهارتی فراریچنان سرعت و 

 دست که دیدم رو نیرویی سرهنگ دور، از و کشیدم عمیقی نفس. نشدن

 محض به که حرفی اولین. رفتم سمت اون به  .کنهمی نگاهم جیب داخل

 :بود این زدم رسیدن

 !ببخشید -

 !باشه -

 .کرد که معذب شدمبا چنان جدیتی نگاهم می

 !داداشم -

 .قبل از خبر تو گرفتیمش -

 چطور؟ -

 .مچ دستم رو گرفت و دنبال خودش کشوند

 .هاش توی هواپیما بهش شک کرده بودنبا ضایع بازی  -
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 باید مواخذه بشم؟ -

 !باید نشی؟ -

  .چیزی نگفتم

که  خوابید راحت انقدر ماشین توی  فعال برو بخواب که داداشت هم -

 .هم خوردن فرارتون ناراحت باشهفکر نکنم از به

 بابک فهمید؟ -

 .ها، خوابهطبق آخرین گزارش -

 .نیشخند زدم

 !انگیزی بودشب خاطره -

 رو انتظارم پنجره پشت دنی و خانم  به خونه که رسیدم حنانه

 آرومی، سالمتی و چاق از بعد  .کردن گریه دیدنم با جفتشون کشیدن؛می

 .رفتم و خواستم تا با خیال راحت به خواب برم اتاقم به

 ما از دلگیریِ روزهایمان،

 بردیم،به شب پناه می

 !هایمان، به روزو از دلتنگیِ شب

 مان؛گونه بود که تمامِ جوانیِو این
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 !در ناتمامِ یک انتظار، تمام شد

 شدن وصل    دی ماه رسید. یک روز ماهان خونه ما بود تا دنیل بهش

   !بازی دلقک با هم اون. بده یاد رو اینترنت به رایانه

 .رویمابتدا به سمت کامپیوتر می -

 براش ماهان هم بعد. نگرفتن یاد هیچی که زدن هم کله و سر  انقدر توی

طالقش از مازیار میره.  کارهای دنبال داره الینا   که بود  کرده تعریف

نشد ازش بپرسم تا یک روز که اتفاقی توی پارک دیدمش. اون روز برای 

استراحت رفته بودم که اون هم با سه تا دختر جلف در حال گذر بود. با 

 :ها گفتدیدن من به اون

 .شما برید، من میام -

 با  اومد وکردن رفتن. دخترها هم در حالی که با شیطنت به من نگاه می

 .نشست ازم فاصله

 !سالم -

 :در حالی که دلم برای دیدنش لک زده بود، با خونسردی گفتم

 سالم، خوبی؟ -

 !مرسی -
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 ها کی بودن؟این -

 :اش رو به صندلی داد و به سرخوشی گفتتکیه

 .هامایهمخونه  -

 رفت؟ پیش کجا تا. طالقی  شنیدم دنبال کارهای -

کنه و توی دادگاه هی هستم اما چون مازیار قبول نمیراستش دنبالش  -

فایده و طوالنی مدتی انجام کنم کار بیباید هم رو ببینیم، احساس می

ها به یک زن بیوه خیلی بدتر از یک دختره که تنها دم. تازه نگاهمی

 !کنهزندگی می

 .ابرویی باال انداختم

 !ها از تو بعیدهاین حرف -

 !حاال که گفتم -

خوب نگو! هر کلمه تو یک ضربه به خود و جامعه، هر فکرت یک آسیب.  -

 .پس سرسری ازش رد نشو

 .خندید

 .باشه -
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 .رسونمتهات که رفتن، میدوست -

 .خودم میرم، مرسی -

شه پس دونست حرفم عوض نمیبلند شدم و جدی نگاهش کردم. می

 .خواستم بهش بگممیکم بارون شروع به باریدن کرد.  -بلند شد. کم

 «باره قشنگی، حتی بیشتر!تو به اندازه بارونی که االن داره می»

 شد!اما نمی

 کنی؟به چی فکر می -

 به خودش اومد.

 ناگهان،

 !متعجب شدم

 زنی که سال پیش بودم، کجاست؟

 !که دو سال پیش بودم؟یا آن

  و در فکر آن زن

 من، اکنون چگونه آدمی هستم؟

 «پالت_لسیلویا»

 !جا رواون -
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بازارچه صنایع دستی بود که به صورت غرفه به غرفه داخل پارک ملت 

 .زده بودن

 .بریم یک نگاهی بکنیم-

 نامحرم  کرد.ام حرکت نمیبدون مخالفت همراهم اومد اما شونه به شونه

 نگاه دقت با و داشتمی نگه غرفه هر جلوی  لذت با  !هه! من بودم

 .کردمی

 !قشنگهچقدر  -

 پول داری که بخری؟ -

 .فرسته. باید از صنایع دستی حمایت کردآره بابا، برآن پول زیاد می -

 :و یک لیف بافتنی و یک سنگ تزئینی قشنگ خرید. یک دفعه فریاد زد

 .دانیال فرار کن -

 صدرا به که فردی  بهت زده نگاهم رو ازش گرفتم و به عقب برگشتم.

های د کسی نبود جز یکی از نوچهشمی نزدیک سمتم به داشت یواشکی

. شناختشمی الینا و  کردآرمین، که خیلی وقت بود توی خونه ما کار می

 قایم مشتش بین  که چاقویی اون اما باشه داشته حرف باهام بود ممکن

 به نوچه. زدمی کنار رو حدس این زد،می بیرون سرش فقط و بود کرده

سمت مخالف شروع به دویدن  به  هم من و کرد دویدن به شروع سمتم
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 .کردم

کردن. کار و ها برخورد میگرفتن و به غرفهمردم فریادزنان فاصله می

کاسبی مردم خراب شد. از دور یک اتوبوس دیدم. به عقب برگشتم، 

 به شروع  داشت تا به من برسه. به سمت اتوبوس دویدم. تا من برسم

، در رو باز کرد و داخل دوممی سمتش به که من دیدن با. کرد در بستن

 .پریدم

 ...پسر جون چه عجله -

 !ببند در رو تا نیومده -

نوچه رو دید و از هیکلش ترسید. سریع در رو بست. نوچه به در رسید و 

چندبار به مشت بهش کوبید اما اتوبوس حرکت کرد. نفس عمیقی 

کردن. نگاهم میکشیدم و روی زمین نشستم. همه مسافرها وحشت زده 

 :به پیرمرد راننده گفتم

 !خدا خیرت بده -

 !خیر به جوونی شما بده عزیزم -

مون بده. به خونه که رسیدم چه آرزوی قشنگی! کاش خدا خیر به جوونی

 :به سرعت دستور دادم
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 !همه افراد آرمین رو از خونه بیرون کنید. همین االن -

 .به اداره زنگ زدم

فرستید یا از جایی دیگه ظ شخصی دارم. برام میمن احتیاج به محاف -

 بگیرم؟

 .فرستیممی -

 :گفتم بهشون  نخواستم پسرها چیزی بفهمند، پس

هاتون میرید و تا من نگفتم و نخواستم پاتون رو بیرون به اتاق -

 .ذاریدنمی

 .دوباره به بیرون برگشتم و کل وسایل امنیتی خونه رو بازرسی کردم

هم نیاز داریم. با چندتا کله گنده که از خونه  شکاریچندتا سگ  -

  .مراقبت کنند

 :گفت سرخوشی با. زدم زنگ  به احسان که معاونم بود

 !سالم دانیال خان -

هاشون به وادهخان با اطمینان با و کلفت گردن  نوچه تا هفت  علیک! -

 .خونه من بفرست. بگو از این به بعد باید اینجا زندگی کنند
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 چرا؟ -

 .جای چشم سوال پرسید، اخم کردماز اینکه به

 !خداحافظ-

 .و قطع کردم

از گوشت خورشتی توی غذای دنیل ریختم. سرش رو باال آورد تا اعتراض 

هم ریخته بود. ه بهخون فضای دوباره. بخور رو  کنه، که اشاره کردم غذات

تونستیم موقعیت رو نمیاون به به دالیل الکی و مشکلش این بود که ما 

جمع و جور کنیم. کار اداره هم به شدت افزایش پیدا کرده و روی اعصاب 

! بود من زندگی معجزه سرهنگ. رفتم سرهنگ اتاق به   بود. یک روز

اتفاقی سر  که هستن مهربونی هایآدم همون معجزه هاوقت گاهی

 رو چیز همه و ترفمی ماموریتی برای داشت حاال  گیره.راهتون قرار می

 جدید نیروهای به دادن اطالع  از بعد. سپرد اطمینان مورد سرگرد یک به

 .رفتیم دفترش به

 مونید؟چند وقت می -

 تو کالً دوست نداری با قوانین اطالعات کنار بیای، نه؟ -

 .نیشخند زدم که از حالتم به خنده افتاد



 

 

 WWW.98IA3.IR 410 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 کنیم؟گی کمکت تو که مرگ دنبالته چرا به ما نمی -

 الینا گفته؟ -

 بودنتون؟ ناجی تنهایی  جلوی ما دعواهاتون، و  -

 .لبخند زدم

 .یکهویی بود -

 !بیاره سرت بالیی نخواد تا  سعی کن از آرمین آتو بگیری -

 مگه برای شما مهم؟ -

 :با خونسردی گفت

 آره، مهمه. امشب مهمونی داری؟ -

 .بگیرن تولد براش کنهمی مجبور رو هاشسازمان همه  تولد آرمین. -

 و کت  به خونه که برگشتم دنیل با  .پوزخند زد. خداحافظی کردم و رفتم

 .بود آماده خردلی کروات و بلوطی جلیقه و لیمویی  شلوار

 .بابک گفته نمیاد -

 !کنهکار خوبی می -

 .عصبانی شد
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 چرا؟ -

 !بودنبا ابرویی باال رفته نگاهش کردم. امروز همه پررو شده 

 !گمچون من می -

 چپ به  رو موهام. پوشیدم زرشکی  پیراهن با رو  مشکیم   جلیقه شلوار

 استقبالمون به هامهمون. رفتیم پایین باهم دو هر  .زدم ژل و کردم شونه

ها نشستم. زیاد بهم خالفکار بین هم من و شد دور ازم دنی   .اومدن

 با هم گروه یک  طرفی هستم!دونستن کدوم اعتماد نداشتن چون نمی

 به احسان. نداشتن شدن نزدیک جرات اما کردن،می نگاهم کنجکاوی

 .اومد سمتم

 ازشون راضی بودی؟ -

واقعا افرادی که آورده بود افراد خوبی بودن. دستش رو فشردم و از دستی 

 .بیش از حد فشار دادم. با خنده و درد دستش رو کشید

 !زور توزنت چی خواهد کشید از  -

 !زنیزیادی حرف می -

  .شدآهنگ آرومی پخش می

 دختری مزاحم و نره باال طبقه کسی. برسه کامل  مراقب باش پذیرایی -
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 !نکشن  اسلحه و نشه دعوا نشه،

 .احسان تدارک مهمونی رو گرفته بود. دنیل به سمتم اومد

 .چقدر امشب قشنگه! چند روزی بود رنگ آرامش ندیده بودیم -

 .چندتا از خدمتکارها نیستن -

 .آریمجاش افراد جدیدی رو میبه -

 :ها بهم گفتیکی از کله گنده

 شدی؟ زده پس طرف همه از که  خیلی ناراحتی -

 نباشم؟ -

 !نه -

 .با ابروهای باال رفته نگاهش کردم

 طرف، این از چه  که  رسیاگه عاقل باشی، اگه زنده بمونی به جایی می -

. کنی حکومت دنیا مافیای به تونیمی تو. شیمی نیازبی   طرف اون از چه

 .داری رو اشجنم تو

 کار اولین قدم چیه؟برای این-

 .اولین قدم این که اولین قوم رو برداری -
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 .نیشخند زدم اما حرفش جدی بود

 .دومین قدم اینه که یک همسر قدرتمند بگیری -

 !هنوز زوده برام -

ای گیر کردی نباید بیست و دو سالگی در همچین بهبهوقتی توی سن  -

 .دماین رو بگی! اگه بخوای من دخترم رو بهت می

 .کردنگاهش کردم و جدی نگاهم می

 .خواد از شرم خالص بشهداداشم توی کارم اومده. آرمین می -

 :نگین به سمتمون اومد و به من گفت

 تونیم صحبت کنیم؟می -

 :نگاهش کردم و به اون مرد گفتمهای سرخ با چشم

 .اشاین هم یک عامل -

 :نگین متوجه دلیل حرفم شد و با التماس گفت  

 !آوردم کهبخدا من خبر نداشتم! اگه داشتم اون پسر رو نمی -

اشاره کردم ساکت باش و جلوی بقیه چیزی نگو! در حالی که سعی 

دستم  کرد اشکش در نیاد رفت. به سمت مرد برگشتم که بهمی
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 .بود شده خیره فنجون  دور

 این دستبند اخوانه؟ -

تازه متوجه شدم که دوباره از ترس کشته نشدن دستبند رو دور دستم 

 .انداخته بودم

 .آره -

 کنه؟دست تو چیکار می -

 !دست منِ دیگه -

 :یکم مکث کرد، بعد دوباره گفت

 هم من  اش بگیریعهدهدونم کار کیه اما اگه تو به دخترم بارداره. نمی -

 !بیاره سرت بالیی آرمین ذارمنمی

 .کنمروش فکر می -

 !حتما فکر کن  -

چه خبر.  ای گفتم و بلند شدم. به سمت باال رفتم تا ببینم از بابکبا اجازه

 .وارد که شدم با لبخند نگاهم کرد

 !سالم داداش -
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 !سالم خوشگل پسر -

 .زمین شدمنگاهی به مقواها و کاغذهای روی 

 کنی؟چیکار می -

 هرکی تا بزنم، مساجد توی نویسممی  دارم شماره دفتر مراجع رو -

 .باشه راحت بزنه زنگ خوادمی

 ذاری من هم کمک کنم؟می -

 :با ذوق گفت

 جدی؟ -

 !جدی -

 :کنارش نشست و نیم ساعتی مشغول شدم، بعد گفتم

 .جامبهتره پایین برم، خیلی وقته این -

 دانشگاهی دنیله؟دونستی ماکان همراستی، می -

 .جدا؟ دنی نگفته بود -

 .ای باال انداختشونه

جور که معلومه همدیگه رو ندیده بودن، چون ماکان هم تازه متوجه این -
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 .شده

 !خوبه -

 .سکوت کرد و حواسم به جایی دیگه رفت

 شد شب بازم

 میزنم؛ هر راهی را به خودم و باز هم

 تو میشود به ختم"

 "چشمانت مشخصا به

شد. بابک هم که از بهمن که رسید دنیل برای ترم دوم آماده می

ذاشت. یکیش ها فارغ شده بود وقتش رو به کارهای معنویی میامتحان

 هم صبح نماز از بعد  .خوندمی یاسین آل دعای روز هر  این بود که

 رو تلوزیون کنترل اشتباهی یکبار. شدمی مشغول مطالعه به و خوابیدنمی

ن دید تلوزیون از رو همه روز سه تا و انداخت لباسشویی ماشین توی

هاش رو انداخت. مازیار یک خونه نزدیک دانشگاه اجاره کرده بود و داداش

 .پیش خودش آورد

 دور  یک  کردم.داشت و این رو احساس میآرمین دست از سرم بر نمی

 دستور به  که  گرفتیم میلیون چهل  و رفتیم هم دیگه هایتحریم زدن

ت که یکی من داش بازو دوتا آرمین. گذاشتم حساب همون توی سرهنگ

هام برام خبر بودم و شنیدم دومی رو از کار برکنار کرد. جاسوس
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  .فرستادن

 داشته هم شما کردن برکنار برای  دلیل این کار این بود تا بهانه ای -

 .باشند

فرستاد پیغام ترسیدم و به اون مرد که هنوز برای ازدواج پیغام می

 .فرستادم

 آسیب  حاضرم بچه دخترت رو قبول کنم و شما در مقابلش نذار به من -

 .بزنند

 .قبلش پسرها و حنانه خانم رو خواستم

 .باید چیزی رو به شما بگم -

 .کنجکاو نگاهم کردن

 .اموال ما رو باال بکشهآرمین قصد داره  -

 :بابک گفت

خواد مگه اون اموال از پدربزرگ مادری مون نرسیده؟ پس چطور می -

  اینکار رو کنه؟

 :دنیل بجای من جواب داد
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 .کنهاون آرمین هرکاری که بتونه می -

  .اشاره کردم سکوت کنید

 .من برای جلوگیری این کار مجبورم حرکتی بزنم -

 چه حرکتی؟ -

باید بچه یک زن رو که پدرش پیدا نیست به عهده بگیرم.  -

 .کنه می محافظت ما اموال از و گنده کله  بابابزرگش

 :مدتی سکوت کردن بعد حنانه خانم گفت

 چقدر هاتشونه روی تهمت بودن  این کار رو نکن پسر! من میدونم -

  .نداره رو ارزشش اموال! سخته

 سرش و بود شده حرفم معنی  متوجهبابک هم موافقت کرد اما دنی 

 .بود پایین

این اموال الکی نیست. برای آینده ههمون. ما جایی و چیزی بعد از این  -

 .هام سنگین این هم روشنداریم. من هم شونه

 :گفتم که بگه  بابک خواست چیزی

 .من حرفم رو زدم. فقط در جریان باشید -

 سکوت در مدت تمام. کردم تعریف هم سرهنگ برای و رفتم اداره  و به



 

 

 WWW.98IA3.IR 419 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 :گفت آخر در و کردمی گوش

ها ذارم تهمتذارم کسی از ما متوجه این انتخاب و اتفاق بشه. نمینمی  -

 !بیشتر اذیتت کنه

لبخند کوچیکی زدم. برای دیدن دختر به خونه شون دعوت شده 

 متری سیصد  شخونه. داشت زیادی قدرت و بود سفیر یک فرد  بودم.

 طبقه دونستممی. کردن باز برام و زدم رو در زنگ. بود آپارتمانی  و

 یک  دم کهز زنگ. ایستادم مقابلش و شدم آسانسور سوار. چهارم

. داشت خودشون کشور سبک به دکوری خونه. کرد باز رو در خدمتکار

  .داشتن کرم دامن و کت هازن  و بادمجونی  لباس مرد خدمتکارهای

 !اومدی داماد عزیزمخوش  -

 پوشیده لی  شلوار  و نفتی آبی  های باز به سمتم اومد. پیراهنبا دست

بپوشم. بغلم کرد. در گوشش  لی کشممی خجالت سن این توی من. بود

 :گفتم

 .فقط پدر بچه بودم نه داماد -

 :مثل خودم گفت

 .تونم جلوی خدمتکارها چیز دیگه ای بگمنمی -

. یک میز پر از پذیرایی من رو به سمتی برد که وارد سالن پذیرایی شدیم
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 هم خدمتکارها  بود که یک دختر با شکم ور آمده پشتش نشسته بود و

مت بودن. دختر با دیدن من بلند شد و مرد به خدمتکارها خد به آماده

 :گفت من به  رفتن که هااون  اشاره کرد برن.

 .دخترم، سحر -

 با سفید،  پوست با ساله شونزده  کرد و جواب دادم. یک دخترسالم 

  .میشی درشت  هایچشم و مشکی حالتخوش  موهای

 چند ماهشه بچه؟ -

 .چهار ماه  -

 جنسیتش چیه؟ -

 .لبخند زد

 .دختر -

 جور موقت عقد مدرک یک اومدنش دنیا به  خیلی خوب، قبل از -

 .کنیممی

 :و رو به مرد گفتم

 .برمباید  -
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 مونی؟نمی -

 .ابرو باال انداختم

 !کار دارم، خداحافظ -

 آماده و حاضر که دیدم رو  و بیرون رفتم. به خونه که برگشتم بابک

 .میره بیرون

 کجا؟ -

 .دور بزنم -

 .تا هشت خونه باشی -

 .نیومد شب نیمه تا  اما  چشمی گفت و رفت.

 خیلی دوست دارم بدونم کجا بودی؟ -

 .ماهان و ماکان بودمبا  -

 و چرا دیرتر از وقتی که گفتم اومدی؟-

 .هاش مشغول شدبا انگشت

 .دیدیمداشتیم فیلم می -

 !و؟ -
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 !شهدیگه تکرار نمی -

 .اشاره کردم برو بخواب

خوای بیای شایان رو ببر ختنه کن. رو به آرش پیغام فرستاد که اگر می

 :پسرها گفتم

 .آرم که هم ختنه کنیم و هم جشن سوری بگیریممیشایان رو اینجا  -

به شیراز رفتم. تا حاال بچه رو تنها نیاورده بودم. در زدم و طول کشید که 

 .های لنگه به لنگه بیاد و در رو باز کنهبا دمپایی

 !رسیهات وسط بیاد چه زود میپای داداش -

 !کنارش زدم و داخل رفتم. زهرش رو ریخت

 !وضیت خیلی خانواده دوستیبرعکس بابای ع -

 :آوردم گفتمهام رو جلوی در در میدر حالی که کفش

 !تر از تو نیستعوضی -

 زندگی و جون  اما   زد،وارد شدم. خونه مثل همیشه از تمیزی برق می

 .نداشت

 شایانم کجایی؟-
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 !داداشم اومده -

  .چرخوندمشبدو از اتاق بیرون اومد. بلندش کردم و  -و بدو

 مامان کجاست؟ -

 .پیش من بود -

 .بود کشیده دراز تخت روی مامان. اومد ازش  به اتاقی رفتم که

 !سالم -

 .برام سر تکون داد

خوام چند روزی شایان رو به دونم آرش بهت گفته یا نه، اما مینمی -

 .تهران ببرم

 :گفت ذوق با شایان. گفته یعنی  سر تکون داد،

 خودت داداشی؟پیش  -

 !آره عزیز داداش -

 .ام رو محکم بوسیدگونه

 !ده تا دوستت دارم -

دونستم بچه کمبود محبت داره. پدر معتادی که و گردنم آویز موند. می
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زنه. مادری که قادر به رسه به زمین و زمان آسیب میوقتی بهش نمی

م اش رو بههاست چیزی در جهان خونسردیسخن گفتن نیست و سال

اد! فقط گاهی از برادرها بید و داد از پر زندگی و  زنه. وضع مالی بدنمی

 لوازم که کمدی  سمت به  تونست محبت بگیره.اون هم اگه بیان، می

 .رفتم بود داخلش شایان

 .کنیم جمع رو لوازمت تا بیار  حاال کیف مهدکودکت رو -

مزاحم مامان نباشه. آرمین فرستاد تا به دستور آرمین، شایان رو مهد می

 فراموش  یک مجنون بود که با وجود دوری چندین ساله هنوز عشقش رو

 .آورد رو داشت نارنجک  طرح که کیفش بدو -بدو شایان! بود نکرده

 این رو کی خریده برات؟ -

  .بابایی -

 براش لباس دست چند! ترسناک  طرح  با  اخم کردم. یک کیف کهن

 .برداشتم

 ای نداری؟دارو و چیز دیگه -

 اسباب بازی بردارم؟ -

 .نه -
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 .رفت و با چندتا سی دی برگشت

 ها رو چی؟این -

 .ها رو بردارسی دی -

. آرش پشت سفره و توی کیفش گذاشتم. مامان رفت تا غذا رو بیاره

کرد. به کمکش رفتم و بعد نشستم نشسته بود و مامان داشت جا می

 راه شر قصد آرش. کردیم خوردن به شروع. گذاشتم پام روی رو شایان  و

 .داشت انداختن

 !شنیدم گندش در اومده -

 گند چی؟ -

 !بارداری کردی دختر رو -

  .زیر چشمی به مامان نگاه کردم، اما اصال براش اهمیتی نداشت

   .که باشه -

اش کار درستی خواستم بگم به تو چه، اما فهمیدم جلوی بچه

 شایان دهن توی لقمه یک و خوردممی خودم لقمه یک  نیست.

 شایان به  غذا از بعد. بود زده لک مامان پختدست برای دلم. ذاشتممی

 :گفتم
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 .کیفت رو بردار بریم -

 شایان  دم.کر پام رو هامکفش  از خدا خواسته رفت. خداحافظی کردم و

 :گفتم که بشین جلو صندلی خواست

 !نشدی، نهتا چهارده ساله  -

 !داداش -

 !عقب -

. براش باز کردم و سوار شد. خودم هم نشستم و تونست در رو باز کنهنمی

 .حرکت کردم

 .من رو تا حاال با خودت نبردی  -

 .برمتبزرگتر بشی بیشتر می -

 ریم؟با هواپیما می -

سر تکون دادم یعنی آره. هماهنگ کرده بودم ماشین رو هم با هواپیما 

 و شد خیره بیرون به بعد اما بود ترسیده اول هواپیما داخل  بیارن.

 بغلش. برد خوابش برسیم تهران به تا. پرسیدمی رو زمین تا مونفاصله

 به  .خوابوندمش عقب صندلی. گرفتم تحویل رو ماشین تا ایستادم و کردم

م در رو برام باز کردن و داخل رفتم. بیخیال لوازم بچه رو رسیدی که خونه
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 .بغل کردم و باال بردم

 آسانسور دوم طبقه به همکف از  که بود، طبقه دو  مونخونه

 روی از هاپله. زدیم پله و نداره فایده اینطور دیدیم خودمون  .خوردمی

ن همکف سال وسط و شدمی رد پنجره از و شد می شروع اول طبقه بالکن

کرد. آخرین باری که رسید. شایان با شگفتی به خونه نگاه میبه انتها می

 هااون با. اومدن استقبالشون به پسرها  اومده بود خیلی کوچیک بود.

 :پرسید دنیل  .کنم عوض لباس برم من تا شد سرگرم

 خوابه داداش؟شب با کی می - 

 .با خودم -

 .بخوابهخوب بذار با من  -

 :جای من جواب دادبابک به

  تونی تحمل کنی؟بچه شب ادراری داره، تو می -

 با خونه هرجای چون نبود بازی اسباب به نیازی  دیگه حرفش نشد.

 شب. بود شده بازیشهم هم خانم حنانه  .کرد بازی تونست که هرچیزی

 .داد بهم سفره یک خواب برای

 .این رو زیرش پهن کن -
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 .قسمتی که می خواست بخوابه سفره رو انداختم و ملحفه رو روش

 !دانیال اتاقت اندازه خونه ماست -

  .روی تخت درازش کشوندم

 خری؟ها برام میمن هم بزرگ بشم اندازه تو بشم، از این اتاق -

 !کاش شایان هیچ وقت پیش ما نیاد

 !جای خوب ببرمتخوام یکبخواب که فردا می -

 شهربازی؟ -

 .کنارش دراز کشیدم

 بازی بیشتر دوست داری؟چه اسباب -

 .تفنگم رو -

 !اسباب بازی خیلی بزرگ -

 :یکم فکر کرد بعد گفت

 !یک اتاق این شکلی  -

. بود خواب هنوز شدم بلند صبح! بود پایین  کیوشخندم گرفت. کال آی

 کنند عوض رو هاشلباس تا زدم صدا رو خدمتکارها و کردم عوض لباس
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 .بشورن بدن رو ملحفه و

 موهاش  و کردن  اش. با حوله من خشکشتوی حموم شستن

 سمت خوشحالی با و کردن تنش لباس دست یک  .کشیدن  سشوار  رو

 .اومد من

 !داداش آب بازی کردم -

هایی که براش فرستاده بودم خوب بود! بغلش هاش به برکت هدیهلباس

 .کردم

 !آفرین عزیزم -

های من به داداشم نگاه خدمتکارها زیر چشمی و با تعجب به محبت

. بود رفته دبیرستان  به بابک و بود خواب دنی  کردن. بیرون رفتم.می

 :گفت ترس با رسیدیم که مطب  شینش کردم. بهما سوار و رفتیم پایین

 خوای آمپول بزنی؟دکتر چرا؟ می -

 !ها باید به بچه چی گفتوقتدونستم اینجور نمی

 .باید دکتر بیای که بعد برات جشن و هدیه بگیریم  -

پیاده شدم و در ماشین رو باز کردم. توی بغلم اومد. به سمت مطب 

 .رفتیم
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 !دکتر چه ربطی به اسباب بازی داره آخه؟ -

اصال چرا  دونستم کار درستیه که بچه توی این سن ختنه بشه یا نه!نمی

حرف آرش گوش کردم؟! برش گردونم؟ دلم گرفت از این تنهایی و به 

تر نبود؟ چرا یک زن یا آدم غربت خودم و برادرهام. چرا یک بزرگ

باتجربه همراهمون نبود؟ یادم اومد برای ختنه خودم و پسرها آرمین 

 یادمه  خودش توی سالن نشسته بود و مامان باالی سرمون ایستاده بود.

 :گفت و کرد بغلم خنده با  آرمین ردمکمی گریه وقتی

 بزرگ قدم یک آدم وقت  هر عزیزم، باشی داشتی  درد داری  حق -

 !گیرهمی دردش برداره

گه اما خوشحال بودم که آرمین شاید آدم بدی اون روز نفهمیدم چی می

هاش براش اهمیت نداشته باشند، اما پدر مهربونی بود! باشه، شاید بچه

خورد و مون هیچ وقت بهم نمیکرد شاید رابطهترکش نمیاگه مامان 

اومد! وارد شدیم و نوبت اینکه بخواد من رو بکشه به ذهنش هم نمی

 :گفتم  گرفتم.

 .خودم باید با دکتر صحبت کنم -

درکم کردن و پیش دکتر رفتم. اول هرچیزی که الزم بود ازش پرسیدم و 

 :گفتمهاش گوش دادم و بعد به دقت به حرف

 اذیت معمول حد از بیشتر  تره. مبادادکتر این پسر از جونم برام مهم -
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 !باش پدرش شما نداره، پدر! بگه آخ یک اگه میمیرم. بشه

 .لبخند مهربونی زد

باشه پسر جون اما اگه پدر نداره یک برادر مهربون که داره. پدرها هم تا  -

 !حاال اندازه تو نگران نبودن

 .به سالن برگشتمتشکر کردم و 

 .بیا داخل داداشی -

 !زنممن آمپول نمی -

 .بغلش کردم

 !یک آمپول کوچولوئه -

 !کنم کهمن که مریض نیستم. سرفه نمی -

 هدیه براشون بجاش  همه آقا پسرها باید این آمپول رو بزنند خوشگلم.  -

 .خرنمی

 :اون که حسابی ترسیده بود با گریه گفت

خوام، فقط من رو آمپول خوام، اتاق بزرگ نمینمیمن اسباب بازی  -

 !نزن
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کردم! داخل که رفتم بچه رو ضربان قلب خودم رو از استرس احساس می

 .سمت دکتر گرفتم

 .خوای بکنیکشم خودت بگو چیکار میدکتر من نمی -

به حالم خندید و گونه شایان رو کشید. شایان به بغل من پناه برد. یکم 

تر شد اما وقتی که روی تخت گذاشتمش تا آروم باهاش صحبت کرد

 .کردداشت گریه می

 .ها دستشویی نکنمدم شبمن رو آمپول نزنید، من قول می -

 .دکتر نگاهی به حال نزار من کرد

 .شما برو بیرون بگو مادرش بیاد -

 .مادرم نیومده دکتر -

 خب با کی اومدی؟ -

  .هم دلش برام سوختدفعه بعضم گرفت. احساس کردم خودش این

  .بیا بچه رو سرگرم کن چیزی نبینه -

 :کنار شایان نشستم و مشغول صحبت باهاش شدم

 !عزیز داداش تحمل کن، باشه؟ بخاطر من -
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 چرا باید همه رو آمپول بزنند؟ -

 .برای اینکه یاد بگیرن -

 .کرددکتر شلوارش رو پایین کشید و شایان هنوز گریه می

 بگیرن؟چی رو یاد  -

 .اینکه هر چیزی توی زندگی تاوان داره -

 .دکتر زیر چشمی نگاهم کرد و بعد مشغول آماده کردن مسکن شد

 تاوان چیه؟ -

تاوان یعنی برای اینکه دیگه گریه نکنی یکبار باید یک عالمه گریه   -

 .کنی

 کنم؟یعنی من آمپول بخورم دیگه گریه نمی -

هاش رو گرفتم ن جیغ کشید. شونههمون موقع دکتر مسکن رو زد. شایا

 .تا تکون نخورده

 !سوزهسوزه! میسوزه! میمی -

 همه باید این آمپول رو بخورن داداشم؟ -

 .توهم بیا آمپول بخور -
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 .خندیدیم دو هر و کشید بیرون رو سرنگ  دکتر

 .من آمپول خوردم عزیزم -

 چند ساله بودی؟ -

 .چهار ساله -

 .حرفی زد که داغونم کرد

 تو که داداش نداشتی کی باالی سرت بود؟ -

ام لرزید. برگشتم و به دکتر نگاه کردم. خودش رو مشغول نشون داد چونه

دونستم اگه بگم پدر و مادرم بودن اذیت اما حواسش به ما بود. می

 :دونستم چی بگم. خود دکتر به کمکم اومدشه، اما نمیمی

  .اومد زایمان... ببخشید ختنه کردهیچکی نبود. داداشت خودش تنها   -

 .دوباره خندم گرفت. حال جالبی بود. یک دم گریه و یک لحظه خنده

 .تونه بیادداداشی قویه، خودش تنهایی می -

 !آره داداشت خیلی قویه، توهم مثل داداشت قوی هستی -

 :یکم اشکش بند اومد اما بعد دوباره شروع شد. دکتر گفت

 .بیشتر ترسیدهتاثیر مسکن هست  -
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. دادم بهش و گرفتم رو داروها  بعد از ختنه فرستادم تا براش دارو بگیرم.

 نزدیک. رفتم خونه سمت به و  توی بغلم خوابش برد. از دکتر تشکر کردم

 بوسیدمش چندبار. کردن ناله و گریه به کرد شروع و گرفت دردش خونه

 .نداشت فایده اما

 !آتیش توی شلوارمه -

ها بهم زد از ماشین پیاده شدم چشم باغبونای که زار میبا بچهوقتی 

دونم کم سنی خودم دونم مظلومیت خودم بود یا شایان، نمیافتاد. نمی

جور دلداریش بود یا بچه که دلشون سوخت و به سمتم اومدن. هرکی یک

ها که تجربه داشتن اجازه خواستن خودشون به بچه برسن. داد. اونمی

 فریادهای از زده وحشت دنیل. دادنمی رو الزم دستورات   دنشباال بر

 .و بابک سعی داشت دلداریش بده بود ایستاده دیوار کنار شایان

 نبود فرار جای اما. بردم پناه اتاقم به  فقط من بودم که با چشم خیس

. شد شروع شایان هایتب و ناله و من هایبیداری شب فرداش از چون

 :گفتمی اومدمی بهوش وقتی

 !خیلی درد داره داداشی! کمکم کن، کمکم کن -

کردیم. دامنی رو که حنانه خانم براش دوخته بود و هر دو باهم گریه می

 کر رو فلک گوش هاشناله صدای  تنش بود. وقت دستشویی رفتن

 پای روی جشن توی  .گرفتیم براش رو جشن روز شیش  از بعد. کردمی
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 پای دور هابچه. کردمی نگاه آدم همه اون به تعجب با و بود نشسته من

اومدن و رگترها میبز و زدنمی حرف باهاش   و بودن شده جمع من

 .شد جمع براش هدیه کوه یک  گفتن.بهش تبریک می

 دانیال همش مال منه؟ -

 آره دیگه، پس مال کیه؟-

 !خوام؛ خیلی زیادِهمن نمی -

 .گرفتمگوشش رو یک گاز کوچولو 

 خوب چیکار کنیم؟ -

 .هاتاش مال من بقیه مال این بچهده -

خوای به کسی بدی به ها یک عالمه اسباب بازی دارن. اگه میاین -

 .هایی بده که مامان و بابا ندارناون

با ذوق قبول کرد. به بزرگی دل این بچه غبطه خوردم. مازیار و برادرهاش 

 :زد داد ذوق با شایان  تازه رسیدن.

 !داداش! داداش -

 شلوار و کت  ها بینشون چرخید. پسرها با تیپ معمولی و من بانگاه

 مازیار و اومدن سمتش به. داشتیم مشترک برادری دار مارک اسپرت
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 .بوسیدش

 .عزیز داداش تو خوبی؟! تازه به ما خبر دادن -

ها رو گذاشتن. شب بعد از رفتن همه اون دوتا هم بوسیدنش و هدیه

  .ها رو تقسیم کردیماسباب بازی

 شما برام کدوم رو گرفتید؟ -

 بزرگ عروسک یک  یک بسته بزرگ لگو براش گرفته بود و بابک   دنیل

 خاله لوازم ماکان  و بود گرفته بازی خمیر مازیار  .شاخ تک شکل به

 .آبرنگ  هم ماهان بازی،

 چی؟ تو  داداش تو چی؟ -

 عنابی  اسکوتر یک براش  .باشم نخریده چیزی  بچه ترسیده بود براش

 .متش رفت اما دنیل گرفتشس به خوشحالی با. بودم خریده رنگ

 .تونی بازی کنیبا این حالت نمی -

هایی که افتاده بود و نتونسته اسفند ماه رسید. سال پیش به دلیل اتفاق

 یاد به هم عید خود و  بودیم از ذهنمون بیرون کنیم خرید عید نداشتیم

 خرید به باهم سه هر امسال اما گذشت، سخت خیلی مونتنهایی

کردیم تا جایی های متفاوت داشتیم اما سعی میند سلیقههرچ  .رفتیم

گرفت شه شکل هم برداریم. دنیل هرجا چیزی چشمش رو میکه می
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داشت اما بابک بیشتر خریدش برای شایان و دختر در راه آرمین برمی

 .رفت

ام عملی شده بود و شوهر اون زنی که از هم جدا افتاده بودن بین نقشه

 حسابی روزها اون. کرد نفوذ پنجم پدرخوانده  افراد مورد اطمینان

 رفتارهای سحر، دختر اون سر آمیز تمسخر لبخندهای. بودم غمگین

 ...دیگه مشکل هزار و عزیزان بی عید مافیا، افراد و اداره افراد  همیشگی

  از عجیب بودن زندگی

 آییفقط همین رو بگم که یهو به خودت می

 خبری کههاست از آدمایی بیبینی مدتو می

  یه زمانی تحمل حتی دو ساعت

 !خبر بودن ازشون رو نداشتیبی

خواست. باربد تا بود رفیقم بود، به دلیل سن دلم یک رفیق می

 .شد جمع حواسم اتاقم به دنیل اومدن با  .بودیم ترراحت  نزدیکمون

 !جان داداش -

 .یک پیشنهادی داشتم -

 .اشاره کردم بیا بشین. نشست

 چیه؟ -
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  .دهمی کیف بیشتر خیلی باشیم، ویال  گم بیا عیدبرای عید. می -

 خودمون تنها؟ -

 .سر تکون داد یعنی آره

 .باشه با بابک صحبت کن اگه مشکلی نداشت فکر خوبیه -

 .گفت مشکلی ندارهصحبت کردم،  -

 کدوم ویال بریم؟ ویالی کرج؟ -

 .نه بریم ویالی گرگان -

 .کنم این بچه چرا انقدر دوست داره به گرگان برهتعجب می

 .کنیمباشه، فردا حرکت می -

 رو  های درسیشبا سرخوشی بیرون رفت. به بابک سپرده بودم کتاب

 و من کنار دنیل. شدیم ماشینم سوار. آوردممی هم رو شایان کاش. بیاره

 :ک گفتباب  .خوندنمی دو هر و گذاشتین آهنگ. نشست عقب بابک

 شه؟نظرتون خواهرمون شکل من میبه -

 .دنی ادای عق زدن رو در آورد

 !مرگ -
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 .خواست جواب بده که اشاره کردم تمومش کنید

 شید آخه؟چرا شما بزرگ نمی -

ام بود که هر دو سکوت کردن، اما نبود یک آرومدونم چی توی لحن نمی

کردم! به ویال که رسیدم با کمال دوست و همراه رو بدجور حس می

 .کردم نگاه دنی  تعجب دیدم باران جلوی در ویال ایستاده. به

 تو خبر داشتی؟ -

 ...ببخشید اما خودش -

 .دارم برات -

 .و پایین رفتم

 کنی؟جا چیکار میتو این -

 .سالم -

 !علیک -

 .پسرها هم پیاده شدن

 .عید تنها بودم خواستم با شما باشم -

 دونه؟وقت سرهنگ جونت نمیاِ؟ اون -
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گیری؟ من فقط خواستم عید تنها نباشم. من هم دانیال چرا سخت می -

 .مثل تو دیگه کسی رو ندارم

 :دستی روی ته ریشم کشیدم. طول کشید تا جواب دادم

 .بیا داخل -

   .و باز کردن و داخل رفتم. چه گرد و خاکی برداشته بوددر ر

 .کنممی تمیز من بذارید رو  تا شما وسایلتون  -

 .کنندتو مهمونی باران. پسرها تمیز می -

 بود اتاق شیش  با متری سیصد  گرگان  ویالی  جرات مخالفت نداشتن.

 و نداشتم دورهمی زیاد من اما بود شده طراحی هادورهمی برای که

 و استفاده بال هااتاق پس شد؛می برگذار اونجا کاری هایدورهمی  معموال

 حنانه. بود یشمی -بلوطی  سالن بودن. ست سالن از ترکثیف نهایت در

 :گفت دید رو اینجا که باری اولین خانم

 !زارهای لرستان افتادمیاد چمن -

 قشنگ رو اتاق چهار من کنند تمیز رو سالن پسرها تا  دستش درد نکنه!

  .بودن کرده شور گربه فقط هااون اما. کشیدم دستمال

  .هاتون رو انتخاب کنیداتاق -
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خورد. ویال دو طبقه بود که هر طبقه سه اتاق داشت و طبقه باال بالکن می

های بزرگ از امکاناتش حیاط بزرگش پر دار و درخت بود و داشتن پنجره

 .باران رو به طبقه باال فرستادم و کلید رو بهش دادمبود. 

 .همین یک کلید مال دره، دیگه نداریم -

 ک متری بیست  من اتاق. رفتیم هااتاق به هم خودمون. نباشه نگران  تا

 چی برای باران بفهمم تونستممی. بود بخش رضایت اما کم امکانات با

 ...اما اومد

 با عشق آشنا شدم من

 کسی این چنین آشنا شده است؟و چه 

 هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود

 هنگامی لب به زمزمه گشودم،

 که مخاطبی نداشتم

 ی آتش شدم،و هنگامی تشنه

 !که در برابرم دریا بود و دریا و دریا

 «دکتر علی شریعتی»

 .برای شام دنیل آتیش روشن و ماهی سرخ کرد

 .ماهی خوردبیاین که شمال فقط باید  -
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ها رو که به چوب کشیده بود به دستمون همه دور آتیش نشستیم. ماهی

 .داد

 .مراقب باشید داغه -

 :شروع به تعریف خاطرات دانشگاهش کرد

سر کالس استاد صدای سگ می اومد! گفت دانشگاه عالوه بر سگ  -

احتمالش گرگ، روباه و کفتار هم داره، سکته کردم که. از طرفی گفت 

بره و اگه نه با هست اردو ببرتمون. گفت اگه دانشگاه اجازه داد که می

برتمون من فقط گفتم: مگه دانشجو هم اجازه پدر و اجازه پدر و مادر می

 مادر نیاز داره؟

خیلی کیف کرد و گفت: من به وجود شیری مثل فالنی توی کالسم 

 .کنمافتخار می

 !ت: اجازه هم الزمهمگه من چی گفته بودم؟ بعد گف  

 «آبان سال هزار و سیصد و هشتاد و شیش»

 شده ماه پنج  دادم! حاالتقریبا آوا خواهر کوچولوم رو داشتم قورت می

 زدن دور برای که باریک هم اون. دیدمشمی بار اولین برای من و بود

 بچه تا بیاد بودیم ما که کشوری به خواستم هاله از بودیم اومده هاتحریم

اما مهران  بیاد، در آرمین روی توی تونستنمی که خودش البته. ببینم رو
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کرد راضیش کرد تا کم داشت خودش رو توی دل پدر ما جا می -که کم

 .خواهرم رو بیاره و نیم ساعت ببینمش

 خواهر فرشته این واقعا! بده خیرت خدا! هاله ایدونهیک  عاشقتم! -

 منه؟ کوچولوی

 موهای و زمردی سبز هایچشم و سفید و گرد صورت با جوون  هاله زنی

 خانواده به اشنباتی دار حالت  موهای و برنزه  ا پوستآو. بود مشکی

 یعنی. نداشتیم ما رو اشمشکی درشت  هایچشم اما بود رفته خودمون

 .نداشتیم تیره انقدر اما داشتیم، مشکی چشم

 !آوای قشنگم! خواهر ماهم -

اومد ولش کنم اما دوباره بوسیدمش. نوزاد توی دستم آروم بود. دلم نمی

 :محمدی صدام زد

 .سرگرد ما منتظر شما هستیم  -

 .سپردم  دستشها رو تحویل آوا دادم و با ناراحتی خواهرم رو بههدیه

های پر سر و نذار با افراد آرمین یا حتی خودش تنها باشه. توی مهمونی -

 .هاش آسیب ببینه. وقتی خوردی بهش شیر ندیگوشصدا نبری 

 .خندش گرفت
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 !چشم -

 .باهاش دست دادم

 !از آشناییت خوشحال شدم -

 !مرسی همچنین -

 !شنیدم بچه تو هم دنیا اومده، مبارکه -

 .شد درهم هاماخم بود مونده روش من اسم که دختری  با یادآوری

 .آواست  آره، همسن و سال -

 بود؟اسمش چی  -

 .خورشید -

 .یکم صحبت کردیم و بعد به سمت افرادمون برگشتم

 .بریم -

ای کرد و اون به سمت هواپیما برای حرکت رفتیم. آوایی به خلبان اشاره

 .گمهم با اشاره گفت بعدا می

 چیزی شده؟ -

 :خلبان گفت
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 نه، چی؟ -

 خوابن به من بگین؟چیزی می -

 .گیمتوی هواپیما میآره، راستش یک حرفی هست اما  -

سوار که شدیم کمک خلبان اومد و روی صندلی بعدی من نشست. روی 

 .دو زانو شد و به عقب برگشت. هواپیما بلند شد

 .خواستیم تو رو هم در جریان بذاریمما تصمیمی گرفتیم و می  -

 چه تصمیمی؟ -

 دن روها به ما میخواستیم اگه شد سهمی که از دور زدن تحریممی -

کم کاری کنه که کار برای خدا نباشه و  -دونی ممکنه کمببخشیم. می

 .خوای بگوخوایم فردا به سرهنگ بگیم، تو هم اگه میحریص بشیم. می

 .دستم رو به صورت قائمه روی دستی صندلی گذاشتم و به جلو خم شدم

 .کنمتصمیم خیلی خوبیه! من هم همکاری می -

 در اما گفتیم،  نیروییاش به سرهنگ ام خوشحال شدن و فرداز تصمیم

 :گفت تعجب کمال

 !نه -
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 !چرا؟-

 !گمچون من می-

این یعنی حق اعتراض نداشتیم. به بقیه گفت برن و به من گفت بمون. 

تونستم حدس بزنم برای چی نگهم داشت. نکنه از دیدن آوا شاکی نمی

 !شده؟

 تا االن چقدر پول حالل ذخیره کردی؟-

 .میلیارددو -

 .پس یک خونه بخر-

 .سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم

که نذاشتم . اینیک خونه با مال حالل بخر و لوازمت رو به اونجا ببر-

 نظر در کمکتون برای باالیی هزینه  اینکه  یا برگردونند رو  سهمشون

 برپا حالل پایه بر زندگی یک بتونی کم -کم تو که اینه خاطربه گرفتم

های توی حسابت بردار تا با همین پول هم میلیاردی سه وام یک  .کنی

 .خونه جدیدت هم بزرگ باشه

 تربیت رشته و بود داده کنکور بابک امسال  چشم گفتم و بیرون رفتم.

 من دستور به نه، که من خواسته به که بود شده قبول مشهد قبول بدنی

 برام بد قرار آینده در چقدر اجبار این دونستممی کاش. گرفت انتقالی
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ها بود به پایان رسیده بود. پارت آخر بشه. داستان پسر شاه مدت تموم

 .این شکلی بود

 "چهار   پارت"

السلطنه که کینه سختی با عباس میرزا پس از وفات فتحعلی شاه شجاع

 به بود فارس  که در آن هنگام والی پیدا کرده بود، برادر خود حسینعلی

پسر عباس میرزا تحریک کرد.    محمدمیرزا علیه طغیان و خواهیسلطنت

را به همراهی منوچهری خان    در برابر محمدشاه برادرش فیروز میرزا

السلطنه فرستاد. شجاع    فرما به شیرازرای سرکوبی فرمان   متعمد الدوله

د به برادرش توصیه کرد منوچهرخان را در صورتی که برای مذاکره وار

شهر شود به قتل رساند و اسباب پراکندگی لشکر فیروز میرزا را فراهم 

 .آورد

فرما دست به چنین اقدامی نزد و خود و برادرش را تسلیم ولی فرمان

معتمدالدوله کرد. پس از انتقال شاهزادگان به تهران، به اشاره قائم مقام 

محبوسش ساختند. السلطنه را کور کردند و چشمان شجاع   فرهانی

 قلعه  السلطنه بعد از چندی به همراه شاهزادگان یاغی درشجاع

زندانی شد و پس از فرار چهارنفر از شاهزادگان از زندان، به    اردبیل

 .برده شد   تبریز  همراه باقی آنان به

 تهنیت جهت به تبریز در  او در مراسمی که پس از وفات محمدشاه
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به    منعقد شده بود به همراه برادرش حسام السطنه  الدین ناصر  جلوس

حضور شاه رسید و مورد عفو وی واقع شد. پس از تاجگذاری شاه در 

تهران، دو شاهزاده به تهران خوانده شدند و به آنان اجازه داده شد تا هر 

درخواستی دارند به شاه عرض کنند. حسنعلی میرزا درخواست اقامت در 

 .جازه داده شدتهران کرد و به او ا

 .اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 !کنم همه بگید الهی آمیندعامی

 .خدایا همه مریضای جسمی و روحی راشفاء بده

 .خدایا هرکی هر مشکلی داره، مادی یا معنوی برطرف کن 

 .خدایا آبروی ما رادر دنیا و آخرت حفظ کن

 .ها رو بهش بدهبهترینخواد خدایا هرکی هرچی ازت می

 .خدایا گناهانمون رو ببخش و بیامرز

خدایا همه جوانانی که به تکلیف رسیدن رو سر و سامون بده و خوشبخت 

 .کن

 .خدایا سایه همه پدر و مادرها رو باالی سر فرزنداشون حفظ کن

 .خدایا رزوق و روزی حالل و وسیع به همه بده

 .خدایا روح رفتگان را ببخش و بیامرز

 "مقدس مریم یا" داستان را به پایان می رسونم با رمز
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 یا مریم مقدس

دنیل التهاب معده گرفته بود و نیاز به مراقبت بیشتر داشت. جالبیش این 

 .مون اومده بودکه یک روز مازیار دم در خونه

 .بگو داخل بیان -

با یک ظرف سوپ داخل اومد. حنانه خانم با خوش و بش سوپ رو ازش 

 .گرفته بود و باهاش دست دادم

 !خوش اومدی -

سید. اون هم از دیدنش متعجب شده پر رو حالش  به اتاق دنیل رفت و

 .بود

 .شنیدم حالت بده برات سوپ درست کردم -

 !بابا دمت گرم -

یکم کنار دنی نشست و حال و احوال کرد بعد جدی به من نگاه کرد و 

 :پرسید

 ای نداری؟رابطهتو با الینا  -

 !هام درهم شد. پس برای همین اومده بوداخم
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 .نه -

 حتما؟ -

 کارهااین اهل من بودی، تو داشت رابطه  اونی که با متعهد دیگری -

 .نیستم

 یکم و شد راحت خیالش  انگار بشه ناراحت کردممی فکر کهاین  برعکس

. کرد نگاه من به دنیل رفت که اون  .رفت و کرد صحبت هوا و آب از دیگه

ه اما بگ چیزی شده بدل و رد که هاییحرف درباره خوادمی کردم فکر

 :گفت

 !فکر کنم باردارم، هوس پیتزا کردم -

 پدرخوانده خونه مرد و زن اون  اش زدم و بیرون رفتم.آروم زیر چونه

 برای رو در شبانه و شهمی سرایدار مرد. شنمی ماموریت آماده پنجم

 از مرد. شنمی مرد خود اتاق وارد شب نصف. کنهمی باز ما نیروهای

شه و فرار خواد و خودش سوار ماشین میمی رو نیروها ترس شدت

 .کنهمی

 هاشبچه که زنندمی زنگ بهش اونجا  ایسته.رونه و نمیچند ساعتی می

 از. خواستیممی ما که بود چیزی اما نبود واقعی خبر هرچند. کشتن رو

 برخورد دیوار به و دهمی دست از رو ماشین کنترل ناراحتی شدت

خوره. افراد دی که به من توهین کرد رقم میمر کار آخر اونجا. کنهمی
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کشتن و اون هم از ترس انتقام، افراد ما رو که گروگان نگه داشتن نمی

 .کنهشون میآرمین با پول معامله

صبح برای اداره اصال حال نداشتم  .شینهمی جایگاهش به پدرخوانده  پسر

 :اما یادم اومد استاد بهم به شوخی گفته بود

 کشتمت اگه دوباره غیبت کنی! -

تونم درست نبود همینطوری نرم. به فکرم افتاد بهش پیام بدم که نمی

رفتم. سر راه ارزه پس آماده شدم و بیام، اما دیدم به دروغ گفتنش نمی

نگران بودم که دیر برسم اما به موقع رسیدم. جلسه داشتیم. یکی از 

ها اومد و بحث رو ارائه داد. بعد هم یکی از آقایون رو آورد برای بچه

آوری و نوشتن اطالعات اتاق فکر رو پرسید. به خونه که برگشتم جمع

 خودم رو سرگرم کردم.

همش دنبال کارهای وام بودم حنانه خانم پادرد داشت و من هم که 

اش نبودم. دوست نداشتم کسی جز اون غذامون رو بیاره پس متوجه

خودم رفتم ناهارمون رو گرفتم. خدمتکارها با هل و تعارف بهمون دادن. 

منتظر ایستادم و بعد ناهار رو گرفتم اما بردنش خیلی سخت بود، چون 

وی ظرف ریختم و دو ها رو تدو کاسه قرمه سبزی داشت. یکی از قرمه

 ها رو برداشتم.تیکه نون و ظرف

 آقا بذارید کمکتون کنم. -
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 فقط حنانه خانم حق داره باال بیاد پس الکی اصرار نکنید. -

افتاد و اون یکی هم کج می شد. به هر بدبختی ها مدام مییکی از نون

برای  بود به باال رسیدم. غذایی که توی ظرف بود و نونی که افتاده بود رو

 خودم برداشتم و شروع کردیم. زیاد نخوردم و توی یخچال باال گذاشتم.

بیست دقیقه بعدش همه به خواب رفتیم که گوشیم زنگ خورد، اما از 

ام بود شدت خستگی برنداشتم. بیدار شدیم پنج و نیم بود. گرسنه

 .نبود غذا وقت هنوز  اما

 ای چیزی بیارید.برام یک عصرونه -

. اومدن شده خشک سیب  بعد با یک سینی شامل شیرکاکائو و دو دقیقه

 :گفتن پسرها شب دوباره. چسبیدمی اما نبود کننده سیر

 داداش میای استخر؟ -

یکم آب بازی راه انداختیم و غذا رو همون جا خوردیم. بابک شروع کرد از 

 دانشگاهش گفتن:

 عقیدتی مشکل باهاش که استادی کالس خواستم دنیل پیشنهاد به  -

 مسواک راحت خیال با. نبودین کدومتون هیچ و شدم بیدار. برم رو دارم

دم. دوستم زنگ زد کر شونه رو خیسم موهای و زدم رو موهام روغن زدم،

 و پرسید: کجا هستم.
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 گفتم: دارم میام.

لباس پوشیدم و چند عدد شکالت توی کیفم گذاشتم و راه افتادم. اولین 

اتوبوس اومد سوار شدیم اما گفت با پشت سری بیان پس پیاده شدیم 

دومی هم برامون نگه نداشت. سومی رو سوار شدیم و به دانشکده 

رسیدیم کالس رو پیدا کردم و وارد شدم و به استاد توضیح دادم. تا 

 جواب بده یکم طول کشید: شما آقای؟

 .استاد هستم فالنی -  

 .بله بفرمایید بنشینید -

های مسخرش رو شروع کرد نمی دونم کار به نشستم و دوباره اون بحث

کجا رسید اما دیگه طاقت نیاوردم و به بهانه سوال بین من و بچه ها در 

ها اصل بحث شد! اعصابم بهم ریخت، هم دلم سوخت که چرا بیشتر بچه

 بیشتر دلم  .بود خورد اعصابم  به ضدمون هستن هم از اینکه مشکالت

 ممکن که وسواس اون دوباره و کردم بحث هابچه با اینکه از هم سوخت

 .اومد سراغم به بیاد بدشون من از اعتقاداتم بخاطر

 پسرش با رو با موندیگه  بعد از ظهر به سالن دانشگاه رفتم و استاد

 عقب صندلی هامهمکالسی کنار و کردم سالم استاد به دیدم جلو صندلی

 رو هابرنامه و اومد مجری بعد و خوندنمی قرآن داشتن. نشستم استاد

 ایدیگه قسمت به استاد که شد چی نفهمیدم فاصله این توی. کرد اجرا
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ن بار همسر استاد رو دیدیم. البته اولی برای و برگشت خانم یک با و رفت

 دیده نشد. همسرش کنار پسرش و استاد کنارش نشست.

ها که استخدام کرده بودم داخل اومدن. با گندهیکی از همون کله 

 عصبانیت داد زدم:

 بیرون! -

شناختم. ها و کششون رو نمیهل شد و بیرون رفت. کالفه شدم. این آدم

 خواستم خودم و مخصوصا برادرهام با اینطور ببینند. رو بهشون گفتم:نمی

 بیرون نیان! -

 رفتم.حوله رو روی دوشم انداختم و بیرون 

 گی تو؟چی می -

 گن کار مهم دارن.ببخشید آقا، اما باران خانم اومدن می -

 .بیام من تا ببرش باال! اوه  -

 دوباره برگشتم.

 شما راحت باشید. -

 لباس پوشیدم و باال رفتم. توی سالن نشسته بود. با دیدن من بلند شد.



 

 

 WWW.98IA3.IR 456 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 سالم! -

 نشستم.جوابش رو دادم و اشاره کردم بشین. خودم هم 

 چی شده؟ -

 شناسی؟خواهرم آرام رو می -

 اسمش رو شنیدم. -

 تازه متوجه صورت رنگ پریده و غمگینش شدم.

 باران چی شده؟ -

 رده تا با بازوی جدیدش نامزد کنه.ب رو آرام خواهرم آرمین  -

 !بازوی جدیدش؟ شنیدم یکی رو انتخاب کرده اما جایگاهش مجهوله -

 زیر چادرش داد.ناراحتی موهاش رو 

 های ارتباطی با خواهرم رو بسته!همه راه -

 لبخند زدم.

 کنم ازش خبری برات بگیرم.خودت رو اذیت نکن، سعی می -

 لبخند کم سویی زد.
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 ممنون! -

 و حنانه خانم با قهوه اومد.

 :اومد و گفت یک روز بابک

 .ون کردیبیر رو خونه افراد  داداش شنیدم یکی از -

 چطور؟  -

 نه؟  مسئول خرید بود -

 :سر تکون دادم یعنی آره. با خجالت گفت

کار رو انجام بده؟ برای خرج جاش اینشه خواهش کنم ماکان بهمی -

 .دانشگاه نیاز به یکم پول داره

دردم بخورن، دادم افراد خونه توی کارهای دیگه هم بهبا اینکه ترجیح می

 !رواست به مسجد حرام استنه خا به که چراغی  اما

 .آره، فردا بگو بیاد -

زمان از اون طرف یک ماه طول کشید تا بتونم به قولم عمل کنم. هم

 از گفت که رسید آرام از شده ضبط صدای  کارهای وام راه افتاد. یک

 ارتباط کسی با هستن مراقب اما شه،نمی اذیت خیلی و راضیه نامزدش

 صدا براش داره هاله کمک با نامزدش نظر زیر حاال و نگیره
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 رسید بهم گزارش. شدم کنندهناراحت  وز متوجه چیزیر اون  .فرستهمی

 خرید رو نصفش  دنمی بهش که خونه خرید برای پول هانوچه از یکی

 سرش و خواستم رو احسان! دارهبرمی خودش برای رو نصفش و کنهمی

 :کشیدم داد

 !کردی که این اتفاق افتاد؟میتو چه غلطی   -

 .سرش پایین بود

 !نسپردم؟ تو  مگه من همه امورم رو به -

 :هنوز سرش پایین بود. دوباره داد کشیدم

نوکری من   گمشو از جلوی چشمم! اون مرتیکه هم تا آخر عمرش باید -

 !رو بکنه اما نه جلوی چشمم. جایی بذارش که عرب نی بزنه

صبح برای اداره بلند شدم. از محدود   .دور شدبه سرعت از جلوی چشمم 

من  خاطر این بود که بهشد اون هم بهروزهایی که بود کار زیاد پیدا نمی

ها قطع شده بود. بهانه ای شد اطمینان نداشتن! به خونه که برگشتم. برق

 مرغابی مازیار و بود من سگ بردیا. کنیم آزاد رو هاحیون و بریم باغ به  تا

 سر از بردیا. گرفتم عکس و فیلم ازشون. بابک خرگوش برفی گوله و دنیل

 !کشیدشد داد میرفت و تا نزدیک بابک میام باال میکوله و

 دنیل شب. بود بابک بغل برفی گوله  دنیل با مرغابی داخل استخر رفت و
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 سپردم  بابک به که بودم خسته انقدر. پیچیدمی خودش به درددل از

 بابک چهره دیدم  اومد وقتی  .بودم نکرده رو اینکار کاش اما بره باهاش

 خیالم و بره راه  تونستو دنی از پشت سرش میاد. درست می غمگین

 :گفت بیخیالی با. شد راحت

 خوام عمل کنم این گریه می کنه!من می -

خشکم زد! چون حرفی از آپاندیس نبود و گفته بودن التهاب روده داره 

هاش رو می خواد عمل کنه. فکرش رو نمی برای همین فکر کردم روده

کردم انقدر جدی باشه. وقتی گفت آپاندیس یکم حالم بهتر شد اما هنوز 

 دری هر به خانم حنانه حالمون شدن بهتر برای  بدن کوفتگی داشتم.

 سرش باالی. شد شروع دنیل درد دل دوباره بعد ساعت چند   .زدمی

 دیوار به بابک. دادممی بهش خوبه رسیدمی نظرمبه هرچی و بودم نشسته

 کرد.نگاه می رو من و بود داده تکیه

 چته؟ -

 لبخند زد.

 شی!کردم تو هیچ وقت آرمین نمیداشتم فکر می -

 شدم؟!روم رو گرفتم. واقعا هیچ وقت آرمین نمی

ه و همون فردا برای سونوگرافی دوباره بردیمش اما گفتن آپاندیس ندار
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 تا  ریختیم سرکه داخلش رو آب وان دکتر پیشنهاد به   ست.التهاب روده

هاش از بین بره. کار خونه بشینه و با این طب سنتی مگر عفونت داخلش

 دو  ای که پیشنهاد سرهنگ بود باشد. خونهجدید هم داشت ردیف می

 .دادنمی ترارزون همین برای و بود ساخت نیمه خونه. بنا زیر هزارمتر

 تونی پول ساختش رو جور کنی.چندبار دیگه بری و بیای می -

 فروخت.اومدم یک بچه فال میبیرون که 

 خوای؟عمو یکی می -

 آره عمو. -

 :شدم خوندن مشغول و دادم بچه به پول. آورد در رو فال  طوطی

 پادشه خوبان داد از غم تنهایی 

 دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

 مانددائم گل این بستان شاداب نمی

 دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

 گله زلفش با باد همی کردمدیشب 

 گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
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 رقصندصد باد صبا این جا با سلسله می

 این است حریف ای دل تا باد نپیمایی

 مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد

 کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

 یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

 شاهد هرجاییرخساره به کس ننمود آن 

 ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست

 شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی

 ای درد توام درمان در بستر ناکامی

 و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی

 در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

 لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

 فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست

 ست در این مذهب خودبینی و خودراییکفر ا
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 زین دایره مینا خونین جگرم می ده

 تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی

 حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد

 شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

 .به خونه که رسیدم بابک به سمتم اومد

 !آرمین خبر فرستاده -

 .کرد با اسم آرمین ترسی کوچیک توی دلم لونه

 چی گفته؟ -

ای که در میاری من که نفهمیدم ماجراش چیه، اما گفته اون لقمه -

 !نصفش مال منه

 چشم شدنمی خودش آمد در  حتی به همون پول حاللی که یک هزارم

 !داشت

 گه؟حقوقت رو می -

 .تقریبا -

 .خیلی کم که ؟خورهدرد اون میآخه حقوق تو چه به -
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 .نیشخند زدم

رفتم که حق گه؛ مدتی بود یک ماموریتی مینه داداش حقوقم رو نمی -

 .خوادمی رو اون. داشت  ماموریت باالیی

 :و ناراحت داخل رفتم. سرهنگ با شنیدن خبر گفت

نه چرا پول نفتمون رو بریزیم توی دهن اون حیوون؟ از این به بعد اون  -

 .شهپول بهتون داده نمی

 :تر گفتبعد مهربون

  .کنم به صورت دیگه پول حالل بدست بیاریکمکت می  -

 پسرها به و کنند روشن  به خونه که برگشتم گفتم توی حیاط آتیش

 :گفتم

 .بریم دور آتیش بشینیم -

 .خواستم آروم بشمدر اصل می

داد اما حتی اگه تا ده های زیادی رو بهم میکم سرهنگ ماموریت -کم

داشتم که داشتم همون کارها رو حقوقم نگه میسال همه اون پول رو با 

 !تونستم خونه خوبی بخرمکردم، نمیمی

 ***الینا***
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کردیم اما اون دوتا دیوانه وسط کار شروع مثال داشتیم خونه رو تمیز می

رقصید و یکی دستمال تمیزکاری رو به رقصیدن کردن. یکی با جارو می

دم و سری به نشونه تاسف دور گردنش انداخته بود! نگاهی بهشون کر

تکون دادم. خودم تی رو برداشتم و به صورت میکروفن جلوی دهنم 

 .گرفتم

 حاال حاال حاال -

 همه دستا به باال

 به این عروس و داماد

  بگین هزار ماشاءاهلل

 .اون هم هم جو گرفتن

 !پس از تو زندگی کردن، چه فرقی داشت با مردن؟ 

 «احسان انصاری»

باهم یک کیک خوشمزه درست کردیم و با ژله بنفش تزئینش بعد از اون 

 اقتصاد رشته  کردیم. موهامون رو بافتیم و الک زدیم. شنیده بودم مهران

 دو این. کردم ول من خوندیم؛می درس باهم ما. شده قبول آزاد  دانشگاه

ه بودم و یک شکم کوچیک در آورده بودم. بودن توی کرد اضافه وزن سال

م رو هم تونستم خانوادهاین خونه برام حس ناراحتی رو آورده بود اما نمی
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 !ببخشم و برگردم

کردم! دل و دماغ شستم و یک دل سیر گریه میبار میهر چند روز یک

خندیدم. سرهنگ خیلی اصرار هیچ کاری رو نداشتم و از ته دل نمی

کردم و هنوز بابا رو ندیده ام دیدار کنم اما قبول نمیکرد که با خانوادهمی

. زدم زنگ خونه به و کردم عمل سرهنگ دستور  بودم. باالخره یک روز به

 .بودن حفظ رو زدنمی زنگ بهشون وقت هیچ که ایشماره انگار

 !الینا خودتی؟ -

 .صدای مامان بود

 !سالم -

 !جانانمسالم جان  -

 شه گوشی رو به بابا بدی؟شه... میمامان می -

 :از خوشحالی جیغ کشید و بابا رو صدا زد

 .امین! امین بیا که الینا زنگ زده -

 .های تندی اومد و بعد گوشی رو به دست گرفتصدای قدم

 !الینای من -
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 .برم اششکسته صدای قربون. انداخت چنگ  بغض به گلوم

 !سالم بابای من -

  .به گریه افتاد

   !سالم دخترم! سالم عشقم! سالم جونم -

 .اش یک قربون صدقه بودیوم حرف زدیم و توی هر جمله

 میای ببینمت عزیزم؟ میای ببینمت نفسم؟ -

تونستم ببخشمشون و دونستم چه جوابی باید بدم. از طرفی هنوز نمینمی

  از طرفی مگه چند سال دیگه زنده بودن؟

 ...تونم بابانمی من... من -

 .هام جاری شد. درکم کردو اشک

بار باشه دختر بابا، هرچی تو بخوای. فقط بهم قول بده هر چند وقت یک -

 !ذاری صدات رو بشنوممی

 !دمقول می -

 .کردهق می -مردانه هق

 .هایی گوناگون بودماز این ماجرا چهار روز گذشت و من درگیر احساس
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 الینا! -

اش برای صدا برگشتم. به سمت صدای زنی که از همه ی زندگیبه سمت 

 با و گذشت من بخاطر ثروتش از که زنی به. بود گذشته دخترش با  بودن

 با تا نکرد شکایت  دوری سال دو این در باریک زخم و درد هزاران وجود

 .بدوزم بهم رو قلبم گسسته هم از هایتیکه و بیام کنار خودم

 نخوابیدی عزیزم؟چرا  -

  اومد و کنار پنجره، همون جایی که من ایستاده بودم ایستاد.

 و بابات بذاری  قرار   شه نمی باورم. بخوابم تونمنمی هیجان شدت از  -

 !بیان دیدنت به هابچه

 آدرس دادی؟ -

 .بیان کم -کم باید. آره  -

مامان انداختم. مامان، صدای در اومد. هه حالل زاده! نگاه پر تردیدی به 

 به و کنه اذیتش این از بیشتر نگاهم نذاشتم  دختر کوچولوت می ترسه!

. کنم باز خودم رو در داشتم دوست. نزدم رو آیفون. رفتم در سمت

 جدا دستگیره از دستم در پشت شخص دیدن با فشردم که رو دستگیره

  ا این؟ چرا اولین نفر باید این باشه؟چر. شد
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 مازیار! -

 محکم بغلم کرد.

 الینا! الینا من این چهار سال چهارصد بار مردم و زنده شدم! -

هام توی هوا مونده بود و نگاه به دیوار کاهگلی پشت سرش خشک دست

 شده بود. ازم فاصله گرفت و تکونم داد.

 این لحظه هر! صداتم دلتنگ دونه چقدر یک چیزی بگو دختر! خدا می -

 نجات! دختر رو عام قتل این کن تموم! کرد می زندم و تمکشمی دلتنگی،

 طاقت دیگه! بزن حرفی هامونلحظه ی همه به رو تو رو، دیونه این بده

 !بزن حرفی ندارم

دوست نداشتم، نمی خواستم باهاش حرف بزنم. نمی خواستم بشنوم 

 صداش رو!

ایستاده شد برگردونم زمان رو، فقط چند ثانیه، کنار پنجره کاش می

 می نه و بود برگشته زمانی نه حال اما. کردم نمی باز زدند، می  بودم، در

 .کرد سکوت دوباره دیدار هایثانیه باقی تا شد

 یکم... یکم جا خوردم! -

هام به ام پلمپ شد و نفسدر آغوشم گرفت و چنان فشار داد که در ریه

 مرخصی رفتن.
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 خدای من! خدای من! خدای من! -

بیشتر از نفس هام قلبم بود که سرم فریاد می زد به اعتراض این آغوش 

 اجباری!

خط باطل زده بودم رو عشقش، من ستاره ی شکسته نبودم تا شهاب 

 بشم. من قلب شکسته بودم، سوال بی جواب شدم!

 ول کن من رو مازیار کسی می بینه، داخل بیا. -

لحظه های عاشقیش به هیچ وقت برای الینا اهمیتی نداشت دیده شدن 

 دیگران اما بهانه برای فرار می خواست.

 نه، تو بیا. قول دادم ببرمت. -

  قول داده من رو ببره؟!

 حاال بیا داخل. -

 اومد. وارد شد.انگار خودش هم بدش نمی

 ی قشنگی داری!خونه -

 ممنون! -

 داخل رفتیم. به مامان سالم کرد. گفتم:

 نمیان؟ شما  قرار من رو ببره، -
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 گردم.نه عزیزم شما برو من خودم بر می -

مازیار این مدت نگاهی به وسایل جهازم که توی خونه چیده بودم کرد و 

 با اوقات تلخی گفت:

 وسایلمون رو دست دوم کردی. -

ای خدا! چقدر یک انسان می تونه در مقابل دیگران که نه، در مقابل 

باهاش پس فقط رفتم و چای خودش پررو باشه. نخواستم بحث کنم 

راه های  -ریختم بعد برگشتم. به تیپش زل زدم، کت و شلوار سفید با راه

 ی مشکی و سفید.یخی، پیراهن چهارخونه

شدم که چرا همین حاال، وقت اگه الینای چهار سال پیش بودم دلخور می

این دیدار دوباره نباید تیپی بزنه که من دوست دارم؛ اما االن هیچ 

 اهمیتی رو دوست داشتم!یتی برام نداشت و این بیاهم

عشقش رو باور ندارم، توی اون یک سال عقد محبتش رو حس نکردم و 

اش رو بهم ثابت نکرد. باال رفتم و شروع کردم به جمع کردن دوست دارم

وسایلم که صدای در بلند شد و این معناش اومدن مازیار به داخل اتاق 

من هنوز هم یواشکی به لبخند مردَم محتاجم اما بود. از شما چه پنهون، 

 دیگر او را نمی خواهم!

توانم ظاقت بیاورم به سویش بر سنگینی نگاهش بر نیم رخم را دیگر نمی

 گردم.می
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 خوای؟چیزی می -

 می خوام خانمم رو نگاه کنم! -

 پوزخندی زدم، اما گفتم:

 نگاه کن. خوب، خوب نگاه کن. -

 هم به کارم مشغول بودم که پرسید:یکم نگاهم کرد و من 

 من رو بخشیدی؟ -

 چه عجب به یاد آورد!

بخشیدن؟ بله آسون بود اما توقع برگشت نداشته باش، من هیچ وقت  -

 خر نبودم!

ترین حرفی که از دهانی می توانند چنان جا خورد که انگار عجیبآن

 بیرون بیاید را شنیده.

 الینا! -

 .گیردمی جواب  و چه خونسرد

 بله؟ -

 زیر سرت بلند شده؟! -
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 ای لعنت به آدمی عوضی که عوض نمی شود!

کنم ها فراموش، فقط دوباره تکیه نمینه زیر سرم بلند شده و نه خاطره -

 به مردی که دیوار نیست.

چقدر بدم می  آخ. گرفت دست در رو بازوهایم و برداشت خیز سمت به 

 تک کارهایت! -آید از تک

 سال گذشته، هنوز نبخشیدی؟! معذرت خواهی هم که کرده بودم.چهار  -

معذرت خواهی مال اونیه که توی خیابون بهش می خوری، نه اونی که  -

 شکنی!دلش رو می

 تقصیر نبودی!عروسکم تو هم بی -

 اوج پرویی بود این بشر!

 تنها اشتباه من انتخاب یادمی اشتباه برای زندگی بود! -

 عصبانی شد.

 منظورت با کیه؟! -

 با تو، با توی پست فطرت! -

دید، باید می دستش باال رفت. حاال وقت انتقام اون همه درد بود باید می

فهمید. مشتم به زیر فاش فرود آمد تا بفهمد آن الینای مظلوم گذشته 
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توجه آخرین چیزها را در نیستم. بر روی زمین پخش شده بود و من بی

 ساک گذاشتم.

 بریم؟ -

به آرامی بلند شد و بدون آن که کالمی بگوید از اتاق بیرون رفت و من 

نیز هم به دنبالش رفتم. در حیاط به حرف آمد و من نیز نگاهش کردم تا 

 سوار    بتوانم از آرامش انتقام که در زیر لبش نقش بسته بود لذت ببرم.

 .شد سوار و شدم

 آهنگ بذار. -

 رو فراموش کرد که لبخند زد.انگار کتکی که خورده بود 

 ها.هنوز هم جونت به جون آهنگ وصله -

 ضبط رو روشن کرد.

 آهنگ سخته از بلک کتس

 دونه چی به من گذشتهخدا می

 دلم از همه از خودم شکسته

 هرچی که بوده پاشیده از هم

 مثل یه بغض درهم شکسته

 خودم درارو بستم و رفتم
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 تو خواستی اما من بر نگشتم

 کشیدم با نفس تونفس 

 من سنگ نبودم آخر شکستم.

 سخته دلتنگی سخته

 قد یه ساله برام یه لحظه

 تلخه تنهایی تلخه

 کسی بدترین دردهبی

 بسه خودخوری بسه

 تا که شب و روز تنم بلرزه

 عشقت درحد حرفه

 بودنت با من یه عادت محضه.

 تو بیداری چقدر کابوس دیدم

 تونی بفهمی چی کشیدمنمی

 ونم تنها بمونمباید بت

 اصال مهم نیست رو به جنونم

 همه عمرمو واسه تو مردمواون

 تو نفهمیدی شکستی غرورم رو

 شکنم واسه همیشهبغضمو می

 این رابطه مرده درست نمیشه
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 همه عمرمو واسه تو مردمواون

 تو نفهمیدی دود کردی حسمو

*** 

باید جلوی  هابه مثال زنم پیام دادم که بیا بیرون ببرمت. بعضی وقت

. حاضره ده دقیقه پنج تا که داد جواب. شدیممی  خدمتکارها باهم دیده

 به چطور رسهمی خودش به انقدر که اون مثل دختری که بود جالب برام

و   آماده رسیدم وقتی  تعجب کمال در اما بشه آماده تونهمی سرعت این

 با و شد سوار خودش و نشدم پیاده براش  بچه به دست، ایستاده بود.

 :گفت ذوق

 سالم! -

 مشکی  شلوار با روشن آبی مانتوی  جوابش رو دادم و نگاهش کردم.

 .بود کرده هم آرایش و بود پوشیده سفید  کاله  و

 خوشگل شدم؟! -

توجه به حرفش خم شدم و پیشونی خورشید رو بوسیدم. از رو نرفت و بی

 پرسید:

 ریم؟کجا می -

 پارک. -
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 بازار بریم؟شه نمی -

ابرو باال انداختم، یعنی نه! به همون پارکی که محل قرارم با الینا بود 

 رفتم.

 دی؟قولی بهم می -

 تا چی باشه. -

 تر شد بیاریش تا تاب بازی کنه.خورشید که یکم بزرگ -

 .زدممی قدم همراهش  بی حوصله

 چرا میارم، معلومه باشه داشته ادامه  اگه این بازی مسخره تا اون موقع -

 نیارم؟

گفت برای آوردم. میآخه بابای من هیچ وقت خودش پارک نمی -

 جایگاهش افت داره. من همیشه آرزو داشتم با بابام پارک بیام.

  ها!چه حرف -

 جا نشست.ای خوشش اومد و هموناز یک منظره

 بیا تو هم بشین. -

 من میرم یکم دور بزنم. -
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کنند و یک عکاس هم چندتا بچه دارن تاب بازی میجلوتر رفتم دیدم 

هاش نگاه کنم. تا گیره. رفتم کنارش تا به عکسازشون عکس می

انگشتش رو روی دکمه گذاشت بچه از روی تاب کنده شد و به سمتی 

زدن و ما دوتا ی بچه باالی سرش جیغ میپرتاب شد. حاال خانواده

 انگار که عکاس. کردیم نگاه کودک بودن هوا در از عکسی  زده بهبهت

 من به لب زیر و کرد جمع رو لوازمش سکوت در بود دلشکسته بدجور

 :گفت

 تونم، تو سعی کن این صحنه رو فراموش کنی.من که نمی -

 .برگشتم خونه به  و رسوندم رو دخترها  و رفت. حالم بد بود بدتر هم شد.

 ***الینا***

 بله؟ -

 که منی تصویر تونستنمی پدرم  پس نبود  تصویریاون زمان آیفون 

 .ببینه رو هستم در پشت

 الی... الینام! -

نه اینکه این چند سال پدرم رو ندیده باشم. چرا، از ماه شیشم هفته ای 

بار باهم دیدار داشتیم، اما هیچ وقت برای بودن کنار هم تصمیم یک

باشه؟! انگار افراد تونست طوالنی نگرفته بودم. یک دلخوری چقدر می
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های تندی اومد و در گرفتن که صدای قدمخونه هم از آیفون آرامش نمی

 که دلم بر وای. سفیدتر موهای و پیرتر مراتب به ایچهره با باز شد. بابا 

 می قرار مخاطب رو من دارشبغض صدای با  شده بود! تنگ براش چقدر

 :داد

 الینا! -

اش انداختم. چه سخت است آن زمان آغوشچونم لرزید و خودم رو توی 

کردیم، انگار که یک مرد گریه می کند! او بلند و من بی صدا گریه می

 حتی زمانی که از او جدا شدم نیز باور بازگشتم براش سخت بود.

 الینا، بابا! -

 خواند. الینا، بابا!طور که کودکیم مرا میدقیقا همان

کشید. دخترکی با قد نگاهم به آنی افتاد که در پشت سرش انتظارم را می

بلند، پوستی جوگندمی، چشمانی یخی و موهای بلوطی. آغوشم را براش 

 آغوش گاه که دو خواهر یک دیگر را د باز کردم و چه زیباست آن

ام حال بیست و دو سال سن دارد. از روی هجده ساله خواهر. گیرندمی

ی خواهر به برادر خیره شدم. برادر دوقلویم و در کنارش ماکان و هاشانه

 ماهان برادران مثال همسرم.

 ***دانیال***
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 ها رو روی میز گذاشت. با تعجب نگاهش کردیم.حنانه خانم دمنوش

 این دیگه چیه؟ -

کنه شما هم از این به بعد خبری از چای نیست. چای کم خونتون می -

 ستید. فقط دمنوش!که کال مریض و عصبی ه

 نگاهی بهم کردیم. دنیل با لودگی گفت:

 باز شما مجالت طب سنتی خوندین حنانه جون؟ -

 دست به کمر نگاهش کرد.

 همین که هست. -

 کالس به بابک. کردیم نگاه رنگ نباتی  هایو رفت. با زاری به دمنوش

کارش رو دنبال زی رفته بود. مهارتش واقعا برام قابل تحسین بود و چتربا

 :پرسید دنیل  کردم.می

 هنوز الینا رو دوست داری؟ -

 کردم دمنوش رو بنوشم گفتم:در حالی که سعی می

قراری میکرد، فهمیدم که بعد از مرگ هم جا که قلبم برایت بیهمان -

 !باشم داشته دوستت است  قرار



 

 

 WWW.98IA3.IR 480 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 چرا اون صندوق داخل کتابخونه دیگه نیست؟ -

  کردم که نیشش رو برام باز کرد.تیز نگاهش 

 تو داخلش رو نگاه کرده بودی؟ -

 نه. -

 داخلش رو نگاه کرده بودی؟ -

 یکم گیج و معذب شد.

 ببخشید! -

 چطور؟ -

 با سنجاق. -

 با دست به اتاقش اشاره کردم.

 ذاری.تا شب پات رو بیرون نمی -

 ناراحت گفت:

 داداش! -

 یاال! -
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 بابک که اومد بعد از کلی ذوق و تعریف گفت:ناراحت بلند شد و رفت. 

 بندازیم؟ مچ میای شده، ترقوی هامدست  کنمداداش احساس می -

 ابرو باال انداختم.

 نه. -

 چرا؟! -

خوام تو ببری، فرق من و تو تونی با من رقابت کنی چون من میتو نمی -

 جایگاهم!

 ام رو ماچ کرد.پرید و گونه

  عاشقتم به موال! -

 کم بعد گفت:ی

 بریم؟ دخترت دیدن به  -

 چپ چپ نگاهش کردم.

 دخترم؟ -

 کنند دخترته!خوب همه فکر می -

 پوفی کشیدم.
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 .توئه دختر کنند فکر باید کم -کم میری دیدنش تو  انقدر که -

شم یعنی کالفه دونست وقتی اینطور ترش میخنده مصلحتی کرد. می

 شدم.

 هرحال اون بچه پدر نداره.کن، بهنظر من ازش حمایت ولی به -

 بدون توجه بهش گفتم:

 وزنامه رسم جالبی رو خوندم.ر  امروز توی -

 روزنامه رو که روی میز بود برداشتم و براش خوندم:

در هند، در طول برگزاری جشن، باید عروس بر روی  "تودا"قبیله    -

داماد با گذاشتن دست ها و زانو های خود راه برود تا به داماد برسد و 

پایش به سر عروس، موجب مبارکی این وصلت شود. در این نوع از مراسم 

 عروس حلقه ازدواجش خود را در یکی از انگشتان پایش قرار می دهد!

 غش خندید. -غش

 وای فکر کن تو و الینا توی مراسمتون این کار رو انجام بدید! -

 ها فرشته عذاب من شده بودن!امروز این

 کارها برو به درست برس.جای اینو بهپاش -

یل ناراحت بیرون اومد و دن شد که شب  و خودم به اتاق رفتم.
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 الینا، برای دلم! مرتیکه بود کرده بغ من برای  .نشست تلوزیون  جلوی

 خانم حنانه. بود شده تنگ هم آرمین خود حتی و آوا شایان، باربد،

 .بود کرده گیاهی داروی پر رو آشپزخونه

 .شهمی احتیاجتون هااین به  روانی و روحی  شما هر سه مشکالت -

 .گرفتم کم بهای با رو وام سرهنگ  کم با کمک -کم

 پنجاه ماه؟! -

 تونی؟می -

 زمزمه کردم:

 شاید. -

 آرمین نفهمه بهتره. -

 خیلی بهتره! -

بود دوباره به خونه رفتم و شایان رو برداشتم و آوردمش. اینجا بهشت بچه 

 و بود شده ساله شیش حاال  گرفت.و وقتی اینجا بود یکم جون می

 خوند.ودک رو برام میک مهد شعرهای

 رو خاطراتش ذوق با روز هر  زاده شده بود.بابک خادم افتخاری امام

 کاش. بودم من که مواقعی در نه البته. کردمی  مسخرش دنیل و گفتمی
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 !بود کامل برادرهامون

 دلتنگی

 .پیراهن نیست که عوضش کنی و حالت خوب شود

 دلتنگی

 گاهی

 !پوستِ تنِ آدمیست

 «معصومه صابر»

  .فرداش توی اداره باران رو دیدم

 شه یک توضیح درباره جلسه امروز بهم بدی؟می -

 .من دارم به پارکینگ میرم، توهم بیا -

 رد. موند خیره جایی به دیدم  رفتیم می پایین ها پله از که  همینطور

 هاپله پایین گرفته ایچهره با که دیدم رو الینا و کردم دنبال رو نگاهش

. با دیدن نگاه من به خودش اومد و باال اومد. کنهمی نگاهمون و ایستاده

از کنارم که رد می شدم سالم زیر لبی گفت که باران جوابش رو داد. 

داخل دویدم. کسی داخل که رفت تحمل نیاوردم، باران رو ول کردم و 

 .اون دور و بر نبود

هاش رو به نشون اینکه کاری نکن باال به سرعت برگشت و دست ....
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 :گرفت. زیر لب گفتم

 !الینا -

 سمتم به بابک  لبخند زوری زد و به راهش ادامه داد. خونه که رسیدم

 .اومد

 بخوام؟ شهمی چیزی یک  داداش -

 !جون بخواه -

 شه یک اتاق جدید داشته باشم؟میخدا نکنه!  -

 آره، اما چرا؟ -

 :با لبخند گفت

 !دمب انجام رو خیر کارهای  خوام یک اتاق داشته باشم کهمی  -

 .خیلی هم عالی، خودت یکی رو انتخاب کن -

رفتم و جلوی آینه ایستادم اما با دیدن چیزی که رو به روم بود از جا 

 .پریدم

 بریده  گلوم که دیدم آینه توی رو خودم کردم احساس لحظه  یک

 این. بودم خودم آینه توی حاال. رفتم عقب قدم چند زده وحشت  !شده

کردم فضای اتاق تاق بیرون رفتم چون فکر میا از! بود؟ سری چه دیگه
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حتی برای نفس کشیدن کوچیکه! از در اتاق بابک رد شدم که صدای 

تخت ایستاده و یک خیار به عنوان عجیبی اومد. داخل رفتم دیدم روی 

 پایین مجازی هایآدم با داره جدی خیلی و گرفته دستش  میکروفن

 :کنهمی صحبت تخت

 چقدر میشه با متن زیر اشک ریخت -

 و به فکر فرو رفت و تامل کرد و تحولی

 توی سبک زندگیمون بدیم.

 برسونیم،  زمان امام دوستداران )کاش اینو به همه

 هایی که واسمون مهم هستن(اونبه 

 میشه  زمان امام وقتی حرف از

 حضرت که افتاد علی امام حرف این یاد

 "کرد: زد و گریه میروی منبر کوفه داد می

 من میخوام درد مردم عالم رو با شما

 "درمان کنم، اما خود شما درد بی درمان مَنید

 من رو دید و از حرکت ایستاد.

 اِ، دانیال! -

کردم. از زور جلوی خندم رو گرفته بود و دست به سینه نگاهش می به
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 روی تخت پایین اومد.

 چرا نذاشتی توی حس و حال باشم؟ -

 ست.این کارها مال بچه های ده ساله -

  دلخور روش رو گرفت.

 بشو بل این وسط  .بود تعریفش جا همه و  بود دانشگاه بسیح جزو   بابک

 داشتیم وسیله جااون چون. برم کرج ویالی به خواست ازم آرمین وکیل

فتم بابک تازه ر می بیرون داشتم وقتی  .برندارم چیزی زیاد  دیدم بهتر

 :پرسید و کردیم  پرسیاومد. سالم و احوال

 ری؟کجا می -

 .گردممی بر احتماال امشب. کرج ویالی  -

 می شه منم بیام؟ -

اومدنش اشکالی نداشت اما می ترسیدم به با تردید نگاهش کردم. 

 ای بر بخوره که نباید ببینه؛ اما برای این که مشکوکش نکنم گفتم:صحنه

 هرطور راحتی! -

 کسی هم اون جا هست؟ -
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 اصول دین می پرسی بابک؟ هزار نفر کلید ویال رو دارن. -

کرج ویال امکانات کامل داشت و در اتاق ما سه نفر همیشه بسته بود. راه 

رو در پیش گرفتیم. عادت نداشتیم توی ماشین ساکت باشیم و عالوه بر 

 زودتر بابک   گوش کردن آهنگ باهم حرف می زدیم. به ویال که رسیدیم

 و کردم پارک رو ماشین هم من. رفت ویال سمت به هاکوله با و شد پیاده

 ارمنی به. بود منتظرمون آرمین مسیحی وکیل ویکتور،  .رفتم دنبالش

 :کردم صحبت به شروع

 !ویکتور آقا به، به  -

 با لبخند به سمتم برگشت.

 سالم آقا دانیال. -

 باهم دست دادیم.

 چه خبر؟ سالم،   -

 .شهنمی بینذره زیر تونخونه ببینم، رو شما خواستم  اومده بودم ایران -

 خوب کاری کردی، خونه خودته. -

 بابک گفت:

 بینمتون.میرم؛ برای شام میمن به اتاقم  -
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 بابک که رفت ویکتور به انگلیسی گفت:

 امشب مسابقه داریم! -

 نیست؟ که جا این  -

 نه. -

 خیلی خوب، میام. -

 ها بود اشاره کرد.با چشم به طبقه باال که اتاق

 کنی؟این رو چیکار می -

 گفتی که این جا نیست. -

انقدر همه فن حریفم کرده بود دیگه چیزی نگفت. چند سال پلیس بودن 

 از بعد شب  !بدم تشخیص رو  گریکه توی هوا بتونم استرس و موذی

نتظر ایستاده بود و بابک هم داشت تلوزیون م در رو به رو ویکتور شام

کرد. به سمتش رفتم و جوری که ویکتور متوجه نشه اسلحه رو به نگاه می

 سمتش گرفتم. با بهت نگاهم کرد.

رفتیم تو هم از ویال بیرون بزن و به تهران برگرد. این رو هم ما که  -

 احتیاطی با خودت داشته باش.

 داداش... -
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 هیس، بگیر! -

 با دست های لرزون اسلحه رو گرفت و گفت:

 نرو! -

 هیس! -

تونستم همین جا مجبورش کنم بگه چه تونستم باهاش نرم، میمی

 ما دعوای بین بالیی که این  بابک بود.ای برام کشیدن، اما نگرانیم نقشه

 سمتش به. باشند اشاشاره منتظر ویال بیرون ویکتور افراد یا بیاد سرش

 .رفتم

 بریم. -

هام نگاهی به بابک که سنگینی نگاهش رو روی خواست از باالی شونه

 روی دستم گذاشتن با و نذاشتم که  کردم بندازه،کمرم احساس می

 من. کردیم حرکت و شدیم ماشینم سوار. کردم هدایتش بیرون به کمرش

 دلم توی. کردممی حساب  رو گرفتیممی خونه از که ایفاصله متر -متر

دادم که بابک لجبازی نکنه و بره. جلوی یک ویال ایستاد و  قسم رو خدا

 هر دو پیاده شدیم.

در حالی که اصال بهش اعتماد نداشتم دنبالش راه افتادم. بوی انواع کوفت 

زد. و زهرماری به همراه دود شدید و چراغ های خاموش حالم رو بهم می

دنبال ویکتور به سمت بزرگترین میز کافه مخفی کشیده شدم. یک مرد با 
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کت و شلوار پشتش نشسته بود و چند مرد هم پشت سرش ایستاده 

 این یعنی آدم کله گنده ای بود! با عصبانیت به ویکتور گفتم: بودن.

وقتی قرار بود با همچین کسی مبارزه کنم چرا نگفتی من هم چند نفر  -

 رو با خودم بیارم؟

 چند ثانیه نگاهم کرد بعد روش رو گرفت.

کم داشت به ترس تبدیل می شد! با این حال سرم رو  -کم استرسم

 شلوار و کت با مرد. رفتم میز سمت به استوار یها قدم با و گرفتم باال

 مرد روی به رو ایسورمه شلوار و مشکی سویشرت من و آسمانی آبی

 ویکتور. داد بیرون رو سیگارش دود همزمان و آورد باال رو سرش. ایستادم

 بدون این که حرف بزنیم بهم زل زدیم به انگلیسی گفت: هردو دید وقتی

 جناب دانیال پسر بزرگ جناب شباهنگ هستن. -

مرد به آهستگی الکپشت بدون این که بلند بشه دستش رو به سمتم دراز 

هاش زدم و برای این که بهش ای بازیکرد توی دلم پوزخندی به عقده

توجه به دستش روی صندلی اش، بدون بفهمونم من پسر آرمینم نه نوچه

نشستم. افرادی که همراهش بودن زیر چشمی بهش نگاه کردن اما اون 

فقط با چهره بنفش شده به من زل زده بود. فهمیده بودم که این 

خبری و تشریفات اومدنم دستور آرمین بود که به اصطالح خودش با بی

ره! هوا میکوچیک کردن من به زمینم بزنه؛ ولی خبر نداشت بزنی زمین 
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 مرد گفت:

 پدرت گفت خودم شرط بازی رو بهت بگم. -

 پیدا رو مرد این  بعد از این ماجرا اول باید ویکتور رو سرجاش بنشونم بعد

 .بدم نشون دست ضرب بهش و کنم

هاش به سمتی دوید و چند دقیقه بعد با بشکنی زد و که یکی از نوچه

 برگشت. پوزخندی زدم.یک صفحه دوز بزرگتر از حد معمولی 

 ایم مگه؟بچه -

 قانون بازی اینه! -

 مگه من قبول کردم که شما شرط می ذاری؟ -

 جدی نگاهم کرد.

 راه بازگشتی نداری! -

چپی ویکتور رو نگاه کردم  -بعد با دست به نوچه هاش اشاره کرد. چپ

 که سرش رو پایین انداخت. مرد ادامه داد:

 دم.لیارد بهت میاگه تو بردی من پونزده می -

 ها پول خوبی بود!پونزده میلیارد برای اون سال
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 و اگه شما برنده شدی من باید پونزده میلیارد رو بدم؟ -

 پوزخندی زد.

 ری.اگه من برنده بشم تو زنده از این جا بیرون نمی -

جا خوردم و بعد از مدت کوتاهی اینبار من از عصبانیت بنفش 

 داد کشتن به پول خاطربه رو من راحت که آرمین از شدم عصبانی  شدم.

 چی برای رو من مُرده مرد، این که مسئله این از متعجب هم یکی و

 !خواد؟می

 خوره؟!مرده من به چه درد تو می -

 تو پسر بزرگ آرمین از همسر اولش هستی! -

 خب؟ -

 ایش هستم!من دایی پسر پنجم آرمین از همسرم صیغه -

 شد! اصال از همچین چیزی خبر نداشتم!هام گرد چشم

 چی؟! -

 شه.برای همین کشته شدن تو باعث جانشین شدن پسر خواهر من می -

 یکم فکر کردم بعد گفتم:
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 فقط یک چیزی رو به من بگو. -

 چی؟ -

 پوزخندی زد.

 اگه به عنوان وصیت بگو! -

 جوابی ندادم خیلی وقت بود؛ حوصله بچه بازی نداشتم.

 هست؟ یا حداقل اسمش چیه؟ برادرم کی -

خوای؟ می خوای اگه از اینجا رها شدی از سر کار میاسمش رو به چی -

 راهت برش داری؟

بینی من برعکس رو اعتقاد کسی بهت نگفته که هرچی توی آرمین می -

 دارم؟

 یکم مکث کرد بعد گفت:

 زنند.اسمش پوریاست؛ پرهام صداش می _

 توی دم و دستگاه آرمین هست؟ -

 آره همون جاست. تموم شد سواالت؟ -

 برنده اگه و کشتمی رو من  باختم اوننه، سوالی نبود. اگه می

 اون دست به نه اگه دادم، می آرمین تحویل رو ها پول باید  شدممی
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 !شدم می کشته

 شروع کنیم. -

 ناخودآگاه. کردم بازی به شروع عادی خیلی. کرد تعجب خونسردیم از

تر کرده بود اما همین که کم رو تمرکزم استرسم. بدم طولش داشتم سعی

کرد. سه خونه تر میاحساس می کردم بابک جاش امنه خیالم رو راحت

دیگه خالی مونده بود و هر کدوم با چهار مساوی سه مهر به دست 

 ام رو گرفت.داشتیم؛ من آبی و اون قرمز. مهره ای انداخت و جلوی مهره

شنیدم به دو جای خالی زل زده ربان قلبم رو میدر حالی که صدای ض

بار بلکه چندبار؛ و روی بودم که؛ صدای شلیک گلوله! اون هم نه یک

 ها!زمین ریخته شدن شیشه

 و وراین به هراسون که کردیم می نگاه افرادی به و پریدیم جا از  هر دو

 حجاب و چادر دیدن با. اومد داخل نفر یک و شد باز در. دویدنمی وراون

پلیس به سمت در پشتی دویدن، اما من که  ترس از همه صورتش روی

تر شدنه، با اخم منتظر دونستم چادر و حجاب شگرد الینا برای با جذبهمی

خالی  -بودم نزدیک بشه. تا وقتی که از جلوی در به من برسه، کافه خالی

 .داد باال  شده بود. رو به روم ایستاد و نقابش رو

 !دانیال  -
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 فقط نگاهش کردم. ادامه داد:

ها با این سر و صدایی که من راه انداختم تا چند دقیقه دیگه پلیس -

 جای دیگه صحبت کنیم؟ رسن. بریم یکمی

کالفه سرم رو تکون دادم و از ویال بیرون زدیم و سوار ماشینم شدیم. 

 ضبط رو روشن کردم.

 رفت که بره

 دفعه گرهکرد با هر این دفعه فرق می

 عشق دلی

 که ما نشستیم پاش خیلی حرفه بره

 کاشکی بشه

 بکشه  یکی واسه ما هم از خوشیش دست

 ما که بشه

 کنیم که خسته بشهاینقده بهش خوبی می

 آی دل خودم، وای

 ای تو همخوان دورت بزنن سادهاینا می

 میان و بعد میرن
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 کننکنن، نگاه نمیتو رو هم نگاه نمی

 وایوای دل خودم، 

 مث همین آدما دورت انقده پرن

 که تا یکی از راه برسه

 عاشقش شدن، عاشقش شدن

 تپیدشقلبم واسه تو می

 این حالو هیچکی ندیدش

 چه فایده که یکی تو دلم

 داره میگه اینا رو نگی بش

 ها خیسنگاهم آسمونه چشم

 حالم اصال رو به راه نیست

 کنمولی بازم آرزو می

 بهترینشنصیب تو بشه 

 بهترینت بودم بهترین باش

 این دیوونه خیلی دوستت داشت
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 این دیوونه خیلی دوستت داشت

 آی دل خودم، وای

 ای توامخوان دورت بزنن، سادهاینا می

 میان و بعد میرن

 کننکنن، نگاه نمیتو رو هم نگاه نمی

 وای دل خودم، وای

 واسه همین آدما دورت انقده پرن

 راه برسهکه تا یکی از 

 عاشقش شدن، عاشقش شدن

 )آی دل خودم، علیرضا طلیسچی(

 به. رفتیم داخل به و شدم پیاده هم من شد دم ویال نگه داشتم. پیاده 

 .گرفت بغلم محکم و دوید سمتم به بابک کردیم باز رو در که این محض

 وای خدایا شکرت! -

 گفتم:دستی روی پشتش کشیدم و از خودم جداش کردم، بعد 

 تو ایشون رو به این جا کشوندی؟ -
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 نگران تو بودم داداش. -

 با چشم اشاره کردم باال برو. وقتی رفت رو به الینا گفتم:

 خودت رو به خطر ننداز! -

 بدون توجه به حرفم به سمت پنجره رفت.

کاش اون موقعی که به پات افتاده بودم که بری و به پلیس همه چیز  -

این تهمت مبرا بشم گوش می کردی، که حاال برای رو بگی تا من از 

 بخاطر خودت، خاطربه! کردی؟ چیکار تو. ذاشتن نمی  مرگ خودت دام

 تو کشیدم؟ چی من دونی می. بشه نابود  دختر این شدی حاضر پدرت

 .خودتی عذاب باعث خودت تو ای،زده خدا

 .شدم عصبانی ایشدفعه یک  از حمله

 آرمین و خودم، بلکه هر کاری کردم برای برادرهام بود.خاطر نه به -

تونی با سرنوشت مبارزه کنی. اما من ست. تو ضعیفی، نمیاین بهانه -

طوری نیستم. من سرنوشتم، تو رو، عزیزانم رو، همه چیزم رو یم دور این

 پاک کردم و دوباره از نو ساختم.

ه بودیم که صدای های مشت شده بهم زل زدهر دو با عصبانیت و دست

 بابک اومد:
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خواید باهم کنید؟! من فکر کردم میاین جا چه خبره؟! دارید دعوا می -

 صحبت کنید!

ها هم زل زده بودیم. متاسفانه برای خوب شدن بعضی زخم هر دو به

 :گفتم بابک به  هاست!مدت زمان الزم، بیش تر از عمر ما آدم

 کن.وردن درست خ برای چیزی یک برو  -

به آشپزخونه رفت. الینا چادر و نقاب رو روی مبل انداخت و خودش هم 

  :گفتم و نشستم روش به رو  کناری نشست.

 خوام برادرم رو پیدا کنم.باید به من کمک کنی، می -

 با تعجب پرسید:

 باربد؟! -

 سرم رو با دو طرف تکون دادم.

 این چه سوالیه؟ بنظرت من دنبال اون گردم؟! -

 ل، بابک و شایان که هستن.دنی -

 یک لحظه تازه متوجه شد.

 یعنی یک برادر دیگه هم داری؟! -
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 کردم.نمی دونم چندتا برادر یا خواهر دارم؛ اما فعال همین یکی رو پیدا  -

 اسمش چیه؟ کجاست؟ چه کاری از دست من بر میاد؟ -

کجاست. اسمش پوریاست که پرهام صداش می زنند و نمی دونم اهل  -

ترین حرکتم رو می فهمه تونم دنبالش برم چون آرمین کوچیکمن نمی

 اما آدرس به تو میدم، پیداش کن.

 .اومد پایین بدو -بدو زدم، صدا رو بابک  کرد.متفکر نگاهم می

 بله!؟ -

 .برگردن  خوانیک چیزی درست کن بخوریم، خانم می -

رست کرد و نشستیم با نون د حلوا  .رفت آشپزخونه به  و داد  سر تکون

 شروع به خوردن کردیم. گفتم:

 !ترهافتضاح دستپختت از ات بابک انتخاب غذ -

 .خواستی خودت درست کنیمی -

  خندید.ریز می -الینا ریز

 آخه مگه شب .... که کاچی درست کردی؟ -

 نه، دوره مخصوصته. -
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ه به بیرون دیگه الینا دستش رو روی دهنش گذاشته بود و در حالی ک

 خندید. بابک حرف رو عوض کرد:خیره شده بود می

 داداش ما نیاز به کارمند نداریم؟ -

 در چه زمینه ای؟ -

 در هر زمینه ای. -

 یکم فکر کردم بعد سر به باال بردم.

 فکر نکنم. -

 شه نیاز داشته باشیم؟!نمی -

 چطور؟ -

 بهش گفت: کرد. رواین رو الینا پرسید که با کنجکاوی نگاهش می

 خوام اشتغال کار کنم.می -

 ات غلط بود!فکر کنم جمله -

 تا دنبال جمله درست بگرده گفتم:

 شه یا نه.ببینم پیدا می -

 .مامانه تولد دیگه روز سه   راستی -
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ما از طرف من ش اما بیام، تونمنمی طوریهمین شغلم بخاطر  من که -

 ها رو ببرید.هدیه

 مرخصی شده هرطور نبود تفاوتبی انقدر  کردم اگه مامانبا خودم فکر 

 .برداشت  رو لوازمش الینا غذا از بعد  !رفتممی دیدنش به و گرفتممی

 شما جلو برید ما از پشت سرتون میایم. -

 بین  سر تکون داد. بابک یخچال خونه رو خالی کرد تا با خودمون ببریم.

 که بود ضایع انقدر. کشیدممی آه و کردممی نگاه ماشینش به مدام راه

 .گذاشت دستم روی رو دستش و شد حالم متوجه بابک

 ی زیادی دیدم که خدا نجاتشون داده!من قلبای مچاله شده-

ذاشتم. هام رو داخلش میخونه که برگشتم به سر کشویی رفتم که پول

اما متوجه تکشون رو داشتم  -کلید انداختم و بازش کردم. حساب تک

تونست اینکار رو کرده باشه؟ به اتاق دنیل رفتم. با شدم کمه. کی می

 دیدن من نشست.

 از پول های کشو تو برداشتی؟ -

 خودت بهم کلید دادی. -

 اما نگفتم بدون اجازه من نباید برداری؟ -
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 معذب شد.

 آخه زنگ زدم برنداشتی. -

 با. نشد روشن  یا نه.دست به گوشیم بردم و زدم تا ببینم زنگ زده 

. کردم باز رو پشتش و گردوندم برش بعد رفتم ور باهاش یکم تعجب

 باشی راحت بودن؟ آورده در رو من  گوشی سیمکارت چطور ها لعنتی

 رفتیم سواری قایق برای پسرها با فرداش  .برگشتم اتاقم به و گفتم

حسرت به جای . فقط گاهی با ر دور زدیمنف چهار قوی قایق به سوار   و

  کردم.خالی نفر چهارم نگاه می

 برگرد به خونه دلم که آخرای جونشه!

 هدیه براش طال النگوی  پسرها رو برای تولد مامان فرستادم و خودم یک

 رو سرش نباشه، مامان دست توی النگو اگه بگن آرش به سپردم. گرفتم

 !کنممی

 همهاین وسط که تفریحی تنها  .گرفتمی وقت و  کارم سنگین شده بود

یلی خ مدت به هم  اون نقاشی نمایشگاه یک به رفتن کردم پیدا اذیت

 .کوتاه بود

 ***الینا***

 دلتنگی
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 ستدلفینی

 آویزان اتاق تو

 واگرنه

 !هیچ دیواری به دریا راه نداشت

 «زهرا جهانی»

 طی رو خیابون عرض  طور که توی حال و هوای درد فرو رفته بودمهمین

. شد کشیده من سمت به ناگهانی طور به ماشین یک که کردممی

کشوندم. ماشین به دیوار کشیده شد  دیوار سمت به رو خودم زدهوحشت

  .و بدون ایستادن به راهش ادامه داد. سریع فهمیدم این باید نقشه باشه

 .داشتملعنتی! کاش شمارش رو برمی -

مون اومده بود به فامیلی آبان. یک مرد آور جدید برای اداره یک رزم

 دانیال هایچشم شکل هاشچشم که بود ساله شیش  حدود بیست و

 .ودب

 !داشتممی دوستت در عصر دیگری خواستمی دلم

 تر!تر و شاعرانهمهربان در عصری

 ،عطر کتاب که عصری
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 کرد!می را بیشتر حس و عطر آزادی عطر یاس

 تو را خواستمی دلم

 داشتم!می دوست در عصر شمع

 اسپانیایی هایو بادبزن در عصر هیزم

 با پر شده نوشته هاینامهو 

 رنگارنگ! یتافته هایو پیراهن

 در عصر دیسکو، نه

 ! جین و شلوارهای فراری هایماشین

 !دیدممی تو را در عصر دیگری خواستمی دلم

 در آن که عصری

 بودند! حاکم دریایی ها و پریان، پلیکانگنجشکان

 بود، از آن نقاشان که عصری

 ها،دانِ موسیقیاز آن

 ،عاشقان
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 ،شاعران

 کودکان

 !و دیوانگان

 بودی تو با من خواستمی دلم

 نبود! ستم شعر بوریا و زن بر گل که در عصری

 !افسوس ولی

 !ما دیر رسیدیم

 ،کنیمرا جستجو می ما گل عشق

 !است با عشق بیگانه که در عصری

 «نزارقبانی »

اداره سرهنگ که رسیدم خبر دادن جلسه هستن. به پشت در اتاق به 

جلسه رفتم که برای اولین بار نیمه باز دیدمش. به نگاه کردن ایستادم. 

گفتن و گروه سمت چپ گروهی که سمت راست ایستاده بودن چیزی می

کم صداشون باال رفت و حتی  -ها. کمای در مخالفت با اونچیز دیگه

 از شدم متوجه هاشونحرف بین. کنند  گ رو مجبورسعی داشتن سرهن

 :گفت سرهنگ دفعه یک. کنندمی صحبت نفر یک برداشتن
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من هیچ اصراری به نشستن در اون جایگاه ندارم. زمانش برسه من  -

دونم که اون آقا به خوبی از عهده شم اما فعال میسرهنگ اون اداره می

 وظایفش بر میاد!

شدن. هل شدم و خواستم کنار برم که یک نفرشون دفعه متوجه من یک

 صدام زد:

 خانم! -

 :پرسید یکیشون ،کردن امچهره به نگاهی. گذاشتم احترام  جلو رفتم و

 کنه؟دختر به این کم سن و سالی اینجا چیکار می -

 سرهنگ گفت:

رمین به آ و اخوان  ایشون همون بانوی محترمی هستن که در پرونده -

 .کردن کمک  ما

 شون پرسید:ها باال رفت. یکیها از چهره حذف شد و احسنت گفتناخم

 درجه ایشون چی هست؟ -

 .هستن دوم  رزم آور -

 تره.سرهنگ این درجه از لیاقت ایشون خیلی پایین -
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 شون گفت:همه تایید کردن. یکی دیگه

 دار رو بهشون بدین.به مسئولیت من جایگاه رزم -

   .اومدمی پیش کم برام که اومد  لمذوق کوچیکی تو د

 فکر خیلی خوبیه! -

 پرونده همون جا امضا شد. فقط سرهنگ قبل از دادنش گفت:

 دیگه گوش نایست! -

کم بلند شدن و  -با خجالت سرم رو پایین انداختم و بقیه خندیدن. کم

 :گفت بهم آروم رفتن  از قبل ها احترام گذاشتن و رفتن. یکی از خانم

دار بودن زیادی زیبا هستی! خدا رو شکر کن شغل تو برای یک رزم -

 امنی داری!

گشتم مستقیم به بازداشتگاه رفتم. اون فرد که امروز قصد به اداره که بر

زده نگاهم کرد. با خونسردی و پوزخند کشتنم رو داشت اونجا بود. وحشت

 دوزم.از بین در نگاهم رو بهش می

 من... -

 هیس! -
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 کنیم.نیه سکوت میچند ثا

 تو اما خوره،نمی من درد به. خوامنمی رو هاتدستی باال اسم ازت من  -

 پس قانون با رو تقاص حاال پس بودی تقصیرکار خودت حد به  هم

 !دیمی

 به دست که دیدم رو دانیال   توجه به بیرون اومدم.به التماس افتاد اما بی

 !کرد کمکم که بود اون ایستاده، سینه

 حل مشکل بفهمه کسی اینکه از قبل خوشحالم  ممنون از کمکتون! -

 با رو شخص اون باید چون شدمی بد هم افرادتون و شما برای اینطور. شد

 دست از شما به اعتماد اون طرفی از. کردیدمی معرفی پشتش چند

  ذاشتن هرجایی دو سمته کار کنید.نمی و رفتمی

گرفت و فقط نگاهم کرد. خواستم از کارش بگذرم که هام رو طعنه حرف

 گفت:

 یک لحظه بایست! -

ایستادم اما به سمتش برنگشت، اون هم همین کار رو کرد. شونه به شونه 

 هم بودیم.

کنم. به من گفتی چوب دو سر نجس. اما به من گفتی دو سوی کار می -

آرمین  چنان عاشق کشورم هستم که حتی حاضرم به دستبدون من آن



 

 

 WWW.98IA3.IR 511 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

کنم کشته بشم اما به کشورم خیانت نکنم! کاری که من برای آرمین می

 اون به که اطالعاتی. دممی انجام ایران برای که نیست کاری هفتم  یک

 خیالت پس. دممی تحویل ور این به که نیست اطالعاتی نصف رسونممی

 .!باشه راحت

 خواستم رد بشم که دوباره گفت:

  جدیدت خوشحالم!و از درجه  -

 ممنون! -

ترین اداره خواست سرهنگ بزرگو احتماال شنیدی سرهنگ می -

 اطالعات ایران بشه، اما بخاطر پناه دادن به من براش مآثر نشد!

 های امروز برای این بود!پس حرف

 اگه کسی برای اینکار مناسب باشه اون سرهنگه. -

 ای؟آماده بهش کمک  پس برای -

 بخواد.اگه خودش  -

 از جیبش یک فلش در آورد.

خیلی کارها سرهنگ کرده که کسی ازش اطالع نداره. اگه این رو  -

 شن.ببینند الیق بودن سرهنگ رو متوجه می
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 شما از کجا این رو دارید؟ -

 من هم افراد اطالعاتی خودم رو دارم! -

 تر گفت:بعد آروم

شه. من اداره مال من میشم و طور بعد از چند سال من سرگرد میاین -

 اش کنم!تونم ادارهمی

 ذارن؟کنید میفکر می -

 ها نیست!کنار زدن این آرزوی من به این سادگی -

 کامل به سمتش برگشتم.

 کنند!بیرونت می -

 اد کنند.اعتم بهم کافیه فقط  -

 یکم فکر کردم بعد گفتم:

 قدرش  دم.انجام میکنم، بخاطر سرهنگ اینکار رو بخاطر تو کمک نمی -

. گرفتی درس گذشته از حتما. باش کارهات و خودت مراقب و بدون رو

 !کنممی فرو قلبت توی روی کشیدم که شمشیری بری اشتباه اگه

تونی جون سالم بدر ببری؟ اصال از کجا کنی در این صورت میفکر می -

معلوم تا اون موقع زنده باشی؟ من تا به جایگاهم نزدیک نشم از این فلش 
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 کنم.استفاده نمی

 هه! پس از االن چرا من رو به حرف گرفتی؟ -

به  ام روگردم. پرونده ارتقا درجهمیشم و به اداره خودم برو ازش رد می

زنه و تبریک کنه و زیرش رو امضا میدم، نگاهی میسرهنگ اداره می

 .زدن ریسه رو خونه تبریک برای گردمبرمی که خونه به  گه.می

 **دانیال**

 نفتی  آبی  شلوار با پیازی پوست  خونه سرهنگ دعوت بودم. پیراهن

 تیپ اینطور انداختم؛ شلوار روی رو پیراهن و بستم رو کمربند پوشیدم،

خواستم ببرم ان هدیه میعنو  به که گلی باکس  .داشتم تریمذهبی

 :گفت دیدنم با دنیل  برداشتم.

 !ام سر رفتهچرا ما رو دعوت نکرد حوصله -

 .ریمفردا باهم سینما می -

 لذت هم دور  که بود این هم دلیلش و داشت دوست همیشه رو  سینما

 نقلی آپارتمان یک رسیدم، سرهنگ خونه در به. بود جالب   براش بردن

 زنگ  .نندازه خش ماشین به کسی تا بودم رفته تاکسی با. بود شهر پایین

 .زدم رو
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 .به به دانیال خان! بیا طبقه چهارم -

 کثیف  وارد شدم. روی در آسانسور نوشته بود *خراب است* از راه پله

 به  باشه؟ جایی همچین باید سرهنگ یک خونه واقعا. گذشتم آپارتمان

 رفتم، جلو و زدم لبخند. بود بیرون خودش رسیدم که چهار طبقه

. رفت داخل به و گذاشت امشونه روی رو دستش. کردیم روبوسی

 .بود منتظرمون همسرش

 !خوش اومدی -

 .بعد از مرگ بردیا خیلی شکسته شده بود

 !خیلی ممنون -

 ایدیگه شهر دانشگاه به هم برادرش و  بود کرده فوت پارسال  مادرش

 خونه قدیمی هایمبل روی. شد درهم هاماخم شدیم که وارد. بود رفته

 شد بلند من دیدن با. ببینمش نداشتم دوست اصال که بود نشسته کسی

م و به سمت سرهنگ نیرویی برگشتم. گفت علیک لب زیر. کرد سالم و

 .محوی زد اما من عصبانی بودممتوجه دلیل نگاهم شد و لبخند 

بشین دانیال جان آقا باربد هم لطف کردن به دعوت من جواب مثبت  -

 .دادن

خواستم به سمت مبل برم اما دیگه راه برگشتی نبود، خود سرهنگ نمی
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به مجبورم نکرد کنار باربد خو باز. نشوندم مبلی روی  دستم رو گرفت و

 کمک پذیرایی  کارهایبشینم. خودش رفت تا به خانمش توی 

 :گفت کنه نگاه هامچشم توی بشه روش اینکه بدون باربد  .کنه

 .کنیم آشتی باهم بهتر بسته دیگه قهر و دوری  آقای نیرویی گفتن که  -

د از اینجا بع کنی اصرار و برداری پاشهم قدم یک اگه  گفت که  هرچی -

 .کنمدهنت رو خورد می

سرهنگ با بشقاب و چاقو اومد، بلند شدم و از با عصبانیت نگاهم کرد. 

دستش گرفتم. برای خودم و خودش گذاشتم و اون یکی باقی مونده 

 زیادی پذیرایی  .برداره خودش تا دادم قرار باربد از دور میز روی  رو

ر. خانمش به اتاقش رفت و خیا و پرتقال شامل میوه و  چای. نداشتن

 شد؛  صحبتی جدی. نشست و به چایش مشغولهمفهمیدم این یعنی 

 .بود گرفته سردی فضای رو خونه. کردیم مشغول رو خودمون ماهم

من شما دوتا رو اینجا خواستم چون واقعا اذیت شدنتون رو حس  -

 ...شما هردوی  کنم.می

 .به من نگاه کرد

 شدنتون اذیت  مخصوصا تو دانیال که حکم پسرم رو داری برام مهمین. -

 برای باهم اتحادتون   و هستید همکار جورایی یک. من شدن اذیت

. کنممی حس رو این کنیدمی تنهایی احساس هم هردو. خوبه هردوتون
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  .بسته دیگه

هر دو سکوت کردیم. زیر چشمی به تقی خان نگاه کردم. دلم آشوب بود؛ 

 شده تنگ براش دلم  تونم باربد رو ببخشم.یک لحظه احساس کردم می

 کنارم رفیقم خواستممی. بگیرم آغوش در رو برادرم خواستممی و بود

 پر به و بشینه یا ببره پناه بهش عصبانیم دنی دست از وقتی. باشه

 باهم مدتی فوقش! خواستمی رو برادرم دلم  .بده گوش بابک هایحرفی

 .بشیم صمیمی دوباره  برد تان میزما فوقش. کردیممی رفتاری تلخ

 خرج به خشونت  اگه دانیال قول بده هر حرفی زدم نه االن و نه بعد -

 .بگم رو نظرم من نده

با یاد حرفم قبل از اومدن سرهنگ حدس زدم که اون هم راضی به 

 امشب. گرفت رو وجودم سراسر ذوقی   برگشتِ. به روی خودم نیاوردم اما

دیدن. بعد دور هم موقع باربد رو میکردم و اون ت میدعو اینجا رو پسرها

رفتیم. با کردیم، فردا هم به دیدن همسرش مینشستیم و صحبت میمی

نگاه خیره سرهنگ روی خودم حواسم جمع شد و به سمت باربد 

  .کردهای غم دیده نگاهم میبرگشتم. با چشم

 .حرفت رو بزن -

 به اشک هدفع یک  هاش خشک شده بود و به سختی از هم باز شد.لب

 و نشست کنارش رفت و شد بلند نیرویی سرهنگ. آورد هجوم هاشچشم
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 .گذاشت اششونه روی رو دستش

 .بگو پسرم -

 :زد. باربد به حرف اومدچه انتظاری توی صداش موج می

 دلم انقدر هاوقت بعضی  حق با شماست قهرمون طوالنی شده. -

 ....یادم میره. اماه نفس کشیدن ک شه می تنگ برادرهام  برای

 :نگاهی گذرا انداخت و گفت

 هم داربچه قرار حتی  ام. کنار نیوشا خوشم وام راضیمن از زندگی  -

 ممکن هم و میاد زندگیم  توی دعوا هم برادرهام به نزدیکی با  .بشیم

. بدم تونمنمی هم رو زنم پدر جواب  .کنه جمع من به رو آرمین حواس

 .امام راضیندگیز از من

چنان فرو ریختم که سه سال بود اینطور نابود نشده بودم. باربد بلند شد 

 اگه مطمئنم  ای گفت و بیرون رفت. سرهنگ جلوش رو نگرفت.و با اجازه

 اون مقابل در چرا اما زدمی کله و سر باهام کردممی رو کار این من

اش م رو به سینهسر  و انداخت گردنم دور رو دستش. نکرد هیچکاری

هام رو بستم و زیر کردم و نه ناله فقط چشمفشار داد اما من نه گریه می

 :لب گفتم

 !آدمی سیاره رنج است در منظومه تنهایی -
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 از کدوم هیچ و بود اومده امخونه به  ها نگین رو دیدم.فرداش بعد از ماه

 .نبودن پسرها

 .ای نبودمکارهحاضرم برات قسم بخورم که من   -

 .کردی کمک اما  نبودی ایکاره  شاید -

 ...من -

 :با اشاره انگشت روی بینیم گفتم

 !هیس -

 .اشاره کردم بشین

 .باور کردم -

 :گفت سکوت مدت  روی مبل کناریم نشست و بعد از یک

 .هستم آفردینه الهه من  هام گیر دادی اماتو به من بخاطر رابطه -

 .بودم شنیده قبال رو  یونانی الهه  داستان این

 .کردماگه خود آفردینه هم بود کارش رو شکایت می -

 .رسهتو زورت به یک الهه نمی -

 .رسهکس نمیمن زورم به هیچ -
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 .هام رو لمس کردهاش انگشتدستش رو جلو آورد و با سر انگشت

 .خشمت رو روی من خالی کن -

  .نیشخند زدم و چیزی نگفتم

 .داستان آفردینه رو برات بگم -

 کنی؟تا نگی ولم می -

 .کنمولت نمی -

 :سکوت کردم و شروع به تعریف کردن کرد

یی و شورو در زیبا عشق، ٰ الهه به ملقب یونانی اساطیر آفرودیته که در -

. بوده، به اون اسطوره آفرودیته هم نسبت داده شده« ونوس»روم 

 بخشایشگر او که شده گفته و نشینِ المپ ایزد دوازده  آفرودیته جزو

 لبخند با ایچهره صورت به اوقات بیشتر که بوده ٰ کننده جذب و زیبایی

نه یعنی خاورمیا جانب از و بوده خارجی دینش منبع شده، ترسیم شیرین

 .از طرف قبرس و کوترا وارد یونان شده

 .شدم  بلند جا  از

 ها رو جلوی یک آقا باید بگه؟اینجور حرفچرا یک دختر به این راحتی  -

 .باشم تو با سال   خواستم لحظات آخرمن فقط می -
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 مونده کارم دلیل به من و بودن رفته مامان پیش عید برای  دنیل و بابک

 به هم خدمتکارها  هفت سین قشنگ انداخته بودم و سفره یک. بودم

 هم اون. بود خواب   و بود بد حالش خانم حنانه. بودن رفته هاشونخونه

. کرد روشن رو تلوزیون و برداشت رو کنترل. بود رفته باال سنش

 .بود وقت  هنوز

 .بیا دور سفر  -

 .دور سفر نشستیم

 .چه با سلیقه -

 !ممنون -

 !مرسی که گذاشتی بمونم -

 :در حالی که نگاهم به چهار ماهی توی تنگ بلوری بود زمزمه کردم

 .تنهام -

 .شماره معکوس شروع شد

۱۰ 

۹ 
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۸ 

 .خوردندر ذهنم بقیه الهه های یونانی چرخ می

۷ 

۶ 

۵ 

 دختر پنجاه برایش و شد عاشقش( ماه)  سلنه آیتلیوس ادومیون پسر

نداشت او را در غاری به خواب ابدی فرو  را او مرگ طاقت چون و آورد

 به زئوس برد تا جوان و جاویدان بماند. در روایتی دیگر آمده است که

 .کرد خوابش اندومیون، خود خواست

۴ 

۳ 

۲ 

 و یونانی کالسیک ادیان و اساطیر در المپنشین آپولون یکی از نامیرایان

ونانی آپولو را ی اساطیر در. است خدایان ترینمهم از طور همسن و رومی

ها، خدای تیراندازی، موسیقی و رقص، راستی و پیشگویی، درمان بیماری

ترین خدای خورشید و نور، شعر و... می دانند. آپولو یکی از پیچیده
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 در رفتمی شماربه المپ هایالهه از که مادرش  خدایان یونانی است.

انی برای مک تا گذاشت سر پشت را هاسرزمین تمامی حاملگی هنگام

 .زایمان پیدا کند

۱ 

با صدای بمب به خودم اومدم نگین با خنده نگاهم کرد. لبخند محوی 

زدم که فکر نکنم دیده باشه. اومد جلو که اشاره کردم بایست. پسرها 

زنگ زدن و بهم تبریک گفتیم. چند ثانیه به تلفن نگاه کردم بعد زنگ 

 .زدم

 !بله -

 !سالم -

 دانیال جان تویی؟ -

 .چقدر صدای مادرش مثل خودش بود

 !بله! عیدتون مبارک -

 !عید توهم مبارک! چه عجب یادی از ما کردی   -

 .سرنوشت بود دیگه -

 :یکم مکث کرد بعد گفت
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 به هرحال خیلی خوشحال شدم! کاری نداری؟ -

 !نه، ممنون -

 !خدانگهدار -

 .ود نگین نگاه کردمهای حسجوابش رو دادم و برگشتم و به چشم

 کی بود؟ -

  باید به تو جواب بدم؟ -

ای نشست و بعد رفت. اون که رفت بلند شدم و لوازمم دلخور چند دقیقه

 رفتیممی مشهد به  .بریم مسافرت به عید سه از بود  رو جمع کردم. قرار

گرفته بودم داستان پسر شاه  تصمیم  .کردیممی دیدار هم توس از و

 سر خانم حنانه به. گشتم خوب انتشارات چند دنبال پس کنم چاپ  رو

 رفتن برای جایی  که خدمتکارها از یکی گفتم، تبریک و زدم

 .شدم مطمئن غذاشون از و زدم سر هم هاحیوان به  .بود مراقبش  نداشت

 :آقای ابتهاج خیلی حق گفته اونجا که میگه

 کنم خاموش و خاموشی زبان داردنگاهت می

 .. زبان عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد

 و زدمی باد کباب دنیل   از سفر که برگشتم. یک دورهمی برادرانه زدیم.
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 :کردمی تعریف داستان بابک

. گفته معاصر این داستان رو نوه حاج مرشد یکی از عارف و تاجرهای -

حوم مرشد از مغازه به طرف خانه او مر همراه ظهر بعداز روز یک

رفتیم. مرحوم مرشد آب گردان مسی را که مملو از چلوکباب برگ می

 بود این گردان آب این ماجرای مخصوص بود، زیر عبا در دست داشت.

 غذای": بود گفته مرشد به مرشد، مرحوم دوم همسر یعنی ،"خانم": که

ای ما غذایی جداگانه و بر باید. خوردنمی ما درد به مغازه مشتریان

برای همین، جناب مرشد هر روز مجبور بود  "مخصوص بپزی و بیاوری.

 ای برای همسرش غذا بپزد و به خانه بیاورد.در ظرف جداگانه

سوار تاکسی شدیم و به طرف منزل ایشان واقع در چهارراه دروازه دوالب 

ود را دربیاورد، همسر دوم او رسیدیم. پدر خسته بود تا خواست عبای خ

گفتیم، بدون اینکه جواب سالم ما را بدهد، رو به می "خانم"که ما به او 

 "یادم رفته!"مرشد گفت:  "سیگار خریدی یا نه؟"مرشد کرد و گفت: 

خانم بنای فحش را به آن عالم بزرگ گذاشت و شروع به پرخاش کردن 

دویدم و برای اینکه  کرد. من که آن زمان دوازده سال داشتم، جلو

روم برایتان خانم، من االن می"نامادری، پدربزرگم را راحت بگذارد، گفتم: 

 "خرمسیگار می

من به پدربزرگم نگاه کردم. جناب  "نخیر! خودش باید برود."خانم گفت: 

و از من خواست آرامش خودم را حفظ  "روم.خودم می"مرشد آرام گفت: 

های منزل پایین آمد و رفت برای خانم پله آرام پدربزرگ ازکنم. آرام
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 سیگار خرید و برگشت.

 .زنه. براش پیام فرستادمخبر دادن مهران داره یک پاساژ می

 * تصمیم جدید مبارک *

 * خوام بذارممرسی داداش! حدس بزن اسمش رو چی می *

 * چی؟ *

 * فیروزه   *

 * چرا دقیقا؟ *

 *ای دارهفیروزهخخ چون دکوری سفید و  *

 ...مثل خواهر عجیبه  همه کارهات *

 .کردم پاک بعد و کردم مکث  خواستم پیام رو بفرستم اما یک لحظه

 * به سالمتی ان شاءاهلل *

 * سالمت باشی *

 .بودم کرده پیدا انتقال ای دو روز بعدش در کمال تعجب به اداره دیگه

 سرهنگ دلیل این کار چیه؟ -
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 .کنند رابطه من با تو زیادی صمیمیاحساس میها اون -

 جوری بهم هانگاه همه شدم که وارد  جای مخالفت نبود و به اداره رفتم.

. گذاشتم احترام و رفتم جدید سرهنگ دفتر به  .بود

 به گفتنمی که ایحرفه شناس  تکنیک پارسا، سرهنگ  .شناختمشمی

ده. به نکته سنجی معروف بود میص تشخی رو ایحقه  و دروغ هر راحتی

. داشت تورج اسم به ساله سی  کرد و پسریو همسرش با خودش کار می

 .گذاشتم احترام

 !خوش اومدی رزم دار -

 !ممنون قربان -

متاسفم که وقت استراحت نداری مون همین حاال برای دور زدن  -

 .ها باید بریتحریم

ینم تا محل حرکت رفتم. آوایی به ماش با دوباره  به سرعت بیرون رفتم و

 .سمتم اومد

 شدیم چرا رفتی؟تازه داشتیم دوست می -

 .واال تقصیر من نبود -

 :سوار هواپیما شدیم. محمدی پرسید
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 ای؟ سرهنگ کیه؟کدوم اداره -

 .اداره فالن سرهنگ پارسا -

 .عه سرهنگ پارسا با اون داستان عاشقانه معروفش -

  .کردمکنجکاو نگاهش 

 چه داستانی؟ -

 عاشق این. خوبه تقریبا مالی وضع  سرهنگ دراصل از خانواده نجیب و -

 و دخترونه هایورزشگاه و ورزشکار  دختر. شهمی دورادور از دختر یک

 و بینشمی سرهنگ چندبار. خوردنمی در هم روی به رو از پسرونه

کنه و به می پیدا رو شخونه آدرس و  زنهمی دریا به دل روز یک باالخره

 وضع از  و برهمی ارزون گل دست  خواستگاری برای  خواستگاری میره.

 میاد خوشش دختر پدر. نشه ریا مثال که کنندنمی تعریفی خودشون مالی

 از هااین که گهمی پدرش گوش دم دختر اما پرسهمی رو دختر  نظر و

رن پس دا بدی مالی وضع حتما نگفتن  چیزی آمدشون در  و مالی وضع

شه و به کنند و دختر عصبانی میردش کنید. خانواده سرهنگ اصرار می

 رفتار از و میاد ترکوچیک سالی چهار  انگار  که  اتاقش میره. خواهر دختر

 و گل  سرهنگ خانواده موقع اون. کنهمی خواهی معذرت خواهرش

 اون سمت به که بوده دستش گل سرهنگ. برن که برداشتن رو شیرینی

 از که دختر پدر  .کنهمی خواستگاری ازش یکجورایی  گیره وتر میدخ



 

 

 WWW.98IA3.IR 528 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

   .کنهمی قبول اومده خوشش خیلی خانوادش و سرهنگ

 .محو داستان بودم که سکوت کرد

 شه؟و همون زنش می -

آره. البته چون توی یک اداره باهم راحت نبودن چند ماه پیش به اداره  -

 .شهای منتقل میدیگه

 :وقتی رسیدیم خلبان رو به من گفت

جا کردن بخاطر این بود که حمایت سرهنگ رو از وقتی تو رو جابه -

 .دست بدی و بتونند اگه نیاز بود بالیی سرت بیارن پس مراقب باش

 :دار گفتآوردیم بانکها رو میاینبار وقتی داشتیم پول

خوام خاطره خوبی براتون اومدید و می این اولین بار که به بانک ما -

 .بمونه

و توی دست هر کدوممون یک دسته اسکناس گذاشت. کمک خلبان به 

 :ایرانی گفت

 گارسون؟  ما مامور امینتیم یا -

. کردم تشکر  ها رو توی دست همون مرد گذاشتم ونیشخندی زدم و پول

 که افرادی به توهین نوعی کار این که بدم توضیح شدم مجبور و بود گیج
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هاش تعجب و تحسین رو ه حساب میاد. توی چشمب کنندمی کار جهادی

 هم کنار. رسوندم خلبان به رو خودم رسیدن هواپیما به از قبل  دیدم.

 .زدیممی قدم

. بودن زده کتک هاعموم نوه   وقتی بچه بودیم یکبار برادرم باربد رو -

 از چندتا پس بینمنمی حمایتی آرمین از دونستممی. بود خونی صورتش

ترهاشون رو گها بزررو جمع کردم و برای دعوا رفتیم. اما اون هامدوست

 ما زدن کتک از ترسی هیچ که هاییپدری. رو پدرهاشون. بودن  آورده

 موقع اون. نمیاره خودش روی به اصال آرمین  بودن مطمئن چون نداشتن

 اون دونیمی. ندارم تریبزرگ هیچ من فهمیدم بار اولین برای که بود

ام؟ دونی االن چند سالهد سالم بود؟ هفت سال. میچن موقع

 سرهنگ حمایت نداشتن از من پس. سال چهار و بیست  تقریبا

 .ترسمنمی

های هواپیما رفتم. به خونه که رسیدم حنانه خانم رو و به سمت پله

 .خواستم

 هستید؟بهتر  -

تونم به خونه رسیدگی کنم. یک اجازه هم ازت ممنون! حاال می -

 .خواستممی

 !جانم -
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 .خواهش آمیز نگاهم کرد

دونم از مهمونی خوشت نمیاد اما اگه بذاری یک امروز تولدتون. می -

 .بگیریم عمارت افراد با  جشن کوچیک

 .ودنب بد زیاد هم تولد بشکنم؟ رو زن این دل چرا. رفتم فرو فکر  به

  .هرطور راحت هستید -

خوام بگم؛ تمام اون روزایی که سرم رو باال ولی یه واقعیتی رو می

گفتم به هیچ کس نیاز ندارم؛ تموم وقتایی که گرفتم و باغرور میمی

هایی که گفتم تنهایی از تنهایی رفتم قهوه و بستنی خوردم؛ تموم ساعت

هایی که از ترس تنهایی قلبم تند شب ی کارها برمیام؛ تموم اونپس همه

کردم که نیاز میزد و جز من و من هیچ کس نبود؛ من فقط وانمود می

ندارم کسی باشه! اما از عمق روح و وجودم نیاز داشتم کسی باشه تابهم 

 ...بگه حواسش بهم هست

 ***دانای رمان***

زیبایی  جانان توی اتاق خدمتکارها در حال آماده شدن بود. جانان دختر

بود که با اخالق خوشش خیلی زود همه رو جذب خودش کرد. صدای 

 دوخته خودش که لباسی   آهنگ که اومد متوجه شد جشن شروع شده.

. ملیح آرایش و پفی هایآساین با رنگ تیره  پیراهن یک  .برداشت رو بود

 بیرون  و گرفت دست در رو بلندش دامن. شد گذاشته مخصوصش آهنگ
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 .ایین نبودپ سالن توی کسی رفت،

 بود شده گذاشته آهنگ  ها رو با احتیاط باال رفت تا به سالن رسید.پله

 اصلی مبل روی. بودن نشسته هامبل روی قشنگ هایلباس با خدمتکارها

 مادرش بغل توی کوچیک خورشید. بود نشسته همسرش با دانیال  هم

تکی  مبل و دنیل تکی مبل یک روی. بود شده مراسم زیبایی محو و بود

سمت چپ دانیال حنانه خانم نشسته بود. بابک به دلیل اعتقادهای 

اش با دیدن تیپ آزاد خدمتکارها که همیشه باید یک روسری دینی

  .کردن نیومده بودسرشون می

های . نگاهبا اشاره حنانه خانم آهنگ عوض شد و جانان به وسط رفت

 که عالی رقص  شروع به رقصیدن کرد.کنجکاو سمتش اومد و اون هم 

 به سنتی  ریتم و کشیدمی هالل اشدیگه دست با دستش پوست روی

 و شد بلند دنیل که بود نگذشته زیادی زمان هنوز. بود داده  جال رقص

 قوی رقصی هم جوون پسر. رقصیدنمی باهم دو هر حاال. رفت جلو

  .کرد دلبری داشت راه تا جانان. داشت

 که درحالی جانان اونجا  رقص، دنیل و جانان به بالکن رفتن.بعد از 

 فاصله که رفت جلو انقدر بود گرفته دست در رو دنی هایدست

 :گفت گوشش در  و باشه پیراهنشون

 ...بیاییم -
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 مان را بیشتر بگیریمهای دوست داشتنی ِ زندگیهای آدمدســت

 توانند با ما حرف بزنند،میها ها حتی بیشتر از چشمدست

  های درونی هستندها سر منشا تمامی احساسدست

  کنند وقتیها معجزه میدست

  کننداشکی پاک می

  کنندمویی نوازش می

  شوندبه دور گردنی پیچیده می

 ها حرفشان گیرا تر استدست

 ...شودهایشان روی روحمان حک میآنقدر که حرف

 های همیشه مهربانهای آدم بیایید دست

 مان را بیشتر بگیریمزندگی

 و بیشتر احساساتشان را بفهمیم

 زیباست

 ***دانیال***

 آرمین که بار یک تازه. خوندممی  بقیه باهم مشغول بودن و من هم کتاب

 فرهنگی سبد داشت بود مدتی بابک. بودم کرده رد رو بود داده دستور

 هاییکارت و بود نشسته شب کل. نبود پیداش زیاد و کردمی درست

 هایدفترچه اون جز  گفت.ل فال که بهش روزی میمث کردمی درست
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 جانماز و شکالت یک و  جاسوئیچی تسبیح، خودکار، داخلی، تولید

 .گذاشتم دندونم روی رو دستم. دادمی قرار داخلش هم کوچیک

 !لعنتی -

روی مخم رفتم خیلی باید بعد از اداره به دندون پزشکی می

 :صدای بلند گفت با و اومد بیرون پارسا سرهنگ   بود.

 .همه جمع بشید -

بلند شدیم و به صورت منسجم رو به روش ایستادم و احترام گذاشتیم. با 

 :هاش رو پشتش حلقه کرده بود گفتجدیت در حالی که دست

چند روزی هست که شما رو زیر نظر دارم. رفتارتون با این پسر رو  -

  .ینمبمی

ها به سمتم برگشت. هول شدم و با چشم به من اشاره کرد. نگاه

 .دونستم چه خبرهنمی

 تفاوتی  سردی و دوری ازش حقه؟ همینطور که ما در پیشگاه خدا  -

 قائل تفاوتی نباید اسالم گذار خدمت پایگاه یک که اینجا در نداریم

. کنندمی خدمت ایران و اسالم به دارن ما تمامی مثل ایشون  .بشیم

در چه جایگاهی هست به ما ارتباطی  و افتهمی اتفاقی چه بیرون اینکه

هایی هستیم. شما دونه ماهم در درون خودمون چه انساننداره. خدا می
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 .کنم به رفتار خوبدم نصیحت میرو فرمان نمی

شون یکیو داخل رفت. همه گیج بهم نگاه کردم و من سرم پایین بود که 

به سمتم اومد و دستش رو دراز کرد. این شروعی بود تا بقیه هم همچین 

 پزشکی دندون به اداره از بعد  .بیاد لبمون روی لبخند  کاری کنند و

 خونه به و خوردم مسکن یک. گذاشت کشیدن وقت و معاینه  و رفتم

باال مال صدای داد و بیداد  پس بود هاشدوست با امشب بابک. برگشتم

اومد. از خدمتکارها اون دوتا نبود. صدای یک زن و مرد از طبقه باال می

 .پرسیدم. انگار دنی و نگین باال بودن

 !کارم؟ تقصیر من مگه! چه؟ من به  دنی:

 خوای چیکار کنی؟! اگه ببینه چی؟!نگین: حاال می

 دنی: خدا کنه براش دردسر نشه!

 ها گذشتم و رسیدم.پلهچند دقیقه سکوت بود تا من از 

 نگین: یک کاری کن.

 کامپیوترشون رو سوزوندم دیگه. -

 نگین: مطمئنی که سوژه نگرفتن؟!

 دنی: من از کجا بدونم؟!
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 .افتاد کار به  دلم قرمز چراغ و بودن  کرده وحشت شدت به 

 اینجا چه خبر؟ -

هام رو درهم هردو به سمتم برگشتن. با دیدن من رنگشون پرید. اخم

 کشیدم. جای انکار نبود.

 پرسیدم این جا چه خبره؟ -

 روشنش و رفتم کامپیوتر سمت به. کرد اشاره کامپیوتر به تردید با دنیل 

 .نشده جاجابه چیزی بشه راحت خیالم تا گشتم مقدار یک. کردم

 خب؟ -

 نگاهی بهم انداختن. دنی با صدایی که از زور ترس تحیلی رفته بود گفت:

 کردن.هکش  -

 چند ثانیه طول کشید تا بفهمم چی گفت.

 هکش کردن؟! کامپیوتر من رو هک کردن؟! -

 هر دو سرشون پایین بود. داد کشیدم:

پس شما دوتا این جا چه غلطی می کردین؟! مگه من همه مسائل  -

 امنیتی رو به شما نسپرده بودم؟!
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دویدن و جوابی ندادن. به سمتشون خیز برداشتم که چند قدم عقب 

 بیرون اتاق ایستادن. داد کشیدم:

 از جلوی چشمم گم شین! د یاال. -

در عرض چند ثانیه ناپدید شدن. من باید می فهمیدم این اتفاق زیر سر 

 راحت اینطور مثال؟ کی شاید... هم شاید آرمین؟  کیه! نکنه کار

 اول درجه در امنیتی سیستم چون بگذرم اشتباهشون از تونستمنمی

ه به این باش قرار اگه بود نگین محافظت تحت دوم درجه در و دنی دست

راحتی نفوذ کنند برام بد تموم می شه. شب دنیل راحت خوابیده بود 

کرد به عنوان یک رئیس باید باهاش برخورد کنم. انگار تصورش هم نمی

 حق داره! این کار برای اون همیشه بچه بازی بود.

. شدممی بالش سپر آرمین مقابل در  و کردمی کار من سایه زیر دنی 

 به لیلی خیلی هم خودم و بود نکرده کار  مافوقی جز من هیچ با تقریبا

 نبود کشور در آرمین که حاال. بود اشتباه متاسفانه که ذاشتم می الالش

 رسیدمی من به سیستم چند از اطالعات و بودم ایران در اشنماینده من

 ابد حبس برای که خطرترینشون کم اما بودن نفوذ قابل غیر هااون که

داشتم. همون نصف رو توی سیستم داخل اتاق کارم نگه می بود کافی

 شبی در اتاقش رو باز و برق رو روشن کردم.

 ای بابا! -
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هاش از نور اذیت شد پس بالشتش رو بلند کرد و روی صورتش چشم

 گذاشت. کالفه جلو رفتم.

 بشین دنی. -

هایی نیمه بسته شرایط رو حکم صدام بیدار شد و چند ثانیه با چشماز ت

 نگاه کرد بعد نشست و نگران پرسید:

 دانیال! چی شده؟! -

 اخم کردم.

 چی باید بشه؟ بیشتر از گندی که تو زدی. -

 دستی پشت گردنش کشید.

 خوام!معذرت می -

 که  می شهاز کی تا حاال در کار ما با یک معذرت خواهی مشکلی حل  -

 باشه؟ دومیش این

 اش گرفت.خنده

 جاش چیکار کنم؟خوب به -

 پایین رو سرش و داد قورت رو خندش دید رو اخموم  وقتی چهره
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 .انداخت

 .دنیل میری اینجا  از -

 .کرد نگاهم زده بهت و آورد  سرش رو باال

هک  فرد بتونی تا مونی می اونجا انقدر مامان، خونه میری، شیراز به  -

  کننده رو پیدا کنی.

 توضیح به مجبور وقت هیچ هاشمسئولیت مقابل در  از جاش بلند شد.

 .بود نشده پذیر مسئولیت  همین برای و نبود

 داداش! -

 حرف اول و آخرم بود. فردا راه میفتی. -

 فقط من تقصیر کار نبودم، نگین هم... -

 بین حرفش پریدم:

 به فکر خودت باش.نگین هم مجازات میشه. تو  -

 انگار باورش نمیشد من همچین کاری باهاش بکنم.

 من اونجا نابود میشم. -

 .کنی پیدا رو هکر  پس زودتر سعی کن -
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از شدت ناراحتی همون شب لوازمش رو بست و صبح    .بیرون اومدم  و

همه داشتن پچ پچ    بیدار شدن من رفته بود. به اداره که رسیدم  قبل از

می کردن که با دیدن من سکوت کردن و به شکل عجیبی بهم خیره 

اخمی کردم و به سمت میزم رفتم و پشتش نشستم. آوایی میز    .شدن

کردیم امروز ناراحت سرش کنار من بود. برعکس هر روز که بهم سالم می

صفحه که روشن شد و رمز رو   .کردحتی نگاهم نمی توی دستگاه بود و

 .جدید روش بود  زدم یک عکس

عکس یک دختر بچه که به حالت مسخره انگار داشت به من می خندید. 

کنارش یک دختر لوس که انگشتش رو مثل تفنگ گرفته بود کنارش 

با خط مسخره ای نوشته بود *بنگ* از آبان رزم داری که جدیدا به   و

 :ما اومده بود پرسیدم اداره

 کی سر دستگاه من اومده؟ -

 .نگاهش رو از کامپیوتر گرفت و سرد نگاهم کرد

 اطالع ندارم. چطور؟ -

 .عکس روش رو عوض کرده -

بنظرم   .هرکی رمز مخصوص خودش رو داره ببین مشکل از کجاست  -

 .رسییکم فکر کنی به نتیجه می
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 :های اخیر گفتمناراحت از گیج شدن

 اصال معلوم هست اینجا چه خبره؟ -

 .سروانی اومد  اومد جواب بده که یک سرباز به همراه

 !دار شباهنگرزم -

 .ها روی من بودحاال همه نگاه

 !بله -

 .شما باید با ما بیان -

 کجا؟ -

 .دونستمکردم که ماجرا چیه اما دلیلش رو نمیکم داشتم شک میکم

 .مشخص می شه -

 .برگشتم مگه اینکه جوابی بگیرمبه سمت آبان 

 چرا باید باهاش برم؟ -

 .دوباره غمگین نگاهم کرد

 .دونممن هم درست نمی -

گیج از جام بلند شدم. دستبند رو در آورد که با اخم نگاهش کردم. با 
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ای اداره دیگه  اشاره سروان داخل جیبش گذاشت. حرکت کردیم. به

اداره بردن و من هنوز گیج بودم که من رو به اتاق سرهنگ اون   .رفتیم

 .هر سه احترام گذاشتیم  .چرا پیش سرهنگ خودمون نرفتیم

 بله قربان! با من امری داشتید؟ -

 .بشین -

 .راحتم -

 .این پرویی براش قابل تحمل نبود

 .بشین -

 .بی حرف نشستم و با اشاره چشمش بقیه بیرون رفتن

 خوان بگین چی شده؟نمی -

 .کامپیوتر رو به سمت برگردوندصفحه 

 ها چیه؟این -

هایی که از دستگاه خودم بیرون آورده بود اشاره کرد. و به مدارک و عکس

 .هام رو روی هم فشردمچشم

 ها از کجا؟این -
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 چه توضیحی داری؟ -

 .هاش زل زدمتوی چشم

 .هیچی -

 :صدا زد

 !نواندیش -

 .همون سرباز داخل اومد و احترام گذاشت

 .دار رو به بازداشتگاه ببررزم -

خودم با اعصاب داغون حرکت کردم. در رو برام باز کرد و داخل رفتم و 

در رو بست. سرم رو به دیوار تکیه دادم و حدودا سه ساعت به همون 

که در باز شد. سرم رو باال نیاوردم که صدای نکره خود   شکل نشستم

 :سرهنگ رو شنیدم

 .خورمبیارین، من هم همین جا ناهار میبرای جناب ناهار  -

اخمی کردم روی صندلی جلوی من نشست. چند دقیقه بعد غذا رو 

خیلی خونسرد شروع به خوردن کردم. اون   .آوردن. چلو جوجه با نوشابه

ها رو که بردن ظرف  .هم شروع کرد. تا آخر ناهار هیچ کدوم حرف نزدیم

 :بلند شد بره که صداش زدم
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 !سرهنگ -

 .ه سمتم برگشتب

 !بله -

 .من تا دو ساعت دیگه اینجا نیستم -

 .پوزخندی زد

 .فکر نکنم-

 .بیبنیدمی -

 .هیچی نگفت و بیرون رفت

 ***الینا***

 !یعنی چی؟! چرا؟ -

 .اینش به شما مربوط نمی شه-

 !قربان -

نیومد بیشتر از این اذیتم کنه و چند ثانیه مکث   سرهنگ نیرویی دلش

 :کرد و بعد گفت

 .به من اعتماد کن -
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 ...ولی اون -

خوره اما مجازات درد ما میمدارکی که بدست آوردی به  بهرحال  -

گذار هم خدمت  به صالح نیست. اون گروگان ما هست و  دانیال زیاد

  ملت پس چرا بهش آسیب بزنیم؟

 :یتی که سر هک کردن شدیم گفتمبا یادآوری اذ

اون همه تالش کرده بودم هکش کنم و مدارک رو تحویل بدم برای  -

 .شهاون داره روز به روز قدرتمندتر می !هیچی

اگه بخوایم نابودش کنیم راه های زیادی پیش رومونِ اما فعال همچین  -

 .قصدی ندارم

 :کردم که بیشتر توضیح دادمی  همینطور نگاهش

 توی دست و پامون نیست. من هم ازش می خوام چند وقتی فعال -

 .مرخصی بگیره. توهم انقدر باهاش سر لج نیفت

 .هدفم از این شغل کنار زدن خائنین بود -

 .اون خائن دانیال نیست -

بیرون رفتم. نگاهم بهش افتاد. پوزخندی زدم که با   احترام گذاشتم و

 .همون پوزخند جواب گرفت. دنبال مامان رفتم تا باهم برگردیم
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 الینا با چشم باز خوابت برد؟ -

برعکس من که کلی ذوق   .به خودم اومدم و ماجرا رو تعریف کردم

 .کردهاش ترس بیداد میداشتم توی چشم

 !الینا یخیلی خطرناکه -

 !خیال من عاشق ریکسمبی -

 !کشمهات رو من میولی زجر ریکس -

 .سعی داشتم با شوخی جو رو آروم کنم

 .رسه! ای دزد زود باش زجرها رو پس بدهپس بگو چرا به من نمی  -

 !دیونه، دیونه، دیونه-

 !جانم، جانم، جانم -

و دم فست فودی نگه داشتم تا شام بگیرم و به خونه بریم. به خونه که 

 .برگشتیم مازیار به استقبالمون اومد

 .چقدر دیر کردید -

 .پیتزاها افتاد  و چشمش به

 !به به -
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 .خودش زودتر رفت و میز رو چیند. من هم با بابا سالم و علیک کردم

 .میرهالینا عشق پیتزاست اصال اگه ماهی یکبار پیتزا نخوره می -

دونستن نشستیم. اون ها نمیبابا حرفش رو تایید کرد و همه پشت میز 

 .پیتزاست  من از وقتی عشق پیتزا شدم که فهمیدم عشقم عشق

 ***دانیال***

 بودمآینهکاشای

 دیواراتاقتبهقدچسبیدهتمام

 .بدانیآنکهبیببینیآنکهبیدیدمتهرروزمی

مامان بود. انگار با من قهر   کمتر از یک ماه گذشت و دنیل هنوز خونه

هام هم سرد داد، حتی جواب تلفنه زنگ میزد و نه پیام میبود که ن

من هم عالوه بر کارهایی که آرمین روی دوشم انداخته بود   .دادمی

گوشیم زنگ زد. دنیل بود. از زنگ  .ماموریت جدید سپاه بودم  مشغول

 .اتفاقی افتاده   زدنش خوشحال شدم و از طرفی نگران شدم نکنه

 !جانم داداش -

 .فهمیدم کی هک کرده -

 :همینطور که به سمت در می رفتم گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 547 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 سالم خوبی؟ چه کسی؟ -

 سالم، مرسی! کار الینا بود. -

 سرجام ایستادم. چند ثانیه سکوت کردم بعد گفتم:

 ...بخاطر  ننداز کسی گردن الکی  -

 خودش اتاق فقط و بوده هااون خونه سیستم از  مدرک هم دارم، -

 .داره کامپیوتر

ها سالم و به عقب برگشتم و الینا رو نگاه کردم که با یکی از سروان

 و  سرد رفتار  بودیم شده همکار باهم   پرسی می کرد. اوایل کهاحوال

م که کنی رفتار جوری گرفتیم یاد کم کم اما داشتیم دلتنگی هاینگاه

 زمین روی دستم از گوشی. شدن همکار باهم  انگار دو دوست قدیمی

 تا بود راهی دنبال  کنه؟ کاری همچین باید چرا. رفت در باتریش و افتاد

 وقتی چرا کردم عادت تنهایی به که من نداره؟ اعتماد بهم یا بزنه زمینم

رون بی و کردم جمع رو گوشی شد؟ امزندگی وارد  نداره موندن شرایط

 رفتم.

 شما که غریبه نیستید؛

 کنه، "عادت"هرچقدر به تنهایی آدمیزاد 

خواد یکی بیاد تو زندگیش که بندبندِ وجودشو شب دلش می باالخره یه

 بلد باشه،
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راستشو بخوای امشب اصالً »یکی که با خیال راحت بتونه بهش بگه: 

 «خوب نیستم...

گفتم؟ و دنی هم اید بهش میب چی. نیاوردم الینا  اون روز اصال به روی

 اشتباهی چون نکردم خواهیمعذرت. داشت باد همچنان  برگشت اما

 به راجع بیشتر باید. برگرده اولیه حالت به کشید طول روزی چند. نبود

. کردم دعوت رو مافیا  افراد و دادم مهمونی پس فهمیدم می تات بانک

هاشون رو فرستاده بودن. یا بچه بازو اما بیاد نبود قرار  ایخوانده پدر هیچ

های نوشیدنی طبق عادت، اول از باالی راه پله به پایین نگاه کردم. سینی

  به همراه شیرینی و میوه ها روی میز وسط سال قرار داشت.

 زنند؟خود آقا گیتار می -

روی آینه قدی قرار گرفتم. دستی روی کت و شلوار به اتاق برگشتم و روبه

 طالیی زنجیر که شلوار و کت ست  نفتی با پیراهن دودی و جلیقهآبی 

 بود عقابی حالت سرش که رنگم مشکی  عصای و کشیدم بود وصل ازش

 کسی و بود خاموش هاشبرق  پایین سالن برعکس باال طبقه. برداشتم رو

 همون. دادمی نور سالن به  که بود من اتاق چراغ فقط. نبود اونجا من جز

هاشون که با وجود صدای مالیم رفتم حرفا پایین میهپله از که طور

  های خاله زنکانشون!شنیدم. حرفرسید رو میآهنگ باز هم به گوش می

های ما هم با چی شد آقا دانیال مهمونی دادن؟ ایشون که توی دورهمی -
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 کردن.هزار منت شرکت می

 حتما کارشون به ما گیر کرده. -

 زشت دختر! -

هاشون رو قطع کردن. من دانیال شباهنگ، من شدن و حرفمتوجه 

ترین پسر آرمین شباهنگ، کسی که نامزد و برادرش از پشت بهش بزرگ

 صبح چهارمش  برادر   ها رو با کابوس فهمیدنخنجر زدن؛ کسی که شب

 .کنهمی

کسی که همراه بارون زار زد. هر کسی رو که بزرگ کردم آرزوی کوچیک 

از کسانی که انتظار نوازش داشتم با یک دست نقاب  شدنم رو داشت.

گذاشتن. من کسی روی صورت نگاه داشته و با دست دیگه کاله سرم می

 هستم که هم دشمن و هم رفیق لب تیغ گذاشتنم.

*** 

های قلبی گذاشته شده بود و نور سالن رو تامین دورتا دور سالن چراغ

 .بود راننگ  کرد. توی اون فضای رمانتیک دنیلمی

 اگه آرمین بفهمه چی؟ -

تونند نقشه برای کله پا شدن من دنی باالتر از آرمین هم نمی -

 من به الینا معلوم  اینکه  هم بانک، ماجرا فهمیدن  هم من قصد  بکشن.
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 برای بهتر پس باشه نقشه یک   مونصمیمیت ممکن حتی نداره، اعتماد

 .باشیم داشته پشیتبانی کرد حمله که زمانی

 سری تکون داد. چند لحظه نگاهش کردم اون هم نگاهم کرد گفتم:

 چرا ایستادی؟ برو دیگه. -

 .اومد سمتم به بود بغلش توی  آوا  اون که رفت هاله در حالی که

 بده به من این عروسک داداشی رو. -

   اش رو بوسیدم.با لذت بغلش گرفتم و گونه

 چقدر این بچه خوشگله! -

 داداشش رفته.به  -

 شوخ نگاهش کردم.

 به تا بذارید  تو یکی حرف نزن. یادمه وقتی گفتم اسمش رو داینا -

 .کردی مخالفت چطور بیاد دانیال

 اش گرفت.خنده

 تر بود!آخه آوا قشنگ -

لبخندی بهش زدم. اومدن هاله کمترین خوشی که برای 
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 موقع همون. آورد رو خواهرمون اولین که بود این داشت  مونزندگی

مرد دست هم رو گرفتن  و زن. گذاشتن رو تالس رقص آهنگ

 رو بچه. زدم صدا رو دیدم  که خدمتکاری اولین. رفتن سالن وسط   به  و

. کردمی نگاهم کنجکاوی و تعجب با داشت چشمه. دادم دستش به

 :پرسیدم

 میای برقصیم؟ -

داد. دستش رو لبخند روی لبش نشست و از خدا خواسته سری تکون 

 :گفت  گرفتم و وسط رفتیم. یک دستم روی پهلوش

 خیلی دوست داشتم تو همسرم باشی! -

 کیه که دوست نداشته باشه؟ -

 اش گرفت.خنده

 مسخره! -

  .زدم زل هاشچشم توی 

 تو با من زندگی نداشتی هاله. -

 با ناراحتی نگاهم کرد.

 با آرمین زندگی دارم؟ -
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من بودن. چون اون حداقل برای خودش زندگی داره خیلی بهتر از با  -

 اما من سردرگم.

 دوستش باشه نداشته زندگی تو با اگه حتی که  تو دلت گیر کسی -

 !داری

تمام دنیا دور سرم چرخید. متنفر بودم از این حقیقت تلخ! عصبانیت 

 ناخواسته به صدام تزریق شد.

 هیچ وقت عاشق نشدم. -

 اتقصه شنیدم. بودی عسلی _سبز چشم جفت یک عاشق  چرا دانیال، -

 .رو

هاش لبخند کوچیکی روی لبم نشست که ناخودآگاه با یادآوری چشم

های هاله انداخت. اومدم چیزی بگم که نگاهم از روی اشک رو به چشم

. بود زده زل ما به  و بود دیوار به تکیه که موند خیره بابک به  هاششونه

 هاله گفتم: به

 برو بشین.تو  -

 سرتق  های تند به سمت بابک رفتم. با دیدنم از دیوار فاصله گرفت.با قدم

 که بزنه حرفی تا کرد باز رو دهنش. آوردنمی خودش روی به مغرور

 رقص بخاطر. بردمش باغ به و کشیدمش بیرون در از  و گرفتم رو بازوش
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کشیدم. از ترس ها شت درختپ  .بود خالی خالی باغ و بودن داخل همه

 تنم تمام  این که کنجکاویش باعث لو رفتن اشتباهاتم در مقابلش بشه

 شدم متوجه که بگم بهش چیزی و کنم باز دهن خواستم  .لرزید می

 .بود خطرناک دیدنمون برای همین. دارن خلوت باغ توی نفری چند

 دنبالم بیا. -

 خواد گستاخی کنه گفت:در حالی که معلوم بود نمی

 من چیزی که الزم بود رو دیدم؛ االن میرم. -

 چرا فهمیدممی باید االن اما کردممی مدارا باهاش بود ایدیگه وقت اگه 

 رو داداشم نکنه. باشه داشته دست الینا نکنه. افتاده ذهنش به فکر این

 :کشیدم داد سرش عصبانیت با! باشند کرده امخونه جاسوس

 دنبالم بیا بابک. -

 آلودگی   تند هایپاکوبی   داخل خونه رفتیم. رقص نورها روشن بود وبه 

 هاله و دنیل جز. بود ما شدن رد برای خوبی فرصت. کردمی ایجاد صوتی

 رد سالن وسط از و گرفتم رو بابک دست. نبود بهمون کسی حواس هم

 جمعیت بین از. نیا جلو کردم اشاره که اومد سمتمون به هاله. شدیم

 هم خودم و انداختم کاناپه  روی رو کتم. شدیم باال سالن وارد  یم وگذشت

 که کنم کم عصبانیتم از کردم سعی. نشست کنارم من  اشاره با. نشستم
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 .نبره پی دیده که چیزهایی از بدتر به

کی به کسی اجازه دخالت توی مدل زندگی کردنم رو دادم که تو  -

 باشید شما که افراد تریننزدیک   باال بردی؟جایگاه خودت رو تا این حد 

 یا یعنی. خصوصی حریم یعنی این. ندیدین استخر توی  رو من حتی

 چطور دهمی یادت یا دانیال دنیای  مال که چیزی اون به ذاریمی احترام

 شدی دانشگاه وارد  تازه که ساله هجده جوجه یک تو حاال. بذاری احترام

 کنی؟می علم قد من برای

 بهش برخورد و از جاش بلند شد. مچ دستش رو گرفتم.

کجا؟ کارم هنوز با تو تموم نشده. به چه حقی اومدی و به چه حقی  -

  اذن من؟داری گورت رو گم می کنی بی

 کارهای من و تصمیم های من هم به کسی ربطی نداره. -

 یستادم.همینطور که مچ دستش توی دستم بود، بلند شدم و رو به روش ا

 خوشم باشه! -

 ها بهش نیومده بود.سرش رو پایین انداخت. این حرف

 خوام!معذرت می -

 بودم ندیده زیاد رو باربد  سال چهار این توی   بینمون سکوت برقرار شد.
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. خوندمی مهندسی شیش  ترم حاال و خوند پرشی سال یک  هم دنیل و

اش رتبه دلیل به امسال بابک اما کرد انتخاب رو اشرشته خودش دنیل

 دوم ترم و نشد قبول بود پزشکی  اش کهتوی رشته مورد عالقه

 اما بودم نداده ادامه رو درس من. بود آزاد دانشگاه  اطالعات علم  رشته

 :اومدم خودم به بابک صدای با. داشتم تاکید خیلی پسرها تحصیل روی

 چیزهایی که پشت سرت میگن راسته؟ -

 تند ضربان قلبم رو احساس کردم.صدای 

 چه چیزهایی؟ -

 ندارمون و دار  این که دنبال روی آرمین شدی، این که خونه و همه -

 بودن که این مادری، پدربزرگ ارث سهم خودت قول به نه آرمینِ، مال

 هاست؟اون برای جاسوسی برای فقط شغل این توی

 گوشش به که هم جا همین تا  به صورت نجیب و مظلوم برادرم زل زدم.

 یا به روم نیاورده بود لطف خدا بود! بود نرسیده

 منم زیبا

 ام را دوست دارمکه زیبا بنده

 گویدتو بگشا گوش دل پروردگارت با تو می

 تو را در بیکران دنیای تنهایان
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 رهایت من نخواهم کرد

 بابک! -

 جانم داداش! -

مذهبی و پاک کرد حتی نون داداش! هه! چه داداشی برای یک پسر 

کنه چیزی همراهش به خواد داخل سطل بریزه دقت میها رو میخشکه

 داخل نیفته تا وزنش باالتر بره.

 خود خدای با کن رها کن غیر من را آشتی

 جویی؟تو غیر از من چه می

 گویی؟ تو با هرکس به غیر از من چه می

 خیلی حقم بندازم اعمال پرونده به هم نگاهی نیم اگه دونممی  خدایا

 خواهش! نده قلبم به رو برادر نبود درد دوباره اما هاستاین از بیشتر

 ترینسخت فراغ درد  !نده انجام سیاه رو این حق در رو کار این کنممی

ر بارش نکن. سرنوشت من رو با چها تحمل به مجبور رو من دنیای درد

   جدایی قرار نده.

 بندگی طی کن عزیز من،تو راه 

 وانمخدایی،خوب می
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 تو دعوت کن مرا با خود به اشکی،

  یا خدایی، مهمانم کن

 ات را دوست دارمکه من چشمان اشک آلوده

من خیلی اشتباهات انجام دادم، با خیلی ها تبانی کردم، خیلی گناه  -

 تموم اندازه به دارم، قرار روحی نامتعادل وضعیت یه توی  کردم. اما االن

 تو   .خورهبرمی بهم داره االن برنخورده بهم و بودم جنبه با که هاییوقت

 بهت ابرو چشم باالی نذاشتم که تویی داری؟ دیدگاهی همچین من به

 کسی؟ بگم

 طلب کن خالق خود را،

 بجو مارا تو خواهی یافت

 شوی بر ماکه عاشق می

 شوم بر تو کهو عاشق می

 معشوق هم،وصل عاشق و 

 گویم،خدایی، عالمی داردآهسته می

 همین روی من دارم، وجدان دارم، دین دارم، شعور انسانم؛ یک من  -

 شغلی من کرده، اعتماد بهم که دارم برادری من کنم،می زندگی خاک

 نگو! باشم؟ آرمین مثل تونممی من مگه کردن؛ اعتماد بهم مردم که دارم
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 !داداشت با رو کار این نکن! مرد رو این

 تویی زیباتر ازخورشید زیبایم،

 تویی واالترین مهمان دنیایم

 داشت کم تورا چون چیزی تو بی که دنیا

 آفریدموقتی تو را من می

 گفتمبر خودم احسنت می

دونستم به هام نگاه کرد. از شدت غصه نمیسرش رو باال آورد و به چشم

 نباشه االن اما. ذارهمی تنهام و فهمهمی روزی دونستممی  کجا پناه ببرم.

 اداشم تازه دانشگاه رفته به کمک من نیاز داره.د االن! خدا

 باورم کن! -

 کنم، چون باورت دارم.باورت می -

 که هاییسریال و فیلم  دیم،هایی که گوش میکنم ، آهنگفکر می

 شکل رو ما شخصیت از بخشی  خونیم،می که هاییکتاب بینیم،می

تونن ودمون میخ از زدن حرف از بهتر گاهی ازشون، زدن حرف و  میدن

مون رو بیان کنن. شاید برای همین که تونستم االن قانعش احساسات

 کنم.
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 گرددمگر آیا کسی هم با خدایش قهر می

 ات را گرچه بشکستی؛هزاران توبه

 ببین، من تو را از درگهم راندم؟

 کن آن خدای دورترساندت از من رها که می

لبخندی بهش زدم که جوابم رو داد. صدای اذون بلند شد. ناخودآگاه هر 

 دو از پنجره به مناره های مسجد محل نگاه کردیم. پرسید:

 نماز بخونیم؟ -

 ترین تعریف دوست داشتن همینه که افشین صالحی میگه :عمیق

 ای.مراقبِ من باش! از من فقط تو مانده

 ها بهم گفت:به این مقام رسیدم یکی از پدرخوانده یادمه روز اول که

 پای  ها رو بکش وبرادرهات ممکن جایگاهت رو بدست بیارن. اون -

 .کن محکم رو خودت

 .بود هیچ من برای برادرهامبی قدرت  در حالی که

 آن نامهربان معبود آن مخلوق خود را

 این منم پروردگار مهربانت، خالقت،
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 مرا، با قطره اشکیاینک صدایم کن 

 به پیش آور دو دست خالی خود را. 

 ات کاری ندارمبا زبان بسته

خونند؟ نماز؟ چند سال از آخرین نمازم گذشته بود؟ اصال چطور می

گیرن؟ چرا دیگه نخوندم؟ به چه حقی دست کشیدم؟ مگه چطور وضو می

 ذارم؟ من کی بودم که وقتیمن کیم که توی حریم خصوصی خدا پا می

گفت هرچی هستی بخون به خودم اجازه دادم از شر خودم به ترک نماز 

  پناه ببرم؟ خدایا از خودم نجاتم بده!

 شنیدم من را اتبشکسته دل غوغای لیک 

 ام.غریب این زمین خاکی

 آیا عزیرم حاجتی داری؟

 ،فهمدبگو جز من کس دیگر نمی

 به نجوایی صدایم کن،

 بدان آغوش من باز است

 آره عزیزم چرا که نه؟ -

لبخندی بهم زد و به سمت سرویس توی هال رفت اما من ایستاده بودم و 



 

 

 WWW.98IA3.IR 561 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

به رو به رو زل زده بودم. نماز! خدایا خود خستگی وقتی خسته میشه با 

کنه؟ من خسته نیستم! من اونم، اون ای خودش رو توصیف میچه کلمه

 کلمه.

ها بهم طعنه میزدن که دهانپدرخو دیگه بازوهای شدم بازو  یادم وقتی

  بچه کوچولوها هم به جایی رسیدن.

  قسم بر عاشقان پاک با ایمان

 های خسته در میدانقسم بر اسب

 تو را در بهترین اوقات آوردم

 هاشچشم به نگاهی اومد بیرون بابک موقع همون رفتم سرویس سمت به

 :گفتم دلم توی و کردم

 های پاکی داره!چه چشم -

لبخندی بهم زد و خم شد تا مسح پاش رو بکشه. از کنارش رد 

 از رفتارهاشون با میارن بدست هاشونحرف با رو همدیگه  هاآدم  شدم.

 اما نه یا داشتم تقصیر هم من باربد ماجرای توی دونمنمی  .میدن دست

 .کارم تقصیر من کنه ولم بابک اگه مطمئنا

 قسم بر عصر روشن، تکیه کن بر من
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 قسم بر روز، هنگامی که عالم را بگیرد نور

 قسم بر اختر روشن اما دور، رهایت من نخواهم کرد

وقتی برگشتم دیدم جانماز قرمز من رو که خودش برام آورده بود یکم 

جلوتر از جانماز سفید خودش پهن کرده. رفتم و به اندازه جانمازش عقب 

 کشیدم و هردو به نماز ایستادیم.

 اهلل اکبر! -

 برای درک آغوشم، شروع کن، یک قدم با تو

  اش با منهای ماندهتمام گام

 گویدتو بگشا گوش دل پروردگارت با تو می

 ترا در بیکران دنیای تنهایان، رهایت من نخواهم کرد

 )زنده یاد سهراب سپهری(

 بعد از نماز اجازه خواست که به کتابخونه بره. دنبالش رفتم.

 ر کار شدی.چقدر این چند روز پ -

 نویسم برایت دوستت دارم..!باران می

 نویسم برایت دوستت دارم..!تو بخوان دلیل تپش قلبم؛ می

 تو بخوان آرامش قلب آشوب من؛
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 نویسم برایت دوستت دارم. تو بخوان بی تو این قصه من پایان نداردمی

 :(پ

 داشت گفت:میدر حالی که کاغذهایی رو بر

 .باشم اینجورکارها سرگرم همیشه  ان شاءاهلل -

 ها چیه؟این -

 مقاله فرهنگی. -

 یکی از کاغذها رو برداشتم.

 یکم. آغاز زندگی مشترک**

ای و خانم خجسته شروع شده بود. نخستین زندگی مشترک آقای خامنه

ای بود. دو اتاق از شیخ خانه این زوج، منزل شوهرخواهر سیدعلی خامنه

چند ماهی منزل خواهرم بودیم... آقا شیخ علی »کردند. علی تهرانی اجاره 

ای نداشتم، گرفت. البته دغدغهتومان از ما اجاره می ۵۰-۶۰آقا... ماهی 

 «.آوردچون او فشاری نمی

کنندگان در جلسه خانه آقای قمی فردای روز تبعید امام برای شرکت

اتفاقی نیفتاد. به همسرش گفته بود که شاید از این نشست برنگردد، اما 

ها و تعقیب و گریزها، انزوا، سکوت، تبعید و دیگر دریها، دربهرفتن زندان

رخدادهای بعدی نشان داد که سنگینی سقف این زندگی مشترک روی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 564 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

ای دارا به های صبر و پایداری این زن قرار دارد؛ زنی که از خانوادهستون

رویی برخورد ای ندارد درآمده، و با حوادث زندگی با گشادههمسری طلبه

کند، مرد خانواده را در ادامه راهی که بدان ایمان داشت و پای می

 .فشرد استوارتر کردمی

دی از دست من نکرده، حتی منهیچ وقت اظهار نگرانی و گله»همسرم 

ای هم بوده ]است.[ مواقعی بود که بعضی از مشوق من در قضایای عدیده

شان منزل ما رفت و های مخفی از اشخاص مهم و سطح باالیافراد و گروه

گفتم که اینها کی هستند، اما او من البته به همسرم نمی.  کردندآمد می

نها اشخاصی مهم و حساس هستند. فهمید که ایاز نحوه رفت و آمد... می

گونه مخالفتی پیچ کند... هیچخواست سوالکرد، مرا نمیاز من سوال نمی

 «.کردنداشت، بلکه کمک هم می

بار و امتحان الهی بود و من خودم دوران مشقت»گوید: خانم خجسته می

بودم و هرگز درباره هیچ چیز  را برای تمام مشکالت ممکن آماده کرده

کنم بزرگترین نقش من حفظ جوّ آرامش ه شکوه نگشودم ... فکر میلب ب

ادامه  در خانه بود؛ طوری که ایشان بتوانند با خیال راحت به کارشان

دهند. من سعی داشتم تا ایشان را از نگرانی در مورد خود و فرزندانم دور 

 **دارم نگه

 این مراسم برای تولد باربد؟ -
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لغزید. چرا این جشن لعنتی همزمان با تولد اون شده کاغذ توی دستم 

 .گفتم رو تاریخ این  بود؟ چرا وقتی دنی ازم تاریخ پرسید

ها برم خیلی وقته من دیگه بهتر پیش مهمون .نه، دیگه اسمش هم نیار -

 .باال هستم

 .شون کردم. بدرقهها آماده رفتن بودنو پیش رفتم که تقریبا مهمون

 :خوندای میار بود و با لحن مسخرهدنیل نیمه هوشی

  پا شمخواد هشتدلم می -

 ولی حیف صبح باید هفت پاشم

 سور  تا بردم رستوران به رو بابک و دنیل روز اون  باالخره وامم جور شد.

 کابین تله  به دنی پیشنهاد به اون از بعد. چیه برای نگفتم اما باشه

   .رفتیم سواری

 دی به من نه؟پیشنهاد دنیل گوش میبرای چی به -

 .این رو بابک گفت

 .خوب توهم پیشنهاد بده -

 .بریم سینما -

   .سینما هم رفتیم
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 ***الینا، ده خرداد هشتاد و هفت***

 !ندارم خبر خودم که داشت توفیقی چه من اومدن  فهممنمی -

رو کنار های درخت ها بدون این که نگاهم کنه همینطور که شاخه و برگ

 میزد تا رد بشیم گفت:

 هیچی؛ کنیز حاج میر باقر کم داشتم که الحمداهلل جور شد! -

ایشی گفتم و دنبالش راه افتادم. یک جا باالی کوه پشت بوتهها برای 

موندیم که سر و نشستن پیدا کردیم. باید یک نیم ساعتی منتظر می

 خالی رو بارها هاتوان و اومدن وانت چند با گروه یک  کلشون پیدا بشه.

 سرشانه تا قد  داغون،  الغر هیکل با  جوون، پسر یک ها اون سر. کردن

 هم فاصله همین از که مشکی  ایدایره  هایچشم زرد، پوست دانیال،

 .مشکی پشت کم  موهای و شدمی مشخص خوبی به بزرگیشون بخاطر

 سمت اون به عصبانیت با  کنارش چند نفر دیگه ایستاده بودن. دانیال

 آماده ما دیدن با هااون. دویدم دنبالش بودم شده هول که هم من و رفت

 جاسازی رو هااسلحه هل دادن تشخیص رو دانیال وقتی  ولی شدن باش

  .موند دانیال منتظر کمر به دست پوریا  .کردن

 ها رو ببری؟تو قرار این -

 به اون به توجه بی دانیال. داشت ماهان صدای به عجیبی شباهت  صدای
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 .کرد نگاه بقیه

 چیه؟  هااین -

 وقتی این پا و اون پاشون رو دید گفت:

 درسته؟ است،اسلحه  -

 پوریا دست به کمر جلو اومد.

 جوجه؟ پلیسی نکنه   گیرم که باشه، تو رو سننه؟ -

 از و انداخت چنگ برادرش  این رو که گفت دانیال خشمگین به گلوی

 فشار   این از و بود زمین روی هاشانگشت سر. کرد بلندش زمین روی

 و بزنه صدمه دانیال   صورت به داشت سعی هاشدست با   .لرزیدنمی

. کنند جداش داشتن سعی و بودن گرفته رو  دانیال ساعد و بازو  هم بقیه

 رد.خومی حرص همه از بیشتر پیرمرد یک

 کنم، لطفا پسر زنم رو ول کنید!تون رو می آقا دانیال، غالمی -

 که همینطور. افتاد کردن سجده حالت به زمین روی پرهام. کرد  ولش

 و گذاشت کمرش روی رو پاش دانیال اما بشه بلند خواست کردمی سرفه

 زنش پسر رو پوریا که همونی به رو بجاش. نداد بهش رو اجازه این

 گفت: دونستمی
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 برین؟میها رو بیرون چطور این -

 مرد با ترس گفت:

 گیرن.یک گروه دیگه مون میان ازمون می -

 کی میان؟ -

 تا... تا پنج دقیقه دیگه باید برسن. -

 زیر لب گفت:

 خوبه! -

هد به کمکش بعد با لگدی تخت سینه پوریا به عقب پرتش کرد. اون

رفتن همون موقع پنج، شیش نفری از دور پیدا شدن. با دیدن پرهامِ روی 

 زمین افتاده به سمتمون دویدن.

 چی شده؟! آقا پوریا خوبی؟! -

 پسر که حالش بهتر شده بود با عصبانیت به دانیال اشاره کرد.

 از این بپرس. -

 ها بود گفت:شون به دانیال که پشتش به اونیکی

 هو، تو کی هستی؟! -
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 به سمتشون برگشت. رنگ مرد با دیدنش پرید.

 شمایید؟! این ماموریت به شما واگذاری شده؟!عه آقا دانیال  -

 ها رو کجا می برین؟این کوفتی -

تر نگاه کرد. پوریا عصبانی بلند شد و درحالی مرد با تردید به برادرکوچیک

 که جرات نزدیک شدن نداشت پرسید:

 به تو چه یابو؟! اصال تو کی هستی؟! -

 ش نگاه کرد.به پدرناتنی

 تره؟!یعنی از من که پسر آرمینم مهماین کیه بابا؟!  -

 مرد نگاهی به دانیال انداخت و آروم گفت:

تره؛ ایشون دانیال خان پسر بزرگ آرمین هستن. نود و آره بابا جان مهم -

نه درصد کارهای ما توی ایران زیر نظر ایشون انجام میشه فقط همین 

 قاچاق اسلحه بود که خبر نداشتن.

 پرهام زیر لب گفت:

 سر آرمین؟!پ -

 دانیال بی توجه به اون به گروهی که تازه اومده بودن نگاهه کرد و گفت:
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 جواب سوال من رو ندادین. -

 به... به افغانستان، برای طالبان آقا دانیال. -

 ای ادامه حرف اولی رو گرفت:اشون با لحن دانیال خر کنندهیکی دیگه

هر جا هم بذاریم خطرش گیره، نمیشه االن برشون گردونیم، پلیس می -

هست بذارین ما این دور رو خارج کنیم برای دفعه بعد هرجور شما و آقا 

 کنیم.آرمین به توافق برسید عمل می

های پر از اسلحه خیره شد و بعد از چند ثانیه فکر دانیال با اخم به جعبه

 کردن گفت:

    ها رو خارج کنید.این -

 ش کردن. ادامه داد:ها با شادی نگاهمن با بهت و اون

 ولی نه به من طالبان، به محافظان بدید. -

 کشید گفت:مرد که دیگه بزور نفس می

 کشن.آقا آرمین ما رو می -

 برین خدا رو شکر کنید خودم نکشتمتون. -

 ها سرشون رو پایین انداختن. دانیال رو به پیرمرد کرد.اون
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 .تا یک ساعت دیگه هتل )( باشین -

 بله آقا. -

 :گفت من به رو و انداخت بود معذب هنوز که بعد نگاهی به پسر

 بریم؟ -

 بریم. -

دوباره از همون راهی که اومده بودیم برگشتیم و سوار ماشین دانیال که 

با فاصله از محل حادثه پارک کرده بود سوار شدیم و ماشین رو به حرکت 

 در آورد.

 برادرت نشون بدی.توقع داشتم ذوق بیشتری از دیدن  -

 خندید و بعد از یکم سکوت گفت:

 دروغ چرا، توی همین فاصله کم احساس می کنم بهش وابسته شدم. -

 ناخودآگاه کلماتی گفتم که فقط ظلم خودم رو به خاطرش می آورد:

 دلت برای دلت بسوزد! -

 ها مسافرندآدم

 روندآیند و یک روز مییک روز می

 این دل توست
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 ماندکه برایت می

 به هر کسی

 اش نکن ...وابسته

پوزخندی که روی لبش نشست دلم رو آتیش زد! همه اعتراض ش به 

 زندگی همین بود، یک پوزخند.

 **دانیال**

 لیوان آب پرتقال رو رو به روش گذاشتم.

 بخور. -

 هاش بیرون آورد.سرش رو از الی دست

 سرم درد می کنه، نمی تونم. -

 شی.میبخور بهتر  -

 بی میل برداشت و پرسید:

 چرا تا حاال هیچ کس به من چیزی نگفته بود؟ -

من هم خبر نداشتم. تازه معلوم نیست چند تا تخم و ترکه دیگه  -

 انداخته.

اس و الینا داخل چیزی نگفت. توی البی هتل نشسته بودیم و پدرناتنی
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 حیاط رفته بودن.

 تو چند سالته؟ -

 د سالته؟بیست و چهار. تو چن -

بیست و هشت. با کی زندگی می کنی؟ مامانت کیه؟ خواهر و برادر  -

 ای داریم؟ کجا زندگی می کنی؟دیگه

 ما سه نفریم من، مامانم و شوهرش. -

  خودم یک قلپ خوردم.

 چطور از هم جدا شدن؟ -

فقط یک سال باهم زندگی کردن بعد وقتی آرمین خواست از ترکیه بره  -

 تونست خانوادش رو ول کنه.گرفت چون نمیمامانم هم طالق 

 کنید.پس ترکیه زندگی می -

سرش رو به معنی آره تکون داد و به من زل زد. منظورش این بود تو بگو. 

 لبخند کوچیکی زدم.

 کنم.من با دوتا برادرمون زندگی می -

 دهنشان تعجب باز موند. امروز پیش از حد بهش شوک وارد شده بود.
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 برادرهامون؟! -

 باید. سالشه بیست   آره دنیل و بابک. دنیل بیست و دو سالشه و بابک -

 .شون ببینی بیای

 وای خدای من! -

 بلند شدم پرسید:

 کجا؟ -

 مونی.خونه ما می روزی چند بدم خبر آرمین به  برم -

 واستا من هم بیام. -

اش رو نتونند پیدا شمارهباهم باال رفتیم. با گوشی خودم زنگ زدم که 

 کنند.

 بله! -

 دانیالم گوشی رو به آرمین بدید. -

 بعد از چند ثانیه مکث صداش اومد:

 به آقا دانیال!به -

 جوابی ندادم.
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 خواستی من رو ارشاد کنی.چه خدا پرست شدی آقا! شنیدم می -

 جالبه! من باید طلبکار باشم یا شما؟ _

 صدای خنده بلندش اومد.

 تریپ احساسات وارد شدی پسر جان!از  -

 گم.بدون اجازه من قاچاق در ایران رو می -

 جدی شد.

 به تو چه ربطی داره؟ -

 من... -

کنی کی هستی دانیال؟ هنوز اون مقام رو من بهت دادم. تو فکر می -

مون گذشت؟ از همون روزی که گفتم نفهمیدی که دوره پدر و پسری

های پدر و پسری فراموش کردم تمام سالسندها رو برام جعل کن دیگه 

هات هم برام پسر نبودن. پس جایگاه مون. نه تنها مال تو که دیگه داداش

خودت رو فراموش نکن دانیال، فراموش نکن که با اربابت داری صحبت 

 کنی.می

ها رو ببرن به اون جا فقط برای این بود نخواستم اگه گذاشتم اون کوفتی

 آبروی برای فقط هم اون  .بشه خوار مقابلشون در  جایگاه برتر بودنت
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 .دارن دعوا پسرهاش و آرمین نگن که خودم

 سکوت کرد. زهرخندی گوشه لبم بود و آروم گفتم:

 شکایت برای نیست، طرفدارشم خودم که رو چیزی  نیاز به یادآوری -

 .بودم نزده زنگ

 پس چه مرگت بود؟ -

 .مونهمی ما پیش مدت یک  گرده؛نمیفقط خواستم بگم پوریا امروز بر  -

 فکرش هم نکن. -

 تعجب کردم.

 چرا؟! -

 فهمم نمی کنی کنی من انقدر احمقم؟ واقعا احساس میچرا فکر می -

 خودش کشور به پرهام رو؟ قدرت آوردن بدست برای هاتزدن پا و دست

 .کنیدنمی مالقات باهم هم گذری وقت هیچ اون نه و تو نه و گردهمی بر

گوشی رو توی دستم فشار دادم. خواستم ذهن باز کنم که نذاشت و ادامه 

 داد:

 انقدر هم به من زنگ نزن. -

و قطع کرد. به عقب برگشتم. پوریا داشت نگاهم می کرد. به محض این 
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 که نگاهم رو دید گفت:

 نذاشت؟ -

 نذاشت. -

 بلند شد.

 بهتر من با اولین پرواز برگردم. -

 ات رو بده.شماره -

های که باز کردم پیام مثال زنم باال اومد. ردش کردم و شمارهگوشی رو 

 هم رو زدیم بعد خواست روبوسی کنه که نذاشتم و گفتم:

 رسونمت.تا فرودگاه می -

 رفتیم پرسیدم:همینطور که پایین می

 وسایل نداری؟ -

 قرار بود چند ساعت بیشتر نمونیم. -

کردیم و تا فرودگاه رسوندمشون. بلیط داشتن. هم دیگه مرد رو هم صدا 

 رو بغل کردیم زیر گلوش جایی رو که فشار داده بودم بوسیدم.

 بینیم.یک روز دوباره هم رو می -
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 حتما. -

 رو به پیرمرد گفتم:

 هوای داداش ما رو داشته باشید ها. -

 خندید.

 حتما. -

قسمت پذیرش رد خداحافظی کردیم و به هتل برگشتم. داشتم از 

 شدم که گفت:می

خانم همراهتون اتاق خودشون رو تسویه کردن و گفتن به شما بگیم به  -

 گردن.تهران بر می

جوری دور بودن از پوریا برام سخت بود که انگار از بچگی کنارم 

 وارد و داد تندی سالم  سیاه پالستیک دوتا با بابک روز یک    بوده.

 صداش بعد یکم. دوید دنبالش دنی اما نکردم کنجکاوی من. شد اتاقش

 :اومد

 داداش بیا اینجا رو ببین. -

هاس رنگی رنگی مردونه خیره شدم. نشستم و وارد اتاق شدم و به لباس

چندتاشون رو نگاه کردم. همه لباس پسر مذهبی ها با یقه سه دکمه یا 
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 های مذهبی.یقه شیخی، بعضی گرمکن و یقه سه سانت با طرح

 خوای به کی بدی؟ها رو میاین -

 مال خودم. -

 حاال چرا روی زمینِ؟ -

 لوی دنیل که مثل من روی زمین نشسته بود زد.با لگد به په

 این پخششون کرد. -

 :گفت من به  ای بهش زد ودنی چشم غره

 خوای بهش بگی؟این شورش رو در آورده تو چیزی نمی -

 بودم؟ تو اجازه منتظر یعنی  -

 سکوت کرد.

  خواد بذاره.کنی تا هرجا که میمونی و کمکش میمی -

 پدر زنم پیغام رسید.همون روز از مثال 

 کنه نگرانشم.ها خیلی اذیتش میبیا همسرت رو ببر حرف -

همین رو کم داشتیم. حاال همسرم هم شده بود. به حموم رفتم و دوشی 

 گرفتم. بیرون که اومدم دنی گفت:
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 دانیال بیا شاهنامه خوانی. -

 لباس عوض کنم میام. -

 شاهنامه  بل تکی نشستم وبا حوله به اتاق رفتم و لباس پوشیدم. روی م

 .گرفتم رو

 به چه شکل؟ -

 شاهنامه خوانی یک بازی بود که هر چند وقت یکبار داشتیم.

خونه و نفر بعدی از پخش بعدی. یکی چند بیت از پخش اول رو می -

 .اول نفر به هم ها بیت تعداد انتخاب  ست.هرکی تپق کمتری بزنه برنده

 شروع به خوندن کردم:

  

 نام خداوند جان و خردبه 

 کز این برتر اندیشه بر نگذرد

  

 خداوند نام و خداوند جای

 خداوند روزی ده رهنمای
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 خداوند کیوان و گَردان سپهر

 مهر و ناهید و ماه ٰ فروزنده

  

 ز نام و نشان و گمان برتر است

 است پیکر شده بر ٰ نگارنده

  

 به بینندگان آفریننده را

 بیننده رانبینی مرنجان دو 

  

 نیابد بدو نیز اندیشه راه

 که او برتر از نام و از جایگاه

  

 سخن هر چه زین گوهران بگذرد

 نیابد بدو راه جان و خرد
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 خرد گر سخن برگزیند همی

 همان را گزیند، که بیند همی

  

 ستودن نداند کس، او را چو هست

 میان بندگی را ببایدت بست

  

 سنجد اویخرد را و جان را همی 

 اوی گنجد کی سخته ٰ در اندیشه

 :به بابک گفتم

 .از یک تا ده بخش اول رو خوندم. تو از ده تا بیست پخش دوم رو بخون -

 از اویی به هر دو سرای ارجمند

 گسسته خرد پای دارد به بند

  

 خرد چشم جان است چون بنگری
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 چشم شادان جهان نسپریتو بی

  

 نخست آفرینش خرد را شناس

 نگهبان جان است و آن سه پاس

  

 سه پاس تو چشم است و گوش و زبان

 گمانکز این سه رسد نیک و بد بی

  

 خرد را و جان را که یارد ستود

 و گر من ستایم که یارد شنود

  

 حکیما چو کس نیست گفتن چه سود

 از این پس بگو کآفرینش چه بود

  

 جهان کردگار ٰ تویی کرده
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 نهانببینی همی آشکار و 

  

 به گفتار دانندگان راه جوی

 به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

  

 ز هر دانشی چون سخن بشنوی

 از آموختن یک زمان نغنوی

  

 چو دیدار یابی به شاخ سخن

 بدانی که دانش نیاید به بن

 .نوزده تا فقط داشت -

 .بجاش ده بیت از بخش بعدی بخون -

 :تپق زده بود و من هم دوتا. ناراحت خوند دوتا  همین االنش هم

 درست دانی که باید آغاز  از

 نخست از گوهران ٰ سر مایه
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 که یزدان ز ناچیز چیز آفرید

 بدان تا توانایی آرد پدید

  

 چهار این گوهران ٰ سرمایه

 روزگاررنج و بیبر آورده بی

  

 یکی آتشی بر شده تابناک

 میان آب و باد از بر تیره خاک

  

 نخستین که آتش به جنبش دمید

 ز گرمیش پس خشکی آمد پدید

  

 و زان پس ز آرام سردی نمود

 ز سردی همان باز تری فزود
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 چو این چار گوهر به جای آمدند

 ز بهر سپنجی سرای آمدند

  

 گهرها یک اندر دگر ساخته

 ز هر گونه گردن برافراخته

  

 پدید آمد این گنبد تیز رو

 نو هب نو ٰ  نمایندهشگفتی 

  

 ابر ده و دو هفت شد کدخدای

 گرفتند هر یک سزاوار جای

 :کرد شروع  چهارتا تپق دیگه اضاف شد و دنی

 چو خواهی که یابی ز هر بد رها

 سر اندر نیاری به دام بال
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 نگه کن بدین گنبد تیزگرد

 که درمان ازوی است و ز اوی است درد

  

 بفرسایدشنه گشت زمانه 

 نه آن رنج و تیمار بگزایدش

  

 نه از جنبش آرام گیرد همی

 نه چون ما تباهی پذیرد همی

  

 از او دان فزونی از او هم شمار

 بد و نیک نزدیک او آشکار

 ده یعنی ما بازی قانون  با اومدن حنانه خانم حواسش به اونور رفت که در

 کرد مجبور بود آورده چای که رو حنانه بهانه این به. بعدی بخش از بیت

 :کرد شروع دوباره خودش و بشین بازی برای
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 ز یاقوت سرخ است چرخ کبود

 نه از آب و گرد و نه از باد و دود

  

 به چندین فروغ و به چندین چراغ

 بیاراسته چون به نوروز باغ

  

 فروزروان اندر او گوهر دل

 کز او روشنایی گرفته است روز

  

 سوی باخترز خاور بر آید 

 ترنباشد از این یک روش راست

  

 ایا آن که تو آفتابی همی

 چه بودت که بر من نتابی همی

 :رفت بخش بعد
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 چراغ است مر تیره شب را بسیچ

 به بد تا توانی تو هرگز مپیچ

  

 چو سی روز گردش بپیمایدا

 شود تیره گیتی بدو روشنا

  

 پدید آید آنگاه باریک و زرد

 عشق خْوَردچو پشت کسی کو غم 

  

 چو بیننده دیدارش از دور دید

 هم اندر زمان او شود ناپدید

  

 تردگر شب نمایش کند بیش

 ترتو را روشنایی دهد بیش
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 به دو هفته گردد تمام و درست

 بدان باز گردد که بود از نخست

  

 تربود هر شبانگاه باریک

 تربه خورشید تابنده نزدیک

  

 خداوند دادبدینسان نهادش 

 بود تا بود هم بدین یک نهاد

 تو را دانش و دین رهاند درست

 در رستگاری ببایدت جست

 و گر دل نخواهی که باشد نژند

 نخواهی که دائم بوی مستمند

 به گفتار پیغمبرت راه جوی

 ها بدین آب شویدل از تیرگی

 چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
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 خداوند امر و خداوند نهی

 بعد از رسوالن مه که خورشید

 نتابید بر کس ز بوبکر به

 عمر کرد اسالم را آشکار

 بیاراست گیتی چو باغ بهار

 پس از هر دو آن بود عثمان گزین

 خداوند شرم و خداوند دین

 چهارم علی بود جفت بتول

 که او را به خوبی ستاید رسول

 که من شهر علمم علیم در است

 درست این سخن قول پیغمبر است

 ها ز اوستدهم کاین سخنگواهی 

 تو گویی دو گوشم پر آواز اوست

 علی را چنین گفت و دیگر همین
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 کز ایشان قوی شد به هر گونه دین

 .تا تپق کال کنار رفت هجده  با

 .آقا قبول نیست فردوسی بد نوشته بود -

 :باشه من رقیب تنها  حنانه خانم با خنده شاهنامه رو گرفت تا

 دهقان نژادیکی پهلوان بود 

 دلیر و بزرگ و خردمند و راد

  

 نخست روزگار ٰ پژوهنده

 ها همه باز جستگذشته سخن

  

 ز هر کشوری موبدی سالخْوَرد

 بیاورد کاین نامه را یاد کرد

  

 بپرسیدشان از کیان جهان

 و زان نامداران فرخ مهان
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 که گیتی به آغاز چون داشتند

 بگذاشتندکه ایدون به ما خوار 

  

 چه گونه سر آمد به نیک اختری

 بر ایشان همه روز کند آوری

  

 بگفتند پیشش یکایک مهان

 های شاهان و گشت جهانسخن

  

 چو بشنید از ایشان سپهبد سخن

 یکی نامور نامه افکند بن

  

 چنین یادگاری شد اندر جهان

 بر او آفرین از کهان و مهان
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 :قبلش پرسیدمجبور شد به بخش بعد بره اما 

 جان؟ دانیال  داستان این قسمت چیه -

درباره رستم و شخصی که خودش رو برادرش معرفی کرد و باعث  -

 .مرگش شد

 :سر تکون داد و مشغول خوندن شد

 ها بسیچو از دفتر این داستان

 همی خواند خواننده بر هر کسی

  

 جهان دل نهاده بدین داستان

 راستانهمان بخردان نیز و هم 

  

 جوانی بیامد گشاده زبان

 سخن گفتن خوب و طبع روان

  

 به شعر آرم این نامه را گفت من
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 از او شادمان شد دل انجمن

  

 جوانیش را خوی بد یار بود

 ابا بد همیشه به پیکار بود

  

 بر او تاختن کرد ناگاه مرگ

 نهادش به سر بر یکی تیره ترگ

  

 بدان خوی بد جان شیرین بداد

 نبد از جوانیش یک روز شاد

  

 یکایک از او بخت برگشته شد

 به دست یکی بنده بر کشته شد

  

 برفت او و این نامه ناگفته ماند
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 چنان بخت بیدار او خفته ماند

  

 الهی عفو کن گناه ورا

 بیفزای در حشر جاه ورا

 بود کم تو قسمت که کردن اعتراض من به همه. داشت تپق چهار  و

 .دیگه بود  شانس. انداختم باال ایشونه

 :بابک شب با خجالت گفت

 داداش میشه من تابستون رو پیش مامان برم؟ -

 .های گرد شده نگاهش کردمبا چشم

 !چرا؟ -

 .ترماینطور راحت -

 !تری؟اینطور راحت -

سر تکون داد. نخواستم سوال پیچش کنم پس با وجود سخت بودن برام 

 بابک اونجا  قبل از رفتنش هر سه به خوشگذرونی رفتیم.اجازه دادم. شب 

 :کرد بزرگ عالم یک از گفتن قصه به شروع
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فرمودند در اطراف آذربایجان شخصی به آیت اهلل احمدی میانجی می -

ای بود. آیت اهلل محل العادهکرد. آدم فوقنام شیخ محمد طاها زندگی می

کرد. شیخ محمد طاها خدمت میبود خانمی هم داشت که به او محبت و 

معموالً مشغول درس و بحث و عبادت و کارهای دیگر بود. یک روز 

کشیدند. خانم مشکلی در خانه پیش آمد. سابق معموالً از چاه آب می

شیخ محمد طاها از دست آقا ناراحت شده بود و دلو و ریسمان را مخفی 

 .کرده بود

شد. همیشه آفتابه پر از آب شیخ محمد طاها سحر برای نماز شب بلند 

ی آب خبری است نه از بیند نه از آفتابهبرای او آماده بود ولی آن شب می

کند. دلو را در گردد و دلو ریسمان را پیدا میدلو و ریسمان. اطراف را می

بیند خیلی مشکل است. پیرمرد است و توان ندارد از اندازد و میچاه می

کشد ولی از دستش آب را از چاه باال میسختی دلو چاه آب بکشد. به

 .افتدمی

گوید سوزد میکند گریه کردن. خانم دلش به حالش میزار زار شروع می

گوید من برای آب گریه کشم. میکه گریه ندارد من برایت آب میاین

کنم؛ گریه من برای این است که تو چهل سال برای من آب کشیدی نمی

 .تم و اصالً توجهی به این کارت نداشتمدانسو من قدر تو را نمی

ص االسالم فرحزاد،محبت به زنان و کودکان در سیره پیامبر اکرم، حجت
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۹۲ 

برای رفتن چند لباس و کتاب با یک تابلو از رهبری رهبری برداشت که 

 .روش نوشته بود

 تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری.

 تو رهبری، با جانِ عاشق کار داری...

ه رفت رفت دستور دادم دنبال کنند چرا با این عجله تصمیم به وقتی ک

ها رو پیدا چنین کاری گرفت و بعد معلوم شد اجازه سخنرانی برای زندانی

 .رفته همین برای پس  کرده

کارم که کمتر شد دوباره بهش زنگ زدم که اینبار با جدیت رد کرد و 

 گفت راحتِِ.

 اون پیش نیومد دلم   خودش باشه امااول خواستم بذارم به انتخاب 

 پس کوچه مش پس به شیراز رفتم تا برش گردونم. ازبذار  آرش

 به بود ماهی چند  برسم؛ مامان خونه به تا گذشتممی شیراز هایکوچه

 با. شدم پیاده و کردم پارک کوچه توی رو ماشین  .بودم نیومده شیراز

 باز رو در بودم زده خودم برای آرش غرغرهای وجود با که کلیدی دسته

های پاش گلامان توی حیاط ایستاده بود و با آبم رفتم؛ داخل و کردم

داد. نگین بنفش حلقه ازدواج دومش که اون هم با پول باغچه رو آب می

 آرمین پدر من بود روی انگشتش برق می زد.
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اش بقیهشد. دو سوم همون باغچه بود و کالً حیاط چهل متری بیشتر نمی

های خونه های خاکستری رنگی در بر گرفته بود. گل و درخترو سرامیک

هایی تونستی توی دویست متر زیر بنا ببینی؛ گلتنها زیبایی بودن که می

هایی که که من کاشته بودم و مامان بدون عالقه آبشون داده بود، درخت

 به دستور آرمین عاشق کاشته شده بود.

 سالم مامان! -

متم برگشت و سری تکون داد. توی دلم زهرخندی زدم و توی به س

واقعیت خاموش. از وقتی که سکته زده بود؛ از هفت سال پیش دیگه اون 

آدم قبلی نشده بود، اون همه هیجان و استرس جاش رو به بی احساسی 

 و گرفتم خونه کلنگی دیوارهای روی از رو چشمم   مطلق داده بود.

 بود هفتگی هایپول از بساط این. رسید آرش تریاک بساط به تا کشاندم

داد ین برای رسیدگی به همسر سابقش، به تنها عشقش بهش میآرم  که

 کرد.و اون در این راه خرج می

همون موقع صداهایی که از داخل خونه به صورت زمزمه به گوش 

خونه بود؛ رسید، بلندتر شد و فهمیدم دعوا با تنها کسی که توی اون می

مت خونه رفتم س به بلند هایقدم با   یعنی بابک برادر بیست ساله من.

رفت و مامان بدون ها میاما با این که خودش با کفش به روی قالی

هام رو از کشید. دلم نیومد عذابش بدم و کفشاعتراض دوباره جارو می
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 پام در آوردم.

ل آشپزخونه میاد؛ بله وسط هال که ایستادم متوجه شدم صداشون از داخ

این صدای آرش عموی ناتنی احمق من و همسر مادرم بود و برادرم که 

کند. اولین صحبت هایی که به چند ماهی هست در آن جا زندگی می

 :بود عزیزم برادر  طور واضح به گوشم رسید صدای بابک

 آینه جلوی وقتی چطور شخصیتی همچین با شده سوال برام واقعاً  -

 کنید؟ نگاه خودتون هایچشم به میشه روتون رینمی

 .شدی زبون بلبل  -

 حقیقت تلخِ. -

های آرش به سینه بابک برخورد کرد. یک معتاد داغون برادر کف دست 

 خوش هیکل من رو فقط نیم سانت به عقب فرستادم.

خوری دیگه جلوی روم بلبل ام نون و نمکم رو میوقتی داری توی خونه -

 نکن!زبونی 

 سرم هامنت این تا میرم سرکار روز یه ایهفته نمک؟ و نون کدوم - 

 نباشه دیگه.

 داری نمیری خونه همون داداش عوضیت؟چرا همین پولت رو بر نمی -
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  هاش مشت شد.صورت بابک از عصبانیت سرخ شد و دست

 به دانیال درست صحبت کنید.برای خودتون بهتر راجع -

 چرا هستی، طرفدارش انقدر که حاال    بهتر بچه جان؟!عه برای من  -

 جای ما؟ هب بشی اون دماغ موی نمیری

 صدای پوزخندش رو شنیدم.

 .نیست بد شدن دماغ موی برای هم فندت هزار پدر اون دماغ   البته -

 اسم حتی شما ولی روشه پدر اسم نرفته یادش باشه هرچی آرمین - 

 .شما به داره شرف برابر هزار آرمین نیستی، بلد هم رو هاتبچه

هاشون توی هال ایستاده بودم اما وقتی تا اون موقع برای شنیدن حرف

که بعد از این حرف بابک صدای سیلی بلند شد؛ به سرعت به سمت 

آشپزخونه دویدم؛ با دیدن بابک که یک دستش روی صورتش و صورتش 

 تم جلوی خودم رو بگیرم.به سمت در کج شده بود، نتونستم و نخواس

به سمت آرش خیز برداشتم؛ بابک که قبل از اون متوجه من شده بود، 

خواست جلوم رو بگیره اما کنارش زدم و با ضرب سیلی آرش رو پخش 

زمین کردم و پام رو روی گلوش گذاشتم اما فقط چند ثانیه بود چون بعد 

های ن استخوندوباره بلندش کردم و به دیوار چسبوندمش تا با شکست

 اش حقش رو کف دستش بذارم که....ی گونهبیرون زده
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 دانیال نه! -

خواست خشونت من رو دوباره این التماس صدای داداشم بود؛ نمی

 از روز هر که برادری از باشه متنفر نباید بیاد؟ بدش نباید! هه  ببینه.

 خدمه و هاباغبون با الکی بیداد و داد و دعوا با رو خدا روزهای

هر  با برادرش هایکاری کتک و هاکشی عربده ندیده کم گذرونه؟می

بار پلیس رو با ون هایی که هر چند وقت یکغریب و آشنایی. کتک کاری

کشوند و برادرش مجبور برای حفظ موقعیتش به رشوه بود و خونه می

برادر بود که اومد از این بهانه الکی، کالفه از دست همین چقدر بدش می

 ی کرکس رو به ما ترجیح داد.لونه

کم  -دستم رو روی گلوی اون عمو نمای نامرد گذاشتم و فشردم؛ کم

رفت و بابک به ساعد دستم چنگ رنگ صورتش به سمت کبودی می

ام انداخت برای رهایی قربانی. از هفده سالگی باشگاه رفتن انقدر قوی

رو کنار بکشه اما وقتی که یکی به کرده بود که یک پسر بچه نتونه من 

ی چند سانتی من و دستم رو ازش فاصله دادن؛ با کمکش اومد، به اندازه

اش به دیدار موضع کبوندن دستم به پیشانی آرش و چسباندن دوباره

 ام رو پیدا کردم.قبلی

شناسی؟ من دانیالم پسر آرمین، مگه میشه نون خورش من رو می -

پسرش به لرزه نیفتی؟ تا همین ساعت کی جرأت  باشی و با شنیدن اسم
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 این رو داشته که دستش رو توی صورت برادرم بکوبونه؟

کی جرأت داره دست روی برادر دانیال بلند کنه؟ قبالً هم بهت گفته 

گیرم؛ به خیالت نیاد چون شوهر بودم در ازای اخم بابک جونت رو می

ثیفت نیاز داریم و این مادرم، شوهر تنها عشق آرمین هستی به وجود ک

از تو رو با  سرتر و بهتر نفر هزار  باعث صرف نظر از کشتنت بشه آرش؛

فرستم، برای برادرم هم بهشت رو با یک اشاره به غالمی مادرم می

روییت توی جهنمت زندانی سازم و تو رو برای این پرهای خودم میدست

 کنم.می

وش کنار دیوار کز کرده بود و مرتیکه فقط قلدرم قلدرم بلد بود. مثل م

کرد چشمش رو باال بیاره و نگاهم کنه، دستم رو از روی حتی جرأت نمی

 پیشونیش برداشتم.

 فراموش کاری امروزت برات بد تموم میشه. -

به عقب برگشتم؛ کسی که به بابک برای رهایی اون آشغال کمک کرده 

. بود داشت سن بابک از بیشتر بود، ماکان پسر دومش که یک سالی 

 رو وجودم تمام غم    .بود شده سرخ پدرش تحقیر از سرخ صورتش

این رو دوست نداشتم؛ اون که الیق تحقیر نبود و من ناخواسته  گرفت،

ای محکوم یک ظلم شدم. دلخور از خودم و برای دلجویی از اون، ضربه

دوستانه به بازوش زدم و از کنارش گذشتم اما جلوی در آشپزخونه به 
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 سمت بابک برگشتم.

 به  و کن جمع رو  وسایلت کنی؟ خوای این تحقیر رو تحملتا کی می -

 .برگرد خونه

 هاوقت اینجور همیشه شدم؛ ماشین سوار مامان از خداحافظی از بعد 

 آروم خودم کنممی پا بر که طوفانی از بعد کردنمی فکر آدم و عالم

 که میشه گردبادی به تبدیل طوفان این دونستممی خودم فقط و میشم

هیچ قاضی  پیش رو دلم شکایت وقتی فایده چه کنه؛می نابودم درون از

 خرافاتی کردم؟ از مادری که باتونستم ببرم؟ اصالً از کی شکایت مینمی

  کشید؟ آتیش به رو زندگیمون هاشبازی

 اولین که مهری کم مادر از یا پدری که راه غلطش رو با عشق ادامه داد؟

 که پدری یا نبود؟ بلد پدری که سپرد پدری نامرد چنگال به رو پسرش

د از طالق به پسرش این بود که با اسم صداش کنه بع دستورش اولین

آرمین! از برادری که خیانت کرد، از عشقی که دورویی کرد؟ یا از خودم 

که تقلبم رو از امالی پر غلط آرمین نوشتم؟ از خدا گله کنم یا این 

آسمون و این سرنوشت؟ شاید هم از این سکوت رنگ فریاد که تنها 

 تونست دردم رو بازگو کنه. کلماتی بود که می

 ((نده بهش نیافتاده بود بود، به تا پول تو جیبی آرش رو تا یک مدت» 

 یک اول و شدم اتاق  وارد  .بود راستم دست این متن پیامم به احسان
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 آبی پیراهن و ستش جلیقه با سفید شلوار و کت بعد گرفتم دوش

دم خو روی رو دیور ادکلن و زدم رو مشکیم ساعت. پوشیدم آسمانی

خالی کردم. سامسونتم رو باز کردم و داخلش دفترچه، خودکار، تبلت و 

ام چاقوم رو گذاشتم. انگشتر شکل شیرم رو در آوردم و حلقه بزرگ نقره

 .بود سرهنگ. زد زنگ تلفنم  .کردم  انگشتم توی رو

 !بله-

 کجایی سرگرد؟-

 بیام؟ هست مهمی مسئله اگه  شیرازم.-

 :مکث کرد بعد گفتیکم 

 .برس  نه به استراحتت -

 ***الینا***

 :شدیم. بابا پرسیدداشتیم برای رفتن به تولد بابک آماده می

 مطمئنی مهمونی نادرستی نیست؟-

اش کنن ولی خود بابک اینطور که من شنیدم می خواستن اونطوری-

 .نذاشته

  

 !پسر خیلی خوبیه-

  

دستی رو چادرم کشیدم؛ یک چادر گرون قیمت که مازیار برام خریده 
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کردم چون بود. بخاطر همین گرون بودنش معموال ازش استفاده نمی

ام برای مهمونی خیلی داد؛ ولی االن چادر اصلیحس غرور بهم دست می

پایین چادر حالت کلوش داشت و خیلی شیک روی  .کهنه شده بود

آستینش یک حالت هشتی داشت. روی آستین  زمین قرار می گرفت و

ای حسابی خوشگلش کرده های قهوهسنگدوزی شده بود و ساق دست

 .بود

  

 !تر از دختر من وجود ندارهقشنگ-

  .گذاشتم فرانسوی احترام و برگشتم سمتش  با عشوه

 !زیبایی و دافی ما زبان زد خاص و عام است-

 :ملینا که تازه اومده بود گفت

 !تانر خود شیفتگیهمانطو-

 .زدممی باد رو خودم نمایشی صورت به  با دست

 است؟تا کنون چنین چیزی به گوشم نخورده است. خوردنی -

خندید. خودش هم یک کت گشاد خردلی با دامن بلند تا روی مچ به 

رنگ نخودی پوشیده بود. پیراهن گشاد ولی شیک پوست پیازی و آرایش 

 آرایشش به حسابی کلفتش ابروهای داشت  خرماییملیح طالیی و 

 .اومدمی

 !وای ملینا معرکه شدی -
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 .دونممی-

 !های زیباییاوه چه خانم-

 مشکی شال و شلوار با بادمجونی مانتوی سمت صدا برگشتیم. مامان 

 و شدیم ماشین سوار. اومدنمی و نداره حوصله گفت بابا. بود پوشیده

 خیلی باغ یک شدم. د خونه جدیدشون میوار بار اولین برای. رفتیم

 هر. بود شده کاری چمن اومدنمی هاماشین که قسمتی جز که  بزرگ

 می پایین سمت به که پله که حالت و بود درخت ردیف یک متر بیست

 .نمیشد دیده اینجا از که داشت هم پشتی حیاط یک خونه رفتی

اش دوست نداره توی خونهدانیال هیچی رو به اندازه حیاط پشتی -

 .مطمئنم

 :ملینا پرسید

 دونی؟از کجا می-

 .اون همیشه عاشق جایی که توی دید کسی نباشه-

ی سفید وجود یک آالچیق زیبا و اشرافی که داخلش یک دست کاناپه

داشت گوشه دیگه باغ بود. برای وارد شدن به خونه باید از روی پل سفید 

ای رنگ بزرگ که باز بود. یک در بزرگ قهوه   بعدششدیم. رنگی رد می

ها طالیی وارد که شدیم بیشتر جا خوردیم دیوار های سالن نباتی کاشی

رنگ بود و چند دست مبل سلطنتی و اشرافی در جای جای سالن دیده 

 .داشت قرار سالن انتهای در سلطنتی نفر دوازده  میشد میز ناهار خوری



 

 

 WWW.98IA3.IR 608 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

قرمز نشسته بود و کت و شلوار  کاناپه روی که دانیال  یک عکس بزرگ از

مشکی با پیراهن براق قرمز پوشیده بود و عصای شیک مشکی قرمزی رو 

روی  تر عکسی از دنی کهداد. پنج متر اون طرفتوی هوا تکون می

 با مشکی شلوار  صندلی نشسته بود و دستش رو روی پاش گذاشته بود.

یک دستش رو روی  که بابک عکس بعد متر پنج. بود پوشیده ستش پلور

 .کردمی نگاه رو پایین خشک  نرده گذاشته بود و داشت با قیافه

داخل سالن کم کمش هفتاد تا هشتاد نفر مهمون بودن. روی میز ناهار 

 آمد و رفت هم  خوری پر از خوراکی و نوشیدنی بود. چندتا خدمتکار

 .کردنمی

 .بریم بشینیم-

 نگاه رو دوربرم منم بودیم معذب. نشستیم میز یک پشت و  رفتیم

 سمت اون به جمعیت همه با  .نه یا هست آشنایی ببینم تا کردممی

 با مشکی رسمی شلوار و کت دانیال. ایستادن هاپله باالی نفر دو برگشتم،

 تیپ داشت اون که قنپزی همه اون با. بود پوشیده لیمویی پیراهن

اومد. بابک پیراهن و شلوار زاقارت میدن براش خیلی پوشی اسپرت

 .مشکی با کت مخمل آلبالویی

 .انگار عروس و داماد دارن میان-

 اومدن پایین آرومی به پسرها  ها خاموش شد.آهنگ مالیمی بلند و برق

 اومد هامهمون سمت  بابک. دادنمی دست باهاشون جلو رفتنمی همه و

چندتا  .نشست سلطنتی صندلی روی رفت دانیال اما بگه آمد خوش که



 

 

 WWW.98IA3.IR 609 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 دور  .نبود کسی اقوام از. رفتم  از همکارها رو پیدا کردم و به سمتشون

 .م جمع شدیمه

 !چه خرپولیِ-

 !آره بیشعور-

 .اومد پس حق داشتخیلی ادعا می-

 .دادمهاشون گوش میهام مشغول بودم و به غیبتمن تمام مدت با میوه

 !ولی پسر مزخرفیِ-

 .پسرِ که تولدش خیلی آقای. من چندبار دیدمشاین -

 !رفتار متینی داره-

 !خانم ملوانی-

به سمت صدا برگشتم. بقیه درگیر حرف زدن بودن و متوجه ما نشدن؛ 

  .آبان بود

 !بله-

 تون کنم؟ام معرفیمیشه با من بیان تا به خانواده-

خواد من رو به میابرویی باال انداختم. واه بال به دور این بچه برای چی 

 و اومد میز سمت به خانمی بدم جوابی بخوام تا  اش معرفی کنه؟!خانواده

 :گفت

 !کنیبهمن جان معرفی نمی-

یک خانم مسن با لباس بنفش. لباس همه با حجاب بود. خوب نمیشد که 
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توی مراسمی که همکارهاش رو دعوت کرد تیپ بد بزنند. تازه معموال 

 .بودنهای بابک مهمون

بهشون صحبت کرده بودم. کنم خانم ملوانی که قبال راجعمعرفی می-

 .ایشون هم مادر عزیز من هستن

 .زن دستش رو به سمتم دراز کرد

 !از آشناییت خوشحالم الینا جون-

 :جونن؟! الینا جون؟! دستش رو فشردم و با لبخند زوری گفتم

 آمد و رفت  ی آبانکردم آقامن هم از آشناییتون خوشبختم! فکر نمی-

 .باشند داشته شباهنگ خانواده  با خانوادگی

 .کنهبک کمک میبا آقا به خیر کارهای توی  بهمن-

 !مامان-

 .با بهت نگاهش کردم

 جدا؟-

سرش رو پایین انداخت و لبخند شرمنگینی زد. لبخند کوچیکی از روی 

 .احترام زدم

 .دخترم سر میز ما بیا-

دستم رو کشید و من هم مثل کش تنبون دنبالش تا اومدم مخالفت کنم 

هم  اشون دخاریافراد خانواده  .آبان کنارم قدم برداشت   .کشیده شدم

تر از مادر آبان پشت میزی سن و سال خود آبان اون یکی هم آقایی مسن
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 .بود. بهشون اشاره کرد

 .دخترم بهنوش و همسرم پرهان-

 :ها گفتبعد رو به اون

 .کردمی رو تعریفش انقدر بهمن که همونی خانم ینا پرهان  ببین-

 .مرد بلند شد

 !از آشناییتون خوشبختم خانم-

سرم رو کمی خم کردم قبل از اینکه جوابی بدم گوشیم زنگ خورد 

 .مازیار بود. ببخشیدی گفتم و برداشتم

 !بله-

 .حسرت به دلم موند بگی جانم-

 !بله-

 :با دلخوری گفت

 !لجباز-

 !بله-

 رسیدم تو کجایی؟من  -

رفت قرار این هم انگار خیلی اومدنش برای من مهم بود. داشت یادم می

 .باشه

 .دم در میام  -
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 .باشه-

 !خدافظ-

 :ها گفتمبه اون

 .ببخشید من باید برم-

دم در رفتم. با دیدن من دستی تکون داد تو اون کت و شلوار سفید و با 

خیلی خیلی روشن با دون دونای پیراهن پوست پیازی و یخی کروات آبی 

پوست پیازی معرکه شده بود دخترای تو سعی می کردن بهش نخ بدن و 

 .اومد  اون بی توجه به سمت من

 !الینا -

 .لبخندی زدم

 !سالم  -

 .بغلم کرد که احساس چندش بهم دست داد

 !عیلک سالم خوشگل من -

 .دستم رو گرفت و حرکت کردیم 

 بزنیم؟داخل بریم یا دور  -
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 .فرقی نداره -

 :گفت و داد ترجیح رو  دور زدن

 !شب قشنگیِ -

 .چقدر سگ نگهبان دارن  -

 چه ربطی داشت؟ -

 :بدون توجه به حرفش ادامه دادم

 همشون گرونن و خطرناک، چرا؟ -

اش چیه نگاهم کرد. برای شام داخل رفتیم. با جوری که نفهمیدم معنی

بشقاب برداشتم اول دستم رفت سمت دیدن غذاها دهنم باز موند. یک 

الویه یک دست دیگم به اون سمت رفت برگشتم سمت طرف با دیدنم 

کردیم زودتر هاش گرد شد. ناخودآگاه محو تیپش شدم بهم نگاه میچشم

 .از اون به خودم اومدم و سرم رو زیر انداختم

 !سالم -

 .یک لیوان شربت رو برای خودش برداشت سر کشید

  .ها ریختنرزم آور آبان برای خودشون برنامه مثل اینکه -
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 .ساناز جون خوبن؟ ندیدمشون -

ندیدینشون چون نیومدن، چون نیستن چون مثل خیلی وقت دیگه  -

 !نیستن، چون براشون مهم نیست، چون آزادن، چون بی غمن

 .دونم از ماجرای آبان یا حال مادرشعصبی شده بود. نمی

 !دانیال -

 .تعجب کرده بود چون لحنم مهربون بود. لبخند زدمبه سمتم برگشت. 

 .شربتون رو بخورید، قرمز شدین -

 .اومد چیزی بگه که با صدای بقیه روم رو برگردوندم

ها رو تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک بیا شمع -

 !فوت کن که صد سال زنده باشی

 هاهدیه وقت زدن دست همه. کرد فوتشون و رفت  هابابک سمت شمع

 قرمز سلطنتی مبل یک نشست مخصوصش مبل روی رفت دانیال. شد

 .بود اون مال کادو اولین رنگ بود عکس تو که همونی

 .کادوی تولد برادر عزیزم -

سویچ ماشین بود. همه دست زدن من یک سبد گل براش گرفته 

  .بعد شام بابک میکروفن رو گرفت .بودم
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 .خوام از برادرم خواهش کنم برامون گیتار بزنهمیامروز  -

 .همه شروع به تشویق کردن. دانیال هم رفت روی صندلی نشست

 در آرزوی توم لحظه به لحظههنوز

 به عشق تو رسیدن یک خوشبختی محظ

 شکنم این غرورو اگه خواسته ی تو اینهمی

 شکستن غرورم به داشتنت می رزه

 من عاشقم صرافو التماسم

 از اعتراف که نمی حراسم

 بزار بگم دیونه ی تو هستم

 هستم اره غرورمو شکستم

 کار دلم از عاشقی گذشته

 حدیثه من ورد زمونه گشت

 برای تو ای همه ی وجودم

 فدا شدن رو پیشونیم نوشته

 اگه می خواستی اشکمو در بیاری

 به ارزوت رسیدی بهونه ای نداری

 التماسممن عاشقم عاشقم شرافو 

 از اعتراف گر نمی حراصم

 بزار بگم دیونه ی تو هستم

 هستم اره غرورمو شکستم

 واسه بدست اوردن تو

 واه همیشه داشتن تو

 دیگه تاب ندارم

 طاقت ندارم

 اخه به انتضار عادت ندارم

 اگه تا حاال فدات نشدم

 فدای اون چشات نشدم

 نگو که بیش از این فرصت ندارم

 اره غرورمو شکستم
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 *تن اهنگ من عاشقم از جمشیدم*

 کف به شروع. بود حیدریه پویا  هایهمه محو شده بودن. صداش تو مایه

 خدافظی ازش رفتنمی همه بود نشسته دانیال  وقت رفتن  .کردیم زدن

 رو هامونلباس رفتیم. میشد خیر نیم بزرگترها برای البته کردن می

 خیلی بابک اون برعکس. نرفتیم سمتش دستی از. کردیم عوض

 .کرد می بدرقمون و بود ایستاده در دم آقامنشانه

 !خیلی ممنون که اومدین -

 .کنم تبریک می گم ان شاءاهلل تولد صد و بیست سالگیتونخواهش می -

 !ان شاءاهلل -

 !شب خوش -

خبر خوبی سرهنگ   .اومدم و سریع به خواب رفتم تا فردا به اداره برم

 :بهم داد

 .ریدماه دیگه هردوتون یک درجه باالتر میتا  -

 .چه با سرعت -

 .گیری سریعتون احتیاج دارمدونی که به قدرتمی -

دار بشه خوشحال از اینکه قرار بود به زود من ستوان سوم و دانیال رزم

    .شدم

 **دانای رمان**

 .رو به روی ناصر نوچه آرمین نشسته بودم. دست به سینه نگاهش کردم
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 فرستاده؟ رو تو که اربابت گرفته  تصمیم به صلح -

 زنید؟چطور در اولین حرکت به هدف می -

 :موندم حرفش ادامه  بدون العکس عمل منتظر

 .وفاداری  آقا گفتن جونت در مقابل -

 نبودم؟ -

 .بیشتر -

 .به جلو خم شدم و دستم رو به صورت قائمه روی میز گذاشتم

 چقدر؟ -

 زندگی ایخانواده یزد در قدیمی ایخونه  کیلومتر اونورتر تویچندین 

 داماد و دختر که وقتی. بود کرده ازدواج تازگی به دخترشون که کردمی

 مادر و کردمی پذیرایی ازشون کوروش پسرشون  اومدنمی خونه به

 :رفتمی اشصدقه قربون

 !از وقتی تو رفتی زندگی برام سیاه شده -

 :داماد گفت

 تون شدم؟پس من دزد زندگی -

 !خدا نکنه پسرم -
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 تنها  .کرد  شماره به نگاهی. خورد زنگ  کوروش اومد بشین که گوشیش

 .رفت اتاقش به و کرد خواهی معذرت. بود زندگیش  توی دوستش

 !بله -

 کنی؟ شرکت نمیای زبان  المپیاد یک   سالم کوروش -

خونه کوچیک زن و شوهری زندگی گردیم. توی یک دوباره به تهران برمی

 .کردنمی

 دار بشیم؟نیوشا جان چرا نمیای بچه -

 !بیخیال باربد  -

 .خوامآخه من بچه می -

 .ها رو بشورهنیوشا کالفه رفت تا ظرف

 !لوس نشو -

 .مون به وجود یک نفر دیگه نیازمندنیوشا شوخی ندارم واقعا زندگی -

 .دست به سینه به سمتش برگشت

 اش حرف نزنیم؟شه دیگه دربارهمی -

 اتفاقا میشه دربارش حرف بزنیم؟ -
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 .گذاشت میز روی رو بود آرمین و دانیال بین نامه  دیوید سندی که امان

دید هیچ وقت از ایران پاتون رو بیرون این رو امضا کنید شما تعهد می -

 .کنندمی تضمین رو شما جون  نذارید و ایشون هم

 های من بود؟خاطر ماموریتها بهپس همه این بازی -

 .زدمی انسان کمی این انگار  با تاسف نگاهش کرد. برعکس ناصر

 .امضا کنید -

چند نفس عمیق کشید. عادت داشت اینطور دانیال به سند خیره شد و 

 رو خودکار  ها از سرهنگ کمک بخواد اما فعال سرهنگی نبود.وقت

 امضا آرمین امضای کنار سند زیر. بیاد بنظر قوی کرد سعی و برداشت

 .کرد

 هاشمخالف و فرستادن براش هاتبریک کارت  افراد طرفدار دانیال

 .کشید هاهدیه روی دستی عصبانی. هاهدیه

 .شناسم. بابکمن شما جانوران رو می -

با صدای دادش بابک و وحید دوستش که توی اتاق بودن از جا پریدن. 

 .بابک از اتاقش بیرون دوید. نگاهی به دور و بر کرد

 کی من رو صدا زد؟ -
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 .رفت سمت اون به و  در اتاق دانیال نیمه باز شد و فهمید

 !جانم -

 .کادوهای گرون قیمت روی زمین افتادنگاهش به 

  .تولدت بود؟ نه -

 .ها رو بده به هرکی نیازمندشاین -

 .های برق زده روی کادوها شیرجه زدبا چشم

 ***فرودین سال هزار و هشتاد و هشت***

آذری دوباره به دیدنم اومده بود. در حالی که پشت بهش و رو به پنجره 

 :ایستاده بودم گفتم

 .روز تو زیر دست من میشییک  -

کنم. اما این به این حرف ایمان دارم برای همین از شما حمایت می -

 .ها رو جلوی کسی دیگه نگین خطرناکهحرف

 .خطر برای دانیال یک سبک زندگیه -

 .بعد کتم رو برداشتم

 .من باید به اداره برم -
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 صندلی  بلند شد و با احترام خداحافظی کرد. دنیل غرغرکنان اومد

 .شد سوار کناری

 .بذار ادامه تحصیل ندم -

 !بیفت بمیر -

 .به انتخاب جاسوس بودجلسه امروز راجع

 انتخاب کارمون برای رو آورد مقام  پس نفر اولی که توی این المپیاد -

 کنیم؟می

 .فعال همکاری به قدر  خوره واگه دیدیم به شرایط ما می -

 مجبور به گرفتن اون مترجم بکنیم؟خوایم سفارت رو چطور می -

 !گهبا چشم به خودم اشاره کرد. اول نفهمیدم چی می

 .کنهمن؟ این امکان نداره کسی به من اعتماد نمی  -

 .بده انجام اعتماد مورد که فردی  ایبه وسیله -

 .فکر نکنم بتونم -

 .لبخند اطمینان بخشی زد

 .تونیمن شک ندارم که می -
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 .گفتمتوی دلم 

 دارم "باورت"  آنقدر

 بگویی "کویر" در "اگر"  که

 هست "باران"        

 صدایت "حرمت" به   

 شوممی "خیس"            

آدرس خونه جدید رو که دیده بودم متوجه شدم کنار خونه الیناست اما 

 طرف از ناگفته دستور رو این دونستممی چون نیاوردم  به روی خودم

 یادم کردمی نگاهم بهت با امین که رو روزی هنوز  .سرهنگِ

 نتونستیم رو پولش کل که بود متر شصت و هزار   دجدی خونه   .نرفته

 طبقه  و بود دوبلکس خونه  .بپردازیم قسطی رو شبقیه شد قرار و بدیم

 باال طبقه به پله راه  سالن وسط از که داشت قرار سالن یک پایین

 .خوردمی

 ها کتابخونه بشه، سه تا برای خودمون و یکی اتاق مهمان.اتاقیکی از  -

 سرویس. بود اتاق پنج  تر و به صورت دایره شکل بااال کوچیکب طبقه  

 اتاق  .بود هال داخل بزرگ سرویس اما داشت قرار اتاق هر در کامل

 بقیه. شدمی باز  الینا خونه پنجره  سمت به که داشت بالکن یک  من
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 یک  و بود پهن زمین روی نارنجی  دستبافت قالی   .نداشت بالکن هااتاق

 و  هفت نفره خرمایی که وسط اتاق قرار داشت با تخت دو نفر مبل دست

  .مشکی   تختی رو  .پرتقالی سلطنتی

 کاغذ دیواری اتاق من رو کامل کردید؟ -

 بله آقا. -

 لیمویی -طالیی  هایدیواری  کاغذ  تخت آخر اتاق رو به روی در بود و

نبال رنگ تیره د مدام رمان پسرهای بقیه مثل من. بود برگرفته در رو اتاق

 هایپرده. بردممی بیشتری لذت روشن رنگ از  نبودم. برعکس

 رنگ استخونی  کار میز  .بود آویزون قدی پنجره به شکالتی  ساده

 کمد  و بود کرده پر رو راستی سمت دیوار  سفید  کتابخونه  با

 .بود گرفته رو چپ سمت سرش کشویی کمد با پرتقالی   سلطنتی

 دیوار  رو کالسیک عکس   و بزنید تخت باالی رو تاج   تابلوی طرح -

 .بالکن کنار

 و چیدن مرتب رو هالباس  خواستم درست شد.همه چیز اونطور که می

 حوض یک  .نکردم کاری هیچ من تقریبا. گذاشتن کشو توی رو لوازم

 ریخته ماهی داخلش که داشت قرار اتاق  گوشه طبقه یک و کوچیک

عی شکل داشت و یک فواره کوچیک که صداش مرب حالت حوض. بودم

 که بود گلدون شکل به مینیاتوری باغچه   داد. یکبهم آرامش می
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 .کردمی زندگی خشایار پشتمالک داخلش

 داداش گوشیت. -

 گوشی رو از دست دنیل گرفتم.بیرون رفتم و 

 بله! -

 شباهنگ؟ دار رزم  -

 خودم هستم. -

 به بابک اشاره کردم به کارگرها رسیدگی کنه.

 به سرعت به اداره بیان. -

 اتفاقی افتاده؟ -

 قدسی ایران فوت کردن. -

و سریع قطع کرد. آخ آخی گفتم و به اتاق رفتم تا لوازم مورد نیازم رو 

 رو کارتم و اسلحه  .بود تنم  رسمی برای اومدن کارگرها . لباسبردارم

 در فردا تا  نه جاسازی کردم و بیرون زدم. کل ادارهنبی کسی که جوری

 یکجورایی اون جز. شدمی آماده امنیتی مسائل همه باید. بود کار حال

 نه یا میای که  بود زده زنگ دنی. بودیم شده هم تشریفات مسئول انگار

 ساعت دو  مدت به و  برگشتم شب نصف اما بیام نتونم شاید گفتم
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 اداره اومدم. خونه جدید راه کمتری تا اداره داشت. به دوباره و خوابیدم

 در خاکسپاری شرکت کنم؟ -

 مسئولیت و محافظت برای افراد کافی اندازه به کن مراقبت  تو از دور -

 .هست

 چه جمعیتی هم اومده! -

 توی. خوندن نماز سرشون باالی  رهبر   و کردن اشونبدرقه شور  مردم با

ای رفسنجانی بعد از ایشون بیشتر دیده آق و جمهور رئیس جمع اون

 برای و کردم پیدا  ای که شک کرده بودم روپروژهشدن. فرداش می

 :بازگو الینا و سرهنگ

 .تات بانک  -

 من اطالعات آوری جمع هاهفته از بعد  چند ثانیه سکوت کردن.

 :گفت سرهنگ. بودنم داده تشخیص منبع این از رو ریز هایجنبش

 ها.مطمئنی سرگرد؟ این بانک توسط چندتا از مسئولین ساخته شده -

 تر از این؟چه دلیلی قانع کننده -

 مدرک چی داری؟ -

   .شد  سرگرم بودم آورده که  شواهدی به الینا  یکم مکث کردم.
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 اینجا  بیاد که شاهدی و بدم نشون دادگاه توی  بتونم که مدرکی  -

 رام آوردن.ب خبر هامجاسوس اما ندارم، بده شهادت

 ها مشغول بودیم. الینا پرسید:مدتی در سکوت گذشت و به نوشیدن چایی

 از شما چه فردی شریکه؟ -

 هنوز این رو نمیدونم. -

 ترین گزینه همین.مهم -

این بود که از مافیا چه شخصی شریک برای فتنه ترین قضیه واقعا مهم

 پیش روی که صدا میاد اما تصویر نیست؟ سرهنگ گفت:

اش من هماهنگی ها رو انجام میدم، بهترین کار اینه از شعبه سازی -

 فعال جلوگیری بشه تا خطاش رو آشکار کنیم.

ای شده بودم و تا اداره در کمال بد شانسی با الینا هم اداره

 شدت به رو کارم   .داشتیم فاصله محله یک  فقط هم نیرویی  سرهنگ

 .داشتم دوست

 الینا با پوزخند گفت:

 ای!بانک تات! چه اسم مسخره -

چای که تموم شد هر دو بلند شدیم و احترام گذاشتیم و بیرون رفتیم. 
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امروز برای تشیع جنازه یکی از همکارهامون که دوست مهران هم بود 

 رفتیم. مهران گفت:

 جالبه اما من اطالع نداشتم این دوستم شغلش اینِ. -

کردن دونستن فکر میاین جز کار ما بود. من رو هم که خیلی می

 .بود داده پیشنهاد سرهنگ رو سنگش روی متن   ام نه اطالعاتی.سپاهی

 کنندپاسداران غریبانه زندگی می"

 شوند؛مظلومانه شهید می

  بغداد، دمشق و حلب فرقی نداردتهران، 

 "! آیدمی سراغت به شهادت باشی برگزیده

 :گفتم الینا به  به زمان حال برگشتم و

 با من میای؟ -

 ان شاءاهلل بعدا! -

  ایستادم. اون هم ایستاد و به سمتم برگشت. رو به روی هم قرار گرفتیم.

 کارهای طالقت تا کجا پیش رفت؟ -

 از بعد اما  علت مشکالت طالق یک نفرِ کنار رفته بودالینا اون موقع به 

 .داد ادامه جرات خودش به چهارسال
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 .کنممی تمومش دیگه هفته پنج  تا  -

 سر تکون دادم.

 بینمت.می -

 کدومشون هیچ برگشتم    خونه  خداحافظی کردیم و بیرون اومدم.

 رفتم که صدایی اومد:مستقیم به اتاقم می داشتم. نبودن

 سالم. -

 برگشتم. نگین بود.

 سالم خوبی؟ -

 خوبم، ممنون. -

 کنی؟اینجا چیکار می -

 احساس کردم صورتش از خجالت سرخ شد.

 اومده بودم شام رو باهم بخوریم. -

 ولی کردم عوض تیشرت یک با رو لباسم که اینطوری گفتم و رفتم 

 میز پشت . بگردم خونه     داشتم با شلوار بیرون داخل عادت نه؛ شلوارم

 سوختگی رد که دستش به نگاهم. نشست کنارم هم نگین و نشستم
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 :گفت آروم. خورد داشت

کنه آب دوغ خیار درست کنم یا قرمه سبزی، به هر حال فرقی نمی -

 سوزونم.دستم رو می

 اخم کردم.

 .کنی درست غذا ما برای که نیست تو    وظیفه -

احساس کردم نگاهش رنگ دلخوری گرفت. محل ندادم و شروع به 

 به ما مردم از بیشتر و شدیممی نزدیک انتخابات به   خوردن کردم.

 مجبور معموال. ترس شدت از بلکه خوبش نوع از نه اما داشتیم هیجان

فرستادم ا رو برای مسافرت به تبریز پسره  .بخورم اداره توی رو غذا بودم

 دنیل برگشت از بعد  .هااون هم باشم داشته آرامش  که هم خودم

 نشریه یک برای هم بابک  و کرد سیاسی کارهای به شروع نرفته دانشگاه

 هنوز اما خوابیدیممی بومپشت  روی باهم رو هاشب معموال. شد ویراستار

 .بودن بیشتری تنوع دنبال

 نمیریم؟ شایان دیدن به  داداش -

 االن؟ -

 .مونده انتخابات تا ماه دو  هنوز -
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 کرد برای ما دو ماه یعنی هیچی.دنی درک نمی

 تر بشه میریم.یکم سرم خلوت -

 :گفتمی یکی اون شدممی  از این راحت

 بریم؟  دانیال امشب باهم پارک -

 ام باشه یک روز دیگه.امشب اداره -

 بگیری چی شد؟خوب قرار بود برام گوشی  -

 افتاد که...تازه یادم می

 ریزم خودت بگیر.پول رو به حسابت می -

 و دنیل اینکه  ها زندگی کردن سه تا پسر باهم مشکالتی از قبیلجز این

 رو پاش هم اون بزنه رو بابک لگد با خوادمی دنی و شهمی دعواشون بابک

تا یک هفته درد داره وره و خمی مبل  دسته به کمر با دنیل و دهمی هل

 خونه به شب یک  شد و یک درد دیگه.هم داشت. باز اون یکی مریض می

 حیاط توی جانان اسم به خدمتکارها از یکی با دنیل   دیدم برگشتم

 درگیر. رفت داخل به سریع من دیدن با دختر. کنهمی صحبت  و نشسته

 یکبار. کردیممی بازدید  هم دادن رای  هایپایگاه مکان از و بودیم کارها

 .بودیم باهم تنها الینا و من بازدیدها این توی
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اینجا مکان خوبیه به پادگان بسیج هم نزدیک اگه اتفاقی بیفته  -

 .تونند به کمک بیانمی

کرد. مسئول بسیج داشت درباره پایگاه یکی از روستاها صحبت می

 :گفت و زد لبخند دادمی نشونمون رو پایگاه  که

 نگران نباشید! -

 ماشین سمت به  .چند کلمه دیگه گفته شد و بعد خداحافظی کردیم

 زل آسمون به و ایستادیم هردو ناخودآگاه. زد برق و رد که رفتیممی

 آب قطرات. رفت شدن تند سمت به سرعت بعد و نم نم اول بارون  .زدیم

وردم و آ در رو کتم سریع. اومدمی فرود هامونشونه و سر روی محکم

هاش هم در امان باشه. نگاه عجیبی جوری روی سر الینا انداختم تا شونه

 بهم انداخت و گفت:

 تو... -

مدتی بهم خیره شدیم و بعد به سمت ماشین رفتیم. بی حرف سوار شد و 

 کت رو پشت صندلی آویزون کرد. راه که افتادم به حرف اومد:

 کنی.می تنهایی و اذیت احساس اینجا دونم می -

 حرفی نزدم.
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 من... دوست داشتم تو بخندی... همیشه دوست داشتم! -

 چیزی توی دلم فرو ریخت.

 .دار به خونه اومدیک روز بابک غصه

 چته تو؟ -

 هام، صدرا، توی عقدی مجبور شد از زنش جدا بشه؟یکی از دوست -

 چرا؟ -

 .ناراحت روی مبل کناریم نشست

کنار گذاشت سر همین دعواشون شد و... زن اول چادری بود اما بعد   -

 .خالصه نساختن دیگه

 دخلش به تو چیه که غمگینی؟ -

 !دوستم بود خوب -

 .ام گرفت و دستی روی سرش کشیدماز لحن اعتراض آمیزش خنده

شایان رو دوباره تهران آوردم. سه روز با من بود و چهار روز با مازیار. حاال 

نست بازی کنه اما همه کیفش این بود توتر میکه حالش خوب بود راحت

حتی یکبار سعی کرد  که داخل آشپزخونه به درست کردن غذا کمک کنه
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  .خودش سرآشپز بشه و کیک درست کنه

 شدی؟ پولدار چطور شما  داداش -

اول یه جعبه گوجه خریدم، بردم فروختم پنج هزار تومن سود کردم.   -

 !ارث رسیدبعد بابابزرگ مرد سی میلیارد بهم 

 بازیش  ای نرسید رفت بهگیج نگاهم کرد و وقتی به نتیجه

 این. گرفتیممی  رو   ماموریتی داشتیم که یک خونه جاسوسی  .برسه

 آورده بدست بود فرستاده برام آرمین که کاری خدمت  از رو اطالعات

 :بود گفته سرهنگ  .بودیم

 .نیست بینشون جاسوسی غیر  افراد خونه شناسایی شدن هیچ فرد -

 مهیبی صدای. کردم پرت در زیر  برای همین نارنجک اولی رو گرفتم و

 لنگه و افتاد زمین روی و جدا لنگش یک و خورد تکونی در  و اومد

. اومد هاهمسایه خونه از  جیغ صدای  .ریخت فرو هاششیشه  دیگه

 :گفتم

 تا متوجه نشدن داخل بریم. -

 راه توی سنگین در به نگاهی  ها باال رفتیم.دویدیم و از پلهبدو بدو داخل 

 .انداختم پله
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 برید زیر راه پله. -

ها و نارنجک دوم در رو باز کرد. هرچند که بعد سرهنگ برای این نارنجک

ها حسابی از خجالتم در اومد. بعد از اون الینا رو و خبر کردن همسایه

 چیز رو فراموشم کرد.دیدم. با لبخندی که بهم زد همه 

 با همراه وجودت از بخشی اگر یکی را که دوستش داری از دست بدهی،

 می تلخ تنهایی اسیر متروکه ایخانه مانند  رود؛می دست از او

 در رازی همچون را رفته دست از محبوبِ خأل. مانی می ناقص  شوی

 .کنیمی حفظ درونت

 چکان خون باز  شود،وب خ که زمانی حتی که است زخمی چنان

 نخواهی سبک   خندید، نخواهی گاه هیچ دیگر کنی می گمان  .است

 .شد

به خونه که برگشتم دیدم مهران هم خونه ماست. از دنیل پرسیدم که 

 گفت:

  با آقا بابکتون رابطه دوستانه بر قرار کرده و اینجاست. -

 اشنقاشی بوم با دوباره و داد سالمی  و شد بلند شد که من متوجه 

  .کردم نگاه بوم به و رفتم  .شد سرگرم

 ملینا؟ -
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 تکیه دیوار به رخ نیم و بود نشسته بالکن روی شب آسمون قاب توی 

ته و گردنش رو کج کرده بود. دستش انداخ هم روی رو پاهاش. بود داده

ها گذاشته بود. توی اون اش رو روی نردهرو تکیه گاه سرش و دست دیگه

های ساتن مشکی، موهای بلند مشکی دامن پر چین و پف آستینلباس 

ای رنگش به سرخی میزد. فرق کج رو صورتش پریشون بود و شال قهوه

 مخمل مشکی بقیه موهاش رو پنهان کرده بود.

های درشت قهوه صورتش با آرایش ملیح درخشان شده بود و چشم

 اون، بین مچش برق این! مهربونی از درخشش یک. درخشیدمی  ایش

 :شنیدم رو شادش اما رفته تحلیل صدای. بود یکی مادرش و خواهرش

 !عاشقشم فهمیدم که بود ساعت همون  -

 مگه خواهرت نیست؟ -

 ام.دختر عمه -

  .کردیم روبوسی باهم. اومد تازه  وارد هال شدم. دنیل

 دانشگاه چطور بود؟ - 

 .دیگه کنم ول رو دانشگاه بذار دانیال! تحمل قابل - 

 .خندیدم 
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 .کنیممی صحبت دربارش بعد بخون دکترا تا - 

 .کشید عقب رو خودش که کشیدم موهاش توی دستی. کشید پوفی 

 !نیستم که بچه - 

 و وسایل رو بذار برای ناهار بیا.بر. نزن غر هابچه مثل پس - 

 .بدم جوابی نتونستم بابک اومدن بیرون با 

 .بزنم دور میرم من - 

 دنیل   .آورد شربت برامون خانم حنانه. زد بیرون و نموند حرفی منتظر 

 :گفت و اومد بیرون اتاق  از بدو بدو

 .کنهمی چیکار داده محبوبت داداش ببین برو  - 

 .کردیم بهم نگاهی 

 کنه؟می چیکار داره - 

 .داد نشون رو گوشیش 

 .کنهمی مسافرکشی داره برداشته پراید یک - 

 وقتی. بده رو موبایلت کردم اشاره  ثانیه در سکوت گذشت.چند 

 .زدم زنگ  .گرفت امخنده* پرو* نوشته دیدم گرفتم رو بابک شماره  داد
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 دنی سرم شلوغ. -

 .خونه برگرد  دانیالم، یااهلل -

 چرا داداش؟ -

 نگاهی به دو پسر کردم و گفتم:

 ای.بیست دقیقه دیگه خونه -

 رسم.ها. نیم ساعت چهل دقیقه دیگه میتهرانِ -

 پوریا  اومد بابک. رفتم   گوشی رو به دنیل پاس دادم و خودم به کتابخونه

 :گفت و فرستادش اتاق  سمت به

 تونم بیام؟من هم می -

 نه. -

 روی صندلی رو به رویی نشست و گفت:

 کاری کنممی فکر هرچی واقعا. نکردم کاری که من  چی شده دانیال؟ -

  .نکردم

 االن کجا بودی؟ -

 هاش رو روی هم فشار داد.متوجه ماجرا شد و چشم
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 !داداش  -

 بدون حاشیه فقط توضیح بده. -

 کنم.پولش رو برای کارهای خیر خرج می -

ها رو که بهم دادن موندم از کارش. همین دیروز پاداش دور زدن تحریم

. جز اون ماهانه هم براشون دو میلیون توی حساب هر سه شون ریختم

 ریختم.پول می

  مگه کم بهت پول میدم؟ -

 .نه داداش ماجرا اون نیست -

 خوب تعریف کن چیه! -

 وقتی دیدم تردید داره دستش رو گرفتم.

 .پرسممی کنجکاوی برای فقط. دارم اطمینان  من بهت -

 تاکسی رانی باعث می شه نفسم رو شکست بدم. -

از گفتنش پشیمون نشه. حاال منتظر به من نگاه تند تند گفت که 

 .ام گرفت و بعد کشیدم بغلمکرد. اول خندهمی

 !داد قرار امزندگی توی رو تو مثل شخصی خدا خوشحالم  -
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 فکر این به. کردم احساس که کشید عمیقی نفس  محکم بغلم کرد و

 شب اون! میشم حالی چه کنه  خیانت من به روز یک هم بابک اگه کردن

شون منتظر ایستادم که اخونه در  .داشتیم رفتن مهمونی قرار مهران با

 و ستش جلیقه با بود پوشیده کرم  اومد. کت و شلوار

 .نشست کناری صندلی  .مشکی  پیراهن

 وای من اولین مهمونی اینجوریمه. -

 علیک! -

 ببخشید سالم! -

 حرکت کردیم.

 تو چرا راننده نداری؟ -

 ...اما دارم هاوقت  بعضی -

 اما چی؟ -

 آهی کشیدم.

 تونم انجام بدم.این تنها کاری بدون دستور دیگران می -

 .خوندمی آهنگ و  سکوت بینمون نشست
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 شب موهات واسه من

 بوی عطرم بوی تو رخت عشقت

 تن من همه جونم واسه تو

 دیدی میلرزه دلم وقتی به من زل میزنی

 دلم پل میزنیچه قشنگ از ته چشمات به 

 هر کی اومد پشت سرت حرف بزنه گفتم هیس

 من غیرتی ام سر تو مشکل از اخالقم نیست

 هر کی اومد پشت سرت حرف بزنه گفتم هیس

 من غیرتی ام سر تو مشکل از اخالقم نیست

 عاشقتم به کسی ربطی نداره هر چی بشه

 پیشتم عیبی نداره کنار هم قد عشقمون

 برنده رکیبت یعنی هم پیش ما  بلنده

 هر کی اومد پشت سرت حرف بزنه گفتم هیس

 من غیرتی ام سر تو مشکل از اخالقم نیست
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 هر کی اومد پشت سرت حرف بزنه گفتم هیس

 من غیرتی ام سر تو مشکل از اخالقم نیست

 هیس –آهنگ آصف آریا 

 شون گفت:تا اینکه یک ماشین دختر کنارمون رسید. یکی

 آهای خوشگل!آهای -

 دومی ادامه داد:

 اونی که زیر پات گذاشتی دل! -

 مهران شروع کرد به بشکن زدن.

 !دل این دل این! گل نه آهن نه! دل این بابا واال -

 برای اما نبودم  هاچند دقیقه بعد رسیدیم. من زیاد اهل اینطور مهمونی

 روی دستی. شد پیاده هم اون. کردمی بندگی عرض مدام که مهرانی

پوشیدن لویی کشیدم. معموال کت و شلوار نمیآلبا شلوار و سفید  تیشرت

 و تاریک شدیم، خونه سالن وارد  مگه مثل مهران خیلی ندید پدید باشند.

 .اومدمی بدم چیزها اینطور از صدا و سر پر

 اهل رل و رل زدن هستی؟ -
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 :داد جواب  در حالی که سعی داشت چیزی توی تاریکی ببینه

 نوشیدنی؟ -

 نه. -

 پردیس رو به این سمت کشوندم.  ی سربا اشاره

 !سالم -

 این پسر با تو. - 

  رفتم و روی مبل نشستم. 

 دانیال! - 

 مشکی شده دوزی نگین و بلند پیراهن یک نگین. برگشتم صدا سمت 

 موهای از قسمت یک. بود پوشونده رو یقش شرابیش شال  و بود پوشیده

یش ملیح بنفش و آرا و بود داده بیرون کج فرق صورت به رو اشمشکی

 .بود کرده تکمیلش  اشآلبالویی

 .هستی اینجوری مهمونیای اهل دونستمنمی کنی؟می چیکار اینجا تو - 

 دوستانه مهمونی یک گفت من به! بیشعور هستی این تقصیر اشهمه - 

 .دعوتیم

 باغ به باهم. بود اومده نشده شوهرش چهلم هنوز که بود جالب برام 
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فضای بهتری نداشت ولی حداقل سر و صدا کمتر بود.  اینکه با رفتیم؛

شروع کردیم به صبحت کردن. حدود دو سه ساعت گذشت که تصمیم 

 رو بازوش. کردمی صحبت پردیس با داشت  گرفتم دنبال مهران برم.

 .برگشت سمتم به هوشیار نیمه که گرفتم

 هوم؟ - 

 .بریم - 

 !هوم؟ - 

 .انداختمش  کنار صندلی و کشیدمش ماشین سمت به 

 گذشت؟ خوش خوب - 

 :گفت کشیده و زد ایقهقه 

 .هوم - 

 پیاده  سمت ویالی کرج روندم. خوابش برده بود و دنیل هم منتظرم بود.

 بیرون و گرفت رو پسر یقه  داخل از و شد خم دنی سرم اشاره با و شدم

 سمت به کشونکشون دنیل که داد هاشپلک به تکونی مهران  .کشید

دش و سرش رو توی آب فرو کرد. مهران که بیدار شده بود ناله بر حوض

 پایین و باال شکل همین به بار چهار سه. میزد  کرد و مشت به آبمی

 نتونه تا گذاشتم کمرش  روی رو دستم و رفتم جلو اینکه تا بردش
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 .کرد نگاهم زده وحشت. بیاره بیرونش

 کنی؟می چیکار - 

 حوض گوشه به زدن چنگ با رو تالشش آخرین مهران. ندادم محلش 

 .دادمی انجام

 !مرد دانیال - 

. گرفتمی اشگریه داشت  دنیل. بایسته کشیدن نفس از قشنگ گذاشتم 

 .انداختم بیرون و کشوندم بیرون رو مهران

 .بزن زنگ دکتر به  - 

 .کرد معاینه و اومد دکتر بگیرم دوشی تا 

 طور؟چ حالش - 

 چیکارش کردی؟ -

 من؟ زیاد خورده بود داخل استخر افتاد. -

 با حالت بدی نگاهم کرد.

 افتادن؟ استخر داخل از گردنش و بدنش صورت هایکبودی  -

 ای باال انداختم.شونه
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 خوری؟می حرص چرا خوب   -

 دو تخت کنار. رفت بیرون  هاش رو بهم فشرد. از جاش بلند شد ودندون

 .کشیدمی نامنظمی هاینفس  هاش بسته بود و، مهران چشمنشستم نفره

 .بردم پی اتجونی سگ به شنوی،می که میدونم - 

هاش رو باز کرد و خیلی خونسرد انگار اتفاقی نیفتاده نگاهم آروم چشم

 کرد.

برسونمت و تونم به اوج خوشی این کار رو کردم که بفهمی بخوام می -

 گیریم.اگه بخوام خیلی راحت جونت رو می

 .بود واضح پیغام  -

 خوبه! همین جا بمون فردا صبح برو. -

 :گفتم دنیل  به و رفتن  و خودم پایین

 کارت خوب بود! -

 .کردن اعتماد برای خوبی فرد مهران  بگم و بزنم زنگ  آرمین  رفتم به

 ***الـیـنـا***

هنوز از خبر بارداری خاله بشری خوشحال نشده بودیم که خبر رسید 

اش فوت کرده. مامان یکم گریه کرد قدر کتکش زده که بچهشوهرش اون
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 :بعد بلند شد و گفت

اینطوری فایده نداره من طالق خواهر مظلوم بدبختم رو از این ظالم  -

 .گیرممی

 .ون روز راه افتادنو اینطوری شد که بابا و مامان بعد از ظهر هم

 بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنید 

 را هوایتان حال همه در چون خدا

 … خواهد داشت

 …اعتماد کنید و ایمان داشته باشید

وارد شدم که مازیار رو دیدم داخل هال نشسته بود.با دیدن من به سمتم 

 :اومد و گفت

 دیشب کجا بودی؟ -

 کجا باید باشم؟ -

 .سوال جواب ندهسوال من رو با  -

 .باشه پس جوابت اینه، به تو ربطی نداره -

 خوابی چه اما  کرد و من باال رفتم تا بخوابم هاش رو بهم گرهمشت
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 ...دیدم

 ***خواب***

بازوم رو گرفت که با عصبانیت دستش رو کنار زدم. این بار من رو به 

 :سمت تخت کشید که با جیغ گفتم

 !اذیتم نکن مازیار -

به صورتم زد که جلوی کابینت افتادم. چرا کسی خونه نبود تا به سیلی 

ای کردم و روی یک پهلو من کمک کنه؟ لگد به معلوم برخورد کرد. ناله

های شکمم رسیده بود. شدم. نفس بند اومده بود و درد پهلو تا نیمه

 :مشت بعدیش توی شکمم فرو اومد. جیغ کشیدم

  !خدا -

 :داد کشید

  !...ه -

 :م بلند بشم که پاش رو روی صورتم گذاشت. نالیدم! غریداومد

 چته؟ -

پاش رو بزور از روی صورتم کنار زدم اما سریع روی گردنم گذاشت. 

 :دوباره نالیدم
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 !اذیتم نکن مازیار -

دستش باال رفت که صدای باز شدن در اومد. سریع از در پشتی بیرون 

 :دوید و من زیر لب نالیدم

 .میرم اذیتم نکن خودم -

*** 

 ازجهان طردشدم

 !سرد شدم قفس کنج

 !رقصیدمی دلم زندان یگوشه دختری

 !کشتمَش

 ....مردشدم دگر بفهمد من تا که

دم. صورتم خیس عرق بود. دستم رو روی صورتم کشیدم تا پری  خواب

غرق رو پاک کنم اما اشک روی صورتم غلتید و خیس ترش کرد. زیر لب 

 :گفتم

 !لعنت به تو مازیار -

بلند شدم و حاضر شدم تا برم ببینم ستوان یکم آسمان واریا چه کار  

های حضرت زهرا مهمی باهام داشته که گفته بود صبح زود بیا. روضه

توی خونه مون شروع شد اما چیز عجیبی که به دستم رسید دعوتی 
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شروع به  ها بود به خواست بابک. بعد از ظهرروضه از خونه دانیال این

از خاطرات آقا راجب سردار شهیدی رو کردم. در اطالعاتی  یکی خوندن

که به من داده شد، خواندم که در بین همین شهدای همدانِ شما، یک 

وجود داشته  -که دارای شأن و موقعیتی هم بوده است  -سردار سپاهی 

 :دهدای، جواب میپرسد تو در سپاه چه کارهکه وقتی مادرش از او می

 .کنممن در سپاه جاروکشی می -

کرده واقعاً این جوان در سپاه یک مستخدم معمولی می مادرش خیال

ی روند و خانوادهاست. حتی وقتی برای این جوان به خواستگاری هم می

گوید در کاره است، مادرش میکنند پسر شما چهدختر سؤال می

مراسمی بوده، یک نفر داشته مستخدم است! بعد در اجتماعی که   سپاه

بیند آن شخص خیلی شبیه پسرش است. کرده، این مادر میسخنرانی می

 :پرسدمی

 این شخص کیست؟ -

 :گویندمی

 .این فالنی است؛ یکی از سرداران سپاه  -

 !شناسدآن مادر، آن وقت پسرش را می

آمد؛ اما ما مطالبی که در تاریخ خوانده بودیم، مثل افسانه به گوش ما می



 

 

 WWW.98IA3.IR 650 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

خواهم ها میآنها را در زندگی واقعیِ خودمان دیدیم. من این را به جوان

های های آنها: آن عظمتی که خانوادهبگویم؛ به فرزندان شهدا و به خانواده

عظمت خود شهدا اند، از شهدا و پدرها و مادرها و همسرها نشان داده

 .کمتر نیست

ی ی سنگین و کوبندهها با حادثهرا دیدیم که این ما مادران و پدرانی

دانستند که فقدان فرزند خودشان مثل بشارت برخورد کردند؛ چون می

 ."کندفرزند آنها در چه راهی حرکت می

 خونه به  .شدم همراه روضه خریدهای برای  مازیار با مجبوری ظهر از بعد

 زیر قندی هر به ضربه از بعد. کردمی ریز قند داشت مامان برگشتم که

 :گفتمی لب

 !به نیت سعادت، به نیت سالمت، به نیت خوشبختی -

با همین سادگی و قشنگی! به اتاقم رفتم و در رو روی خودم بستم بعد به 

 .آسمون نگاه کردم

 ...آقا جان

 چند روز دانیم اینمی

 هستی عزاداران مادرتمیزبان 

 از این مجلس به آن مجلس

 ات رانگاه خیس و بارانی
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 از ما دریغ نکن

 موالی غریب

 ما هم در غم شما شریکیم آقا

 !اگر الیق بدانید

هام رو عوض نکرده بودم روی بالکن رفتم و در حالی که هنوز لباس

ه بود که ها تکیه دادم. از احساس آرامشم زیاد نگذشتهام رو به نردهدست

 .دستی دور کمرم حلقه شد

 گویی اسیری داشتم حالش چه شد؟می هیچ -

 ی من نیمه جانی داشت احوالش چه شد؟خسته

 کاشانی_محتشم

مازیار بود. نفس عمیقی کشیدم و به سمتش برگشتم. نگاهی به 

حسی مطلق در جهنمی به اسم ام کرد. هه، بیحوصلههای بیچشم

 !زندگی

دونستم کی توی دلت اومده که تو رو انقدر نسبت به من میکاش  -

 !احساس کردهبی

دونید که حال پوزخند زدن هم ندارم، نه؟ یک جا خوندم انسان سه می

 :میردگونه می
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 مرگ روح

 مرگ وجدان

 ...مرگ جسم

مرگ روح یعنی شکستن وقار و غرور یک انسان به دست دیگری! مرگ 

ها برای مقاصد شخصی بدون هیچ گونه انوجدان یعنی استفاده از انس

 !پشیمانی و ترحمی! مرگ جسم یعنی ایستادن نفس و تپش قلب

 ...استها، مرگ روحدردناکترین مرگ

 ها، مرگ وجدان،ترین مرگوحشتناک

 ..ها مرگ جسم ترین مرگو آسان

 .یک کیس مناسب دارم مازیار -

 :پریده شده بود پرسیدبهت زده و با صورتی که از شدت ناراحتی رنگ 

 !اون کیه؟! اون کجاست؟ -

 .با خونسردی به میز کامپیوتر اشاره کردم

 .اوناهاش -

رو به میز کامپیوتر انداخت و بعد از چند لحظه به سمت  گیجش

  .برگشت من
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  کنی؟من رو مسخره می -

 :با همون خونسردی گفتم

 .بله -

  .بیرون رفتهاش رو مشت کرده بود در حالی که دست

من الینا، سرگرد اطالعات سپاه، کسی که در نوزده سالگی عاشق 

 اندازی دست با ازدواج این اما شد؛ ایران اقتصاد خوانده پدر  پسر

 .نشد انجام پسر اون پدر  و پدربزرگ

تر بود. خواستم مردی شدم که خیلی از من پایین من مجبور به ازدواج با

 .های دست اندرکارها نذاشتدستاز اول شروع کنم اما 

گناه مشکوک کردن و مجبور شدم از ها شوهرم رو نسبت به من بیاون

 .کارم استعفا بدم؛ اما این تازه اول دردهایم بود

اون روز بهم اطالع دادن که از سفارت انگلیس بوهایی میاد. قرار شد هر 

رجم جوری شده جاسوسی وارد سفارت کنیم. به پیشنهاد دانیال مت

انگلیس که فردی از همون کشور بود رو توی یک تصادف سوری اما نه 

تماس چندان شدید به بیمارستان تهران منتقل شد و اونجا هم با یک 

کوچیک به وسیله افراد مورد اعتماد از سفارت خواستن مترجم به کشور 

 .خودش برگرده و استراحت کنه
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 :میزد دانیال توی اتاق کنفرانس راه می رفت و حرف

تا وقتی بتونند از کشور خودشون مترجمی بیارن که فارسی بلد باشه  -

 .کشه، شاید هم اصال همچین قصدی نداشته باشندطول می

 :من ادامه حرفش رو گرفتم

 .فرد نفوذی از طرف ما باید به عنوان مترجم وارد سفارت بشه -

 .با لبخند سری تکون داد

 .تونه باعث مشکل بشهت انگلیس نمیفعال هیچ مکانی به اندازه سفار -

 :سرهنگ گفت

حاال مسله این هست که چه فرد قابل اعتماد، آموزش دیده و با مهارت  _

 .رو وارد سفارت کنیم

 :من و دانیال اومدیم چیزی بگیم که خودش گفت

 ...نه -

 :با بهت نگاهش کردیم که گفت

نظر داریم، اون ها های اون ها رو زیر همون قدر که ما تک تک حرکت -

 .گیرنهم وقتی بخوان کاری کنند هر جا خطری باشه رو در نظر می
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 :منتظر نگاهش کردیم که گفت

امون رو عملی بذار اون شخص رو خودشون انتخاب کنند، بعد ما نقشه -

 .کنیممی

همه نگاهی بهم کردیم و نیشخندی زدیم. قرار شد به طور نامحسوس و 

یک سفارت پخش بشیم تا بتونیم زیر نظر داشته پنهانی به ادارات نزد

  .باشیمشون

 **دانـیـال**

 پسر   خانواده مافیا ما اول رئیسش عمو آمین بود که با کشته شدنش،

 که سپاه و پلیس  توسط اما رسیدمی قدرت به الینا پدر امین یعنی اولش

 و میشه گیری کناره به مجبور و شناخته داشت قرار الینا هااون راس در

 .میشم ایران مافیا خانواده هفت از یکی رییس کم سن وجود با من

 خواستممی و کردنمی زندگی ما با که بود ماه شیش  بابک برگشته بود.

 با مراسمی  میده ترجیح که گفت خودش اما بگیرم جشن ورودش برای

 .کردم قبول هم من. باشه داشته خودش تهرانی آشناهای و ها دوست

. بودن اومده کمکم  هااز باالی راه پله به پایین خیره شده بودم. مهمون

ترها یا سنگین و رنگین بودن یا چادری. همه خونه با ساتن و دخ همه

های مشکی تزیین شده بود. بابک سرش رو باال گرفت و متوجه من پرچم
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  .شد. چند ثانیه بعد پیشم بود

 نمیای؟ -

  :بعد از یکم مکث گفتم

 یام؟ب -

 .آره خوب. دنی که گفت نمیاد، شما حداقل بیا -

نگاهی به تیپش انداختم. یک بلوز یقه سه سانت دودی که روش نوشته 

بود )یا امام زمان عج اهلل(، شلوار آبی نفتی هم پوشیده بود و بلوز رو روی 

شلوار انداخته بود. نگاهم رو گرفتم. آخه من با این تیپ چطور بیام؟! 

 .ای رو به سمتم گرفتلباس تا شدههمون موقع 

 !میشه این رو بپوشی -

. خودش به  یک نگاه به لباس یشمی رنگ توی دستش کردم، یک نگاه

 .گرفتم که بکشه پس رو دستش اومد  برخورد؛ بهم که فهمید

 .برو پایین، من هم میام -

لبخندی زد و سرش رو تکون داد. وارد اتاق شدم و پیراهن رو جلوی آینه 

امتحان کردم. باالی لباس سه دکمه داشت و روش نوشته بود یا بصیر و 

یا قدیر! از داخل کمد شلوار مشکیم رو که تقریبا گشاد بود برداشتم. بعد 
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 .کردم پرسی احوال و سالم نفر چند با از تعویض لباس پایین رفتم.

 شخص دیدن از هامچشم که  نگاهم به سمت آشپزخونه برگشت

 رو نگاهم. کرد نگاهم خونسرد  !کرد؟می چیکار اینجا الینا. شد گرد مقابل

ه تیپش دوختم. یک چادر دانشجویی که معلوم ب و گرفتم هاشچشم از

 رو  .بود پوشیده بود خودش براش زیپ گذاشته با یک مقنعه کرواتی نیلی

 :گفتم بود نزدیک بهم که ماهان به

 .بیاد بالکن روی  به بابک بگو -

خودم منتظرش ایستادم.به محض این که احساس کردم اومد به سمتش 

 .برگشتم

 خوام این دختره رو ببینم؟مگه نمی دونی من نمی -

یک خورده فکر کرد تا ببینه کی رو میگم؛ بعد که فهمید سرش رو پایین 

 .کنهنمی لجبازی که حساس امشب رو خیلی بود معلوم  انداخت.

 .بود احترامیبی گفتمشنمی اگه  نمیشد؛ بچه ها خیلی قبولش دارن، -

 .رو بوسید گونم کردم که جلو اومد وهمینطور با اخم نگاهش می

 !ببخشید -

 :گفتم  عصبانیت با  هام رو بیشتر توهم کردم واخم
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 !زهرمار -

بیادها، نه؛ فقط از اینکه کسی بخواد خرم کنه متنفرم! دو نه اینکه بدم 

 به چشم با بعد کردم نگاهش همینطور لحظه چند  سه قدم فاصله گرفت.

 .کردم اشاره بیرون

 .برو -

 خداروشکر یک بعد انگار بهش دنیای رو داده باشن، اول تعجب کرد ولی

 برعکس. خورد الینا به بالکن  پنجره از نگاهم. رفت و کرد زمزمه لب زیر

 .کردمی نگاهم خشک خیلی و نمیزد لبخند همیشه

 :اومد صداش که شدم می رد آشپزخونه کنار از داشتم و رفتم  بیرون

 میشه این رو ببرین؟ -

 .به سمتش برگشتم. سینی چایی توی دستش بود

 چی؟ -

 .این رو برای مردها ببرین -

 :داشتم با تعجب نگاهش می کردم که گفت

 .چیه خوب؟ من که نمی تونم ببرم، خوبیت نداره -

 سمتش به. اومد بابک خنده صدای همینطور نگاهش می کردم که
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 :گفت که برگشتیم

 .بدین من ببرم -

دست الینا که تازه فهمیده بود ماجرا چیه نیشخندی زد و سینی رو به

بابک داد. هنوز روضه به طور رسمی شروع نشده بود و صدای روضه 

اومد. به سمت یک گروه از پسرهای که دور آرومی از ضبط می

 پرسی احوال و سالم. شدن بلند من اومدن با. رفتم بودن نشسته  هم

 :گرفتن رو هاشونحرف ادامه و نشستم کنارشون. کردیم

توی اتوبوس، بغل دست یه آقای میانسال نشسته بودم. تلفنش زنگ  -

دلم! سالم همه خوبه و کارم! سالم زندگیم! خورد و جواب داد: سالم عزیز 

قربونت برم دخترم... بعدش هم دخترش گوشی رو داد به مادر و باز هم 

ی پدر و دختری. همون مهربونی در کالم. چقدر کیف کردم از این رابطه

کنه، مگه سانسور خرج دخترش میهمه مهربونی بیدیدم پدری که این 

 میشه پیش خدا مقرب نباشه؟

گیره مگه ممکنه چهار روز دیگه دست همه مهر از پدر میتری که ایندخ

ها بشه برای جلب محبت؟! توی جامعه که با هم مهربون به دامن غریبه

 به خانواده های هم هستیم، اقال توینیستیم و مشغول خراش دادن دل

 !بقیه با بودن مهربون برای بشه تمرینی شاید همین .کنیم محبت هم

 :گفت یکی دیگه
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 .چند وقت پیش داستان قشنگی خوندم -

 :از خواجه عبداهلل انصاری پرسیدند

  چیست؟ "عبادت"

  :فرمود

 ...است "خلق"کردن به  "خدمت"عبادت 

  !پرسیدند: چگونه؟

 گفت: اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال

  را در نظر "مردم"و  "رضای خدا"داری، 

 داشته باشی؛

  ".این نامش عبادت است"

 :پرسیدند

 "...نماز و روزه و خمس"پس 

 !این ها چه هستند؟

 هستند که باید "اطاعت"گفت: اینها 

 انجام "خدا"به  "نزدیک شدن"بنده برای 

 ...بگیرد "انوار حق"دهد تا 

 :یکی شون گفت

به تاریخ کشور صحبت می کردیم زدین توی تاریخ آقا داشتیم راجع -
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 .ش جاناش رو بگو داریوخودمون. بقیه

 :پسری که داریوش بود شروع به تعریف کردن کرد

ولو اینکه  -اگر یک عرب پیاده بود و به یک سوار ایرانی برخورد، سوار  -

باید پایین بیاید و عرب سوار شود، به خاطر اینکه  -اسب از خودش باشد 

عرب است! این جمله هم توی قرار داد بود. فرمانده پادگان هم قبول و 

 .کنه و این میشه از اولین قراردادهای ننگ آور ایرانامضا می

 :این بار من گفتم

بدتر از اون رو نشنیدی. )در یک گروه، اگر یک ایرانی گردنش بلندتر  -

 !(باشد، باید گردنش را بزنی، یا باید از آنجا برود

 .همه حتی خود اون پسر با بهت نگاهم کردن

 !جدا؟ -

 !بله متاسفانه -

 :پرسهاز پسرها مییکی دیگه 

 این قرارداد توی پادگان اصفهان بود دیگه؟ -

 روشن تا بودن کرده آماده  رو میزهای از یکی  جواب مثبت دادم. سر  با

 هایسینی روی نشه سیاه میز اینکه برای. بشه گذاشته نذری هایشمع
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 پوزخند صدرا  با دیدن ستوان دوم یاسر   .کردنمی روشن  شمع فلزی

 کنممی دعوتشون که ندارم قرب و ارج آنقدر همکارشونم که من. زدم

 رو حرفش  موقع اون ببینه کسی یکبار رو خان بابک  ن اما کافی اینبیا

 داداشم به دارم که شد جمع حواسم  لحظه یک. اندازهنمی زمین

  .کنممی حسودی

 به رو هاشیرینی دیس داشت که سرنا  به چشمم  که  روم رو برگردوندم

 توسط  مادرش پیش سال خیلی اما آمین نوه  سرنا. افتاد دادمی ماهان

 به اهمیتی هیچ هاشبچه بقیه برعکس که جایی تا شد زده پس آمین

 و  مادر توسط سرنا  و نداد خواستمی خودش که راهی در تربیت

 اصفهان  دانشگاه   که حالی در  ختر مذهبی بار میاد و بعدد اشخانواده

 .کنهمی تحصیل داری بانک  رشته

 خونه اون به هم دیگه و کنهمی ازدواج معلمی آقا  بعد از اون با

 دختر روی آمین چون اما داشته الینا  مثل سرنوشتی تقریبا. گردهبرنمی

هایی بهش داد که عذاب و مقابله کردمی بازی حساب خیلی اولش پسر

 با و اومد سمتم به که دادم تکون دست براش. نداد قرار هدف  سرنا رو

 اومد سمتمون به بابک    اون از بعد. کرد پرسی احوال و سالم روییخوش

 :گفت و

 .حاجی اومد -
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با تعجب نگاهش کردم حاجی کیه که دیدم همه بلند شدن و با سالم و 

روحانی یک صلوات روحانی که اومد رو تا باالی مجلس راهنمایی کردن. 

اش کرد. همه جلو رفتن و نزدیک ضبط همراه خودش داشت که آماده

روحانی روی زمین یا صندلی نشستن اما من که سر در نیاوردم چی به 

که یک نفر دیگه هم اومد و روی یکی از مبل چیه همون جا نشه بودم 

های حاج آقا های کناری من نشست. نگاهش کردم الینا بود. صحبت

اما چند کلمه بعد ذهن من جمع و جور شد و تونستم صداش  شروع شد

 :رو بشنوم

گرفت میگفت ای اهلِ حرم مهدیِ فاطمه کاش یکی هم بود دم می  -

 !..نیامد

 :بعد شروع به خوندن روضه کوتاهی کرد

 ها بیاای داغدار اصلی این روضه -

  صاحب عزای ماتم کرب و بال بیا 

 فاطمهتنها امید خلق جهان یابن 

  ای منتهای آرزوی اولیاء بیا 

 اللهم عجل لولیک الفرج

همه تکرار کردیم. گوشیم اس داد درش آوردم و نگاه سریع کردم تبلیغ 

  .های اون بخش نرسمبود اما همون نگاه و حرکت باعث شد به صحبت
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های سنگین اجتماعی علی )ع( با این که مسئولیت_می گن حضرت -

فاطمه )س( _آمدن، به کمک حضرته که به خانه میفراوانی داشتن، هرگا

 .دادنشتافت و کارهای داخل منزل را انجام میمی

دوباره اس اومد این بار گوشی رو خاموش کردم اما باز هم قسمتی رو 

 .نشنیدم

برای پیشگیری از گرفتاری به بیماری فساد و گناه و اینکه بتوانیم پاک  -

 با و نگیریم قرار گناه انجام ٰ که در آستانهدامن بمونیم، باید کاری کنیم 

 خاک به را شیطان بین تا دهیم انجام را زیر هایراه خداوند، به توکّل

 .بمالیم

اول شناخت سیره و روش زندگی پیامبر اکرم)ص(، فاطمه زهرا)س( و 

صورت خصوص بهامامان بزرگوار. دوم انجام درست و به موقع نماز، به

 ...حضور در مسجدجماعت و با 

آب خورد بعد با لحن  اش که تموم شد یک قلپاین قسمت از سخرانی

 :فوق العاده قشنگی خطاب به حضرت فاطمه سالم اهلل علیها گفت

 !ترین یارمنور دیده من شو... در جانم زدی رخنه... ای مهربان  -

 :بعد دوباره سخنرانی رو شروع کرد

 دنبال اینکه از قبل  دختر پاک. داداش، جماعت ما مینالن از کمبود    -
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 .باش علی  خودت باشی فاطمه

به یک نفر گفتیم آقا میدونی چطور میشه توی سه دقیقه رفت مکه  -

مناسبات حج رو به جای آورد و برگشت؟ گفت نه واال حاج آقا نمیدونیم! 

گفتم کاری نداره که! یک بار تسبیحات حضرت زهرا سالم اهلل علیها رو 

 .بخون ثوابش با اون یکی هست

 .نگاهی به الینا کردم

 !جدا؟ -

 .سرش رو به معنی آره تکون داد

  اسم زهرا آبروی عالم است -

 اسم زهرا چون نگین خاتم است

  اسم زهرا یادگاری نبی ست

 اسم زهرا دلخوشی های علی ست

 .این جا خودش بعضش گرفت

 اسم زهرا اشک دارد بی امان

 باشد بر جهاناسم زهرا فخر 

 اسم زهرا آبروی حیدر است
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 اسم زهرا اسم جمله مادر است

 :بعد با همون صدای بغض آلود گفت

زیاد بگین السالم علیک یا امیر المومنین علیه السالم؛ این روزها دیکه  -

 !فاطمه سالمش نمی کنه

 .دخترها به گریه افتادن

خواد ی میگفت دلخوشیم صدای پای فاطمه هست وقتحیدر )ع( می -

 علیه علی روی رو در در رو روم باز کنه؛ این روزها دیگه فاطمه السالم ا...

 !کنه نمی باز السالم

 .بغض به گلوی مردها نشست

کنه مردی که دروازه رو از جا کند بعد از تو در خونه رو بزور باز می -

 !فاطمه جان

  .افتادن گریه به ها زن همپای هم مردها از  چند نفر

 تابوت زیر! عمر آخر تا بزنه نجوا  ذهنت توی امشب از بگم چیزی یک -

 !بود خم السالم علیه علی کمر... ا السالم فاطمه سبک

 .ماهم طاقت نیاوردیم و زیر گریه زدیم

 خون روضه به میگی که ی
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 روضه ات رو اینجوری نخون

 منم میگم با دلِ خون

 خدا کنه دروغ باشه

  

 گوشواره شکستمیگن که 

 میگن روی زمین نشست

 مونده هنوز جایِ یه دست

 خدا کنه دروغ باشه

  

 به زخم تو نمک زدن

 به خاطر فدک زدن

 مادرمُ کتک زدن

 خدا کنه دروغ باشه

  

 دنیا به ما وفا نکرد
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 دردامونُ دوا نکرد

 قنفذ چرا حیا نکرد

 خدا کنه دروغ باشه

  

 جاریِ اشکش مثه رود

 آتیش و دودبینِ در و 

 گناهِ محسنش چی بود

 خدا کنه دروغ باشه

  

 تو کوچه هایِ بی سپر

 تنها میونِ رهگذر

 چهل نفر به یک نفر

 خدا کنه دروغ باشه

  

از اینجا وصل شیم علقمه، از اونجا روضه بخونم، علقمه هم همین اتفاق *
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ود، افتاد، چهل نفر نه، چهار هزار نفر به یک نفر، اما اون یک نفر عباس ب

 هدف همه زانو  اون یک نفر پسرِ امیرالمؤمنین بود، چهارهزار نفر رو کنده

اس یادت نره، عب کردن، قطع رو ها دست اول اکبر، اهلل رو، عباس گرفتن

بازوی مادرِ من رو هم تو کوچه ها زدن...تو مَردی،تو پهلوانی،تو عباسی،اما 

توان داشت،چهل نفر مادرِ من یک زنِ هجده ساله...مگه دستش چقدر 

دورش حلقه بزنن....امام باقر فرمود: سبب شهادت مادرِ ما همون ضربه 

 ...های غالف بود...یه جوری زد

 علی بهانه شد و ضربه خورد بازویت

 دری شکست در آن دَم، فتاد بر رویت

  

 شرار آتش ظلم زمان زبانه کشید

 رسید آتشِ نمرودیان به گیسویت

  

 روی پهلوت از آن ایامجراحتی است به 

 نشانه ای ز مالقات میخ و پهلویت
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 هوا ز جور مخاف چو قیرگون گردید

 نشست سایه ی دستی سیاه بر رویت

 شاعر وحید محمدی

مدینه با غالف زدن، کربال هر کی هرچی داشت دور حسینش حلقه زد، *

  "فرقۀٌ بالسیوفِ وفرقۀٌ بالرماحِ وفرقۀٌ بالحجارۀِ "

باقر فرمود: جدِّ مارو به پنج وسیله کشتن، یه عده شمشیر زدن، یه امام  

نیزه زدن، یه عده سنگ زدن....} اما این آخری رو  عده تیر زدن، یه عده

 {تا قیامت نمیشه باورش کرد...خیلی باورش سخته

 امام باقر می فرمایند

 ...میزدن عصا و چوب با پیرمردها "بالخَشَبِ والعصا؛  وفرقۀٌ

 ....بگو:حسین

تونست حرفی بزنه. روضه که تموم شد از شدت گریه هیچ فردی نمی

حسابی تبریک گفت که با  بابک به  بابک پولش رو حساب کرد و اون هم

وجود همچین زندگی باز هم از یاد خدا غافل نشد و بعد از کلی تشکر که 

 .رفت   ازش شد،

 **الـیـنـا**
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ظر بودیم مترجم جدید رو بیارن. پشت میز جلسه نشسته بودیم و منت

چیزی طول نکشید که در زدن، سرهنگ اجازه داد و وارد شدن. پسر با 

اش تونستم تشخیص بدم ترس به ما نگاه می کرد. از پشت چهره ترسیده

همون پسری هست که توی بیمارستان دیده بودم. همون پسر که شوهر 

اون هم با ترس  خواهرش با چوب زده بودش. سرهنگ اشاره کرد بشین

کرد ها رو نگاه میآخرین صندلی نشست. سرهنگ در حالی که پرنده

 :گفت

  جناب کوروش، درسته؟ -

 .پسر آب دهنش رو قورت داد

 .ب... ب... بله -

 .سرهنگ نگاهش کرد

 .نترس پسر جون لولو خور خوره که نیستیم -

 :با ترس گفت

 .آخه من کاری نکردم -

دانیال نبود و همین یکم رو اعصاب بودم و احساس توی این جلسه 

 :کردم. سرهنگ با خنده گفتتنهایی می
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 !ما که نگفتیم کاری کردی پسر جان -

کرد. من هم بهش گفته بودم که کوروش همینطور با نگرانی نگاهش می

 :کاری باهاش نداریم اما باور نداشت. گفتم

م... یک همکاری که شما ببینید ما از شما خواستار یک همکاری هستی -

حتما باید انجام بدین در اصل یک توفیق اجباری چون این مسئله اهمیت 

 .زیادی برای کشور داره

 :تر شد اما گفتیکم آروم

 .من عرضه این کارها ندارم -

 :با عصبانیت گفتم

 اش رو داشته باشید. فهمیدین؟باید عرضه -

 .قشنگ ترسید

گیم رو انجام فقط هر کاری که ما بهتون میفرصت آموزش نداریم. شما  -

 .میدید و هر گونه خطا، سوتی یا بدجنسی براتون بد تموم میشه

 :هام رو روی هم گذاشتم و گفتمخواست چیزی بگه که چشم

 باشه؟ -
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 .دیگه جرات مخالفت نداشت

 .باشه -

 .خودکار رو که تمام مدت توی دستم بود روی میز کوبوندم

 دین؟اجازه مرخصی میسرهنگ  -

 .بفرما -

 .بلند شدم و احترام گذاشتم بعد بیرون رفتم

 چون. بود کرده عقد  امخبر رسیده بود محمد علی پسر دایی مهدی

 رفته مامان و بابا اما برم مشکالت این وسط تونستمنمی من بودن دامغان

 .کردنمی صحبت باهم داشتن همکارها. بودن

سیما دو تا دوربین داشت که یکیش فول تایم در  زمان ما کال صدا و -

مون چطوری رسید که معلموقت عقل ما نمیاختیار مسابقه محله بود، اون

 !های کالس جاساز کنهتک بچهی تکچهل تا دوربین داره که توی خونه

به حال و هوای قبل از انتخابات و مشکالتی که برای جلسه رفتم. راجع

 :وجود بیاد حرف زدن. سرگردی گفتمی تونست به 

 دوباره قبلی  نباید زیاد مشکلی پیش بیاد طبق عادت رئیس جمهوری -

 .میاره رای
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 :کرد جواب دادهمسرش که توی همون اداره کار می

مقابل رئیس جمهور فرد قدرتمندی مثل آقای رفسنجانی و اطرافیانش  -

 .هستن

 :گفتم

هایی شنیده یس جنب و جوشو ضمنا فراموش نشه در سفارت انگل -

 .میشه

ن بودیم و هرچند سرگردو هنوز اما اومدیم بیرون   همه سر تکون دادن.

 :نفر در حال صحبت و مشورت باهم بودیم که صدایی اومد

 !ذاریشما با خودت چی فکر کردی که برای یک سرگرد احترام نمی -

دانیال ایستاده همه به اون سمت برگشتیم. سرهنگ هماشاه رو به روی 

 :بود. دانیال با خونسردی گفت

 .متوجه شما نشدم -

که متوجه نشدی! با خودت چی فکر کردی؟ مثل اینکه یادت رفته تو   -

 قدرت  بخاطر  کنی انگارها جوری رفتار میاینجا اسیری اما بعضی وقت

 .هستیم تحملت به مجبور هم ما و رسیدی اینجا به پدرت

  .دلم براش سوخت  .دانیال بودها به همه نگاه
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من متوجه نمیشم چرا سرهنگ اصرار به بودن تو توی این جلسه بود،  -

 .تویی قضیه طرف یک  بنظرم هر اتفاقی قرار بیفته

دانیال سکوت کرده بود و زیر نگاه بقیه صورتش سرخ شده بود. دلم نیومد 

 .سکوت کنم و جلو رفتم

جناب شباهنگ بسیار بیشتر از خیلی اما ناگفته نماند که خدمت  -

 .های ما هستسرهنگ

 :ونسردی ادامه دادمخ با  اینبار همه نگاه ها به سمت من برگشت.

 هست؟ ایشون های زحمت از ذکر   الزم به  -

 .هنوز همه جا سکوت بود

 تعلیم ها،جاسوس دادن لو ها،تحریم زدن دور  پس باید یادآوری بشه.  -

 سیزده رسوندن سرانجام به  رویه، بی قاچاق از جلوگیری ویژه، مامورهای

 بگم؟ بازم.... شکل بهترین به ماموریت

 .سرهنگ هماشاه نگاهم کرد

 این دفاع شما از پسر یک پدر خوانده برای چیه سرگرد؟ -

 .لبخند کوچیکی زدم

 .سرهنگ بنظرم بهتر برای ناهار تشریف ببرین -
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شد و با ناراحتی بیرون رفت. یک نفر دیگه از این توهین صورتش سرخ 

 :قصد دفاع از دانیال رو پیدا کرد و گفت

اصال سرهنگ نیرو انتظامی خودش توی جلسه سپاه چیکار داره که به  -

 بقیه گیر میده؟

اش چنان مظلوم می شد که به دانیال خیره شدم. وقتی ناراحت بود چهره

 زاهد سوم ستوان ورود با  های خطرناک!لرزید. از اون لرزشقلبم می

 به و کردم فرار خطرناک احساس اون از خورده گلوله دستی  با جاللی

 .رفتم همکارم یاری

 ***دانیال***

 توسط  برداشتم را خالف راه در قدم اولین آنکه محض    من دانیال به

 .مشد بازداشت امعالقه مورد دختر توسط و رفتم لو برادرم

خارج گریخت و من به عنوان گروگان اینجا ماندم. در پدرم آرمین به 

اینجا چوب دو سر نجس بودم؛ از طرفی برای سپاه کار می کردم و از 

 ذهنم از که دختری با تونستم سال شش  طرف دیگه برای آرمین. بعد از

 .بشم ایاداره هم بود نرفته

 گرفت رو اول آور رزم لقب  این مرد امروز

 دختری که دوستش داشتدر همین زمان 
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 پیش چشمش همین لقب رو گرفت

 و این یعنی تو همیشه یک جاسوس داری

ناخودآگاه بدون در زدن در دفتر رو باز کردم و وارد شدم، الینا و آبان با 

تعجب نگاهم کردن. از وقتی احسان که بهش دستور زیر نظر گرفتن الینا 

ادی دور الینا رو داده بودم خبر داده بود که سروان آبان زی

 .کردم مصنوعی سرفه چند. نداشتم آرامش  چرخهمی

 !خانم ملوانی اومدم بابت امروز ازتون تشکر کنم -

 :در حالی که معلوم بود باور نکرده رو به آبان گفت

 .تونید تشریف ببرینمی -

 :اون هم احترامی گذاشت و بیرون رفت. در که بسته شد گفتم

 میزنه، نکنه خواستگارتون؟شنیدم زیاد به شما سر  -

 :کالفه گفت

وقتی تو و مازیار انقدر من رو زیر نظر دارین مگه کسی فرصت   -

 .کنهخواستگاری پیدا می

به سمتش رفتم و رو به روی میزش ایستادم اما اون سرش رو  

هاش گرفته بود و به میز زل زده بود. وقتی موندنم طوالنی شد دست بین
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 :فتمسرش رو باال آورد. گ

کنند تنها دلیل موندن من توی این کشور اسارتم، خدا رو همه فکر می -

 .دونندشکر هیچ کدوم دلیل اصلی رو نمی

 اینکه به نداشتم، آرامش هنوز   چند ثانیه بهم نگاه کردیم بعد بیرون زدم.

. کردمنمی تحمل دیگه یکی برای اما داشتم عادت باشه مازیار برای الینا

ای به االخره بعد از چند ساعت سردرگمی تصمیم گرفتم آبان رو به بهانهب

 زنگ گوشیم که خونه سمت به رفتممی داشتم شب  شهر دیگه بفرستم.

 .کردم نگاه روش صفحه به. زد

 (مرحوم)

از اینکه الینا بهم زنگ زده متعجب شدم و سریع ماشین رو کناری پارک 

 :کردم و جواب دادم

 !بله -

 :صدای نگرانش به گوشم رسید

 !کجایی؟ -

 .دارم به سمت خونه میرم -

 !توی ماشینی؟ -
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 :گیج جواب دادم

 !پس کجا باشم؟ -

های مدار بسته فرد مشکوکی رو نزدیک ماشینت دیده بود با دوربین -

 هرجا کردن وصل ماشینت به بمب  های انجام شده معلوم شدبررسی

 .شو دور ماشین از و پیاده هستی

با این حرف گوشی رو خاموش نکرده توی جیبم گذاشتم و دستگیره در 

رو کشیدم اما باز نشد. چندبار امتحان کردم و به قفل نگاه کردم اما 

مشکلی نداشت. متوجه شدم سیستم ماشین رو دست کاری کردن. سریع 

بالشتک باالی صندلی رو کندم و با تیزی زیرش دور شیشه ها ضربه زدم 

 که شدم دور ماشین از سرعت  . خودم رو بیرون انداختم و باتا شکست

رتم پ جلو به انفجار موج بعدش لحظه چند  و اومد وحشتناکی صدای

تر وجود داره دوباره بلند دونستم امکان انفجار دوم و بزرگکرد. چون می

 .شدم و تلو تلو خوران به راهم ادامه دادم و آخر بیهوش روی زمین افتادم

 .هنوز بهوش نیومده -

 :قبل از اینکه صدا جوابی بشنوه زمزمه کردم

 .هوشمبه -

متوجه شدم چند نفر به سمتم دویدن و یک نفر هم دستم رو گرفت. به 



 

 

 WWW.98IA3.IR 680 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 گرفته رو دستم که دیدم رو نگین  همه از اول  سختی چشم باز کردم.

 و بود دستمون به الینا نگاه. احسان سرهنگ، مازیار، دنیل، الینا، بعد بود،

 از حتی حالش سرهنگ و بود خونسرد مازیار کرد،می نگاهم نگران دنی

 .رم نشسته بودس باال پر توپ با احسان آخر در و بدتر هم دنیل

 کنید؟شما اینجا چیکار می -

 :مازیار جواب داد

 و شدن سوار هم شباهنگ سروان و سرهنگ  اومدم دنبال الینا که -

 جمع یکجا که دیدیم رو مردم راه سر. برم تند خونه مسیر تا که خواستن

 به و کردیم پیدا بیهوش رو شما و گشتیم رو بر و دور. بودن شده

شناسم و نمیدونم از کجا خبردار شد م. این آقا که نمیآوردی بیمارستان

 .هم داخل اومد و به داداشت اطالع دادیم

 :گفتم دنی  متوجه شده. رو بهمتوجه شدم احسان دنبال الینا که بوده 

 بابک کجاست؟ -

 .خونه نبود، خبردار نشد -

 :از سرهنگ پرسیدم

 کی باعث این اتفاق شده؟ -
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 .هنوز معلوم نیست -

 میتونم مرخص بشم؟ -

 :نگین به سمت در راه افتاد و گفت

 .کنمکارهای مرخص شدنتون رو دنبال می  -

خواست هاش این بود وقتی میعادتجلو اومد. کال یکی از  الینا یک قدم

 .اومدبهش توجه میشد یک قدم جلو می حرفی بزنه که باید

تون شده و حال عمومی شما خوبه! فقط کم خونی تون باعث بیحالی -

 .موج انفجار هم بعد از مدت کمی تشنج به همراه داشته

 .سر تکون دادم

 .بندهمن و تو هیچ امنیتی نداریم، خط عمرمون به یک مو   -

 :چند ثانیه نگاهم کرد و بعد گفت

 پس... می تونیم پشت هم بایستیم؟ -

 :مدتی بهم خیره شدیم و بعد گفت

 !تر از این ندارمآرزویی بزرگ -

 !تر استامشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوش
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رزم دار خورشید تهرانی هم برای جزئیات پرونده اومده بود. کمک  

ام جای لباس پاره شدههایی که دنی بهند شدم و لباسسرهنگ و مازیار بل

از موج انفجار آورده بود رو پوشیدم. به دستشویی رفتم و آبی به سر و 

صورتم زدم که حالم رو تا حدودی جا آورد. سرهنگ قول داد به پرنده 

کنه من هم به خونه برگشتم و با مواد مقویی که حنانه خانم رسیدگی می

ا اومد. آخر هفته یک ارتقای درجه بهم دادن که با الینا بهم داد حالم ج

 :هم درجه شدم. فرداش سرهنگ خبرم کرد و گفت

بهت میگم کی قصد جونت رو کرده اما قول بده عصبانیتت رو کنترل  -

 .کنی

 .قول میدم -

 .بوده یمانی تینا  کار-

 پدری بزرگ پدر آمین همچنین و آرش و آرمین زاده خواهر  تینا یمانی)

 داره بچه پنج و برادره سه این خواهر تنها هانیه  مادرش اسم  .الیناست

 (.اولش دختر تینا که

 .جا خوردم

 میدونم که جایی تا طرفی از  برای چی تینا باید قصد جون من رو کنه؟ -

 .داد دست از رو  اموالش همه اون
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 .کشتن تو دیدهبه قدرت و ثروت رو  آره و بهترین راحل برای رسیدن -

 !آخه چرا؟ -

 و اون ازدواج ترتیب که داده قول تینا به  آرمین  -

بده، تینا هم با خودش فکر کرده بهترین راه برای    رو   دنیل    برادرت

 .رسیدن به قدرت اینه که تو رو بکشه تا برادرت جانشین پدرت بشه

وضعی بود از خندیدم، چه اگه جلوی سرهنگ نبود با خیال راحت می

 .جانشینی ما

 .از کجا معلوم دستور آرمین نبود -

 .از اونجایی که خبر رسیده همون دیشب آرمین تینا رو به قتل رسونده -

 .یکم مکث کردم بعد ابرویی باال انداختم

 تونم برم؟که اینطور! من می -

 !بفرمائید  -

 بود نمونده احسان و نگین عقد تا چیزی   احترام گذاشتم و بیرون رفتم.

 نگین و من خاله پسر احسان! صدا و سر پر مجالس از متنفر که هم من و

آرمین سرش رو زیر آب  و آمین  پیش سال چند که آرتانم، عمو دختر

ای که در انگلیس زده بودن رو باال کرده بودن تا سهمش از کارخونه
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 شلوار ادکلن،    .بدیم انجام رو  ها رفتیم بقیه خریدهایبکشن. با خاله این

     ...و لی

یک دفعه توی بازار چشمم به زن و مردی افتاد که باهم خوش و بش 

رفتن. بک لحظه زمان برام ایستاد و زیر لب کردن و کنار هم راه میمی

 :زمزمه کردم

 !باربد -

 .اون تا داخل مغازه ای رفتن و من بزور نفس کشیدم

 … من

 …درسته که خنجر خوردم

 …درسته ک زانو زدم

کنم تو قلب ولی روزی بلند میشم خنجر رو چشم تو چشم فرو می

 .یستن کینه این…کسایی که از رفاقت بهم نارو زدن. ششـــک نکن

 .به خونه که برگشتم دیدم بابک با چندتا صلوات شمار و مقوا مشغوله

 کنی؟چیکار می -

 .عه سالم -

 .سالم -
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 روی و میزنم مساجد دم  چسبونم واین صلوات شمارها رو روی مقوا می -

 کلی روزی اینطوری اهلل عجله زمان امام سالمتی نیت به نویسممی مقوا

 .میاد بدست صلوات

 .اش زدمنگاهی به مقواها کردم و آروم روی شونه

 !ایول -

دادم سرگرم مییکم به مرتب کردن اتاقم که تنها کاری بود خودم انجام 

 بریم کرج به خواستیممی احسان و  نگین عقد برای که فرداش  شدم.

 شلوار و کت بدبختی هزار با. نگین خود یکی بودم غمگین من یکی

 دست ساق داماد، سفید جوراب نشد زیاد خریدها بقیه اما. شد انتخاب

 درست املت و   رفتیم ما ویال به و گرفتیم گوجه. داماد پیراهن  سفید،

 ویال زیاد سردرد بخاطر من که کردیم عقدشون مسجدی توی   کردیم.

 و من که گرفتن بزرگ مهمونی یک هم شب. نکردم شرکت و بودم مونده

 .کرد دل و درد برام کلی بابک جاشبه و نکردیم شرکت بابک

 
 هاشلب  نگین  صبح به سختی بیدار شدیم. عروس و داماد اومدن.

کرد. جالب بود هیچ کسی هوا سیر می توی احسان و بود شده آویزون

 که کردیممی نگاهش یکجور خاله و من    پرسید.دلیل حال نگین رو نمی

 :گفت طفلک
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 !کنید؟ به خدا ماهم مثل شما خوابیدیممی    چرا اینطوری نگاه -

 
 برای    خالصه حدودا ساعت هفت و نیم آماده رفتن شدیم. احسان

 وقتی  و شوهر خاله صبحانه درست کرد. خانم خاله و نگین و خودش

ما    دونستننمی بودن آورده عاقد    .رفتیم محضر به مستقیم برگشتیم

عقد کردیم. سبحان با ماشین احسان کت و شلوار خاکستری پوشیده بود 

 شد داده هاشناسنامه  با پیراهن سفید یک جعبه شیرینی هم دستش بود.

ن تازه از سفر رسیده بودیم خسته چو همه . کشیدمی طول کارهاش و

   .عکس گرفت وهم بابک و زدن امضا کلی    بودیم.

 **الینا**

 بود ماه دو  و  دونستم چیکار داشتزده بود. نمی دایی مهدی ده بار زنگ

 .نداشتم دادن جواب حال االن  اما بودم نشنیده رو صداش

 کنی؟داری می چیکار بذار جریان در هم رو ما ام وی ام  راننده -

این صدای پلیس راهنمایی رانندگی بود که با این حرفش من رو از دور 

از کنار رفتن خاتمی به     کالفه  .داشت باز میدون دور بار هفتمین   زدن

 اینکه با  نفع موسوی بودم و متوجه کارم نبودم. نوری و مهرعلیزاده هم

 پور    جهرمی،  ن.بود نکرده ایجاد بزرگی مشکل اما بودن نشده رسمی

 در رسمیت به نخواستن  مقابل هایحزب از هم مظاهری و   محمدی

 اعلمی،  .بودیممی هم شده صالحیت رد افراد مراقب باید اون جز   .بیان
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 .سعدی شعله  بیات،

خوردیم، از میتوی اداره وقت غذا خوردن نداشتیم و بیسکوییت 

قفل گاو صندوق بانک مرکزی  از رو چیز همه   هایی که نوار دورشهمون

 پنج از  .کنهمی باز بیسکوئیت خود بست جز به تا بخت دختر همسایه رو 

 پنج تا  گشتممی بر ظهر از بعد سه ساعت و  رفتممی اداره سمت به صبح

 یک عذاب این باالخره  .شب ده تا رفتممی اداره به دوباره بعد ظهر از بعد

ز گذاشتم و توانایی بلند کردنش می روی رو سرم  .انداختم روز

 سمتم به دانیال نشنیدن جوابی و کردن صدام چندبار وقتی  نداشتم.

 .کرد  بلندم  و دوید

 !حالت خوبه سرگرد؟ -

 دهنم نزدیک و آورد آب برام هاخانم از یکی  نای جواب دادن نداشتم.

 :گفت دانیال. شدم بهتر خوردم قلپ دو بزور. آورد

 تونید بلند بشین؟می -

 :به آرومی گفتم

 .فکر کنم بتونم -

 .ببرمتون درمانگاه  پس بلند بشین تا -
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 :گفت هاستوان از یکی  رو به

 .برای ما مرخصی رد کنید -

دانیال پشت سرمون با کمک همون خانم بلند شدم و به سمت در رفتم. 

اومد و در رو برام باز کرد. صندلی جلوی ماشین نشستم و خودش سوار 

 .شد

 .کمربندتون رو ببیندید -

 .دادم تکیه ماشین صندلی به رو سرم  کمربند رو بستم و

 ماشین جدیده؟ -

 .اش گرفتاز اینکه با اون حال هم دست از فوضولی بر نداشتم خنده

 .گرفتم قرض رو دنی ماشین  خیر، -

 .هام رو بستم و با صدای باز شدن در ماشین دوباره بازشون کردمچشم

 !پیاده بشین سرگرد -

کنار رفت و پیاده شدم. همون چند دقیقه خواب حالم رو بهتر کرده بود. 

 :وارد درمانگاه شدیم. گفت

 .شما بشینین تا من بهشون بگم یک سرم تقویتی براتون حاضر کنند -
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 .اومد بعد دقیقه چند  نشستم. تشکر کردم و

 .بفرمایید اتاق از اون ور -

 .اتاق شدم و همراهم نیومد. یکم بعد پرستار وارد شد وارد

 سپاهی هستید؟ -

چند ثانیه متعجب نگاهش کردم بعد متوجه لباسم شدم. سوتی رو به روم 

 :نیاوردم و گفتم

 !بله -

 انتخابات چی هست؟خیلی خوشبختم خانم! موضع سپاه در  -

 .آرامش ملت و شکوه انتخابات -

 .خندید

 .بله، نباید حرفی زد -

 سرم  و کرد بیدارم ساعت دو از بعد  برام سرم وصل کرد و به خواب رفتم.

 دلم. بود برده خوابش خستگی شدت از هم دانیال رفتم که بیرون. کند رو

 .شد بیدار که برم خودم خواستم و کنم بیدارش نیومد

 تموم شد؟    -
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 .نشست

 .بریم -

 دختر به رو  باهم بیرون رفتیم. رو به روی درمانگاه یک پارک بود. نگاهم

 واسه  الکی الکی، چه دوختم زدنمی قدم پارک توی که پسرهایی و

 اتفاق اون اگه شاید    !خوشحالن چه و کنندمی درست دردسر خودشون

 ولی  بود خوبی جوون اون بودم خوشبخت مازیار با عمر آخر تا افتادنمی

ه اداره ب    .کنم پرت رو خودم حواس کردم سعی. نبود قسمت

تر بود چه شلوغم بود. با اینکه ها خوشگلوای چقدر اداره شب   .رفتیم

. بکشیم کنار نبود دلمون وضع این توی اما  کال برامون مرخصی زده بودن

 .پرسیدن رو حالم همه

 و کرد گیر چیزی یک به پام هوا تاریکی بخاطر که برم اومدم ده  ساعت

 .خورد پیچ

 !آخ -

هیچ عکس العملی نشون نداد اما یکی به سمتم دوید سروان آبان بود که 

 .بود اومده ما  ای به این اداره موقتبرای گزارش پرونده

 !خوبین سرگرد؟ -

 .آیی، بله -
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 خواین من برسونمتون؟میاما بنظر میاد خیلی درد دارین.  -

های درشت مشکی رنگش تنها چیزی بود که نگاهش کردم چشم

 .کرداش رو خوشگل میچهره

 .نه، ممنون -

 .تونید برونیدولی شما نمی - 

 .رسونمشون، شما تشریف ببریدمن می -

. رفت حرص با و داد تکون سری آبان. بود  سمت صدا برگشتم، دانیال

 کرد دراز رو دستش. نشستم دوباره گرفت درد پام که بشم بلند اومدم

 :گفت و زد محوی لبخند که کردم نگاهش تعجب با سمتم

 .خودمونین  فکر کردم از دخترهای خانواده -

با تکیه به ماشین بلند شدم. کمکم کرد در سمت راننده رو باز کنم و  

پیام بشینم بعد خودش نشست و ماشین رو روشن کرد همون موقع برام 

 و برگردوندم کیفم توی دوباره رو اومد نگاه کردم از مازیار بود. گوشی

 :گار حرف دل من رو می خوندان که آهنگی به دادم رو حواسم

 دروغات همه با من ، من دیوونه دیوونم واقعا

 بارمشینم و میکه پای توئه نامرد می

 بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جاتو بگیره
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 موقعی که باید نبودی که کنارمولی اون 

 مهم نیست بعدش اصال نه نباشی بازم هستم

 ولی من دیوونه هنوز واسه تو دلواپسم

 یه دونه دلِ تنها یه سایه که دیگه ندارم

 خودم درستش میکنم میرم پی کارم

 … میرم پی کارم

 !آره اون موقع همین رو گفتم، می رم پی کارم

 … میرم پی کارم

ش کرد به سمتم برگشت. یک دستش رو به صورت قائمه ماشین رو خامو

رو پشتی صندلی گذاشت نیروی شب با اون تاریکی هر کسی رو جادو 

 :کرد. لبخندی زد و با لحن شیطونی گفتمی

 .سرگرد دختر چهارده ساله رو که نیاوردم -

پیراهنش رو بدون هیچ خجالتی در آورد. ناخودآگاه روم رو گرفتم. صدای 

 با وقتی هنوز بخنده، تونهمی منه با وقتی هنوز    اومد.  ومشآر  خنده

گردم. یک تیشرت فهمیدم. بر مینه آروم باشه و این رو میمیتو منه

 زیر از که بود هیکلی انقدر دانیال  استخونی که روش نوشته شده بود

 رو خودم حواس اینکه برای بزنه بیرون بدنش هایبرجستگی هم لباس

 :پرسیدممی کنم پرت
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 .گیری دادین به دخترهای چهارده ساله چه  واه! شما مردها -

 :دادهمین طور که پیاده میشد جواب می

بخاطر این که دخترهای چهارده ساله اول سن بلوغشون و راحت گول  -

 .خورنمی

لبخندی زدم. گوشیم رو در میارم به مامان موقعیت رو اطالع میدم البته 

گردم سمت چنگیز خان ریم باز میشه با تعجب بر میاز طریق اس در کنا

 .یک خورده خم داخل ماشین

 کنه؟پاتون هنوز درد می -

 .شدم  هل

 آره، یعنی نه، یعنی... نه...آر...نه-

 .بود پارسا  آرشام  دار رزم  گوشیم زنگ خورد. نگاهی به شماره کردم.

 !بله رزم دار -

 کجایی شما؟ جلسه چی شد؟ -

 کال یادم رفت. برگردم؟وای  -

  .نوچی کشید
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 !ای بابا! نه راحت باشید! خدانگهدار -

 .و قطع کرد

 من همانم که شبی عشق، به تاراجش برد

 همچو حلّاج به خاکستر ِ تشویش نشست

 در سرش سوره تکویر مُجَسَم میشد

 ای در خودش آرام شکستقبل ِ هر زلزله

هایم رو روی هم فشار لبو عقب میره با حرص    خورهلبخندش رو می

 .میدم و پیاده میشم

 این لباستون یکم غیر رسمی نیست؟ -

 .اندازه بعد به مننگاهی به لباسش می

 .ترماین طوری راحت -

 ریختی خشکش میسیل ِ غم بود که از گونه

 سوختو عزادار ِ خودش بود که در خود می

 ها بست ، و چیزی نشنیدچشم بر وسوسه

 ی باز دهانش را دوختگفتنی بود ول

برگشتم و به ساختمون رستوران نگاه کردم البته رستوران نبود باغ تاالر 

 سفیدی نمای هم ساختمون و بود  بود؛ باغش پر از انواع گل و درخت
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که پرده آبی رنگش از اینجا هم دیده میشد  بزرگ هایپنجره با داشت

های زیادی تو باغ بودن و زن و مردها داخل میشدن و بیرون ماشین

ها سر لخت اومدن یک چیزی نظرم رو جلب کرد همه تقریبا همه زنمی

 .های مخفیبودن سریع فهمیدم از اون رستوران

 بندممن همین بیخ ِ گُذر چشم به خون می

 خندمدشنه که تهدید کند میو به هر 

 پیوندمی ناچار نمیمن به هر زنده

 من به دستان ِ خودم گور ِ خودم را کندم

 به پذیرایی و دفن و کفنم فکر نکن

 .سرگرد من نمیام-

 هستین؟ ساله چهارده  دیدین دختر -

 :ای ادامه میدهبعد با لحن اعتماد دهنده

دوست ندارین بیان، هر جور سرگرد من قصد بدی ندارم؛ ولی اگه  -

 .راحتین

 گاهی آهنگ ِ زلیخاست در آشوب ِ دهان

 با چه سمع و بصری شکوِه بگوید کنعان

 یوسف ِ دور ِ مرا از غم ِ تهمت بِرَهان

 ام و دستْ کج و تُند زبانگرچه رو زخمی
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 به سر و صورت و دست و دهنم فکر نکن

 م؟ا کرده رفتار بد چنین او با که هنگامی بود خوب انقدر  چرا

 پسر بچه چندتا که کردممی نگاهش داشتم ساختمون سمت رفت  بعد

 .اومدن سمتم به مدهوش و سوسول

 ِ صد مرتبه توبیخ غلط کردی باز ؟  بعد

 گردی باز ؟ما که هستیم تو دنبال چه می

 ات را بِچِکان مَرگ ، اگر مَردی بازماشه

 بازتو که از منزل ِ منقل تبر آوردی 

 هی به آیا بزنم یا نزنم فکر نکن

 به به چه گلی، چه منگی! کالغ سیاه گنجشک ما میشی؟ -

 .اومدم اگه پام چالق نبوداز پسشون بر می

 :اومد دانیال  صدای

 .گورتون رو گم کنید؛ یاال -

 از من و بودن با من بگذر هم بستیز

 پشت من منتظر خنجر ِ تیز است عزیز

 کتف من ای خنجر ِ تیزصاف بنشین وسط ِ 

 نفسی تازه کن و اَرّه بکش شاخه بریز
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 به غم ِ جوجه کالغی که منم فکر نکن

از هیکلش ترسیدن. باید هم بترسن یک هیکل داره شاه نداره! یکیشون 

 :سعی کرد خودش رو نبازه و گفت

 .اصال مال خودت؛ بهترش رو دارم -

 :بعد رفتن دانیال به من نگاه کرد خودم گفتم

 .میام -

 گر چه بد رفتی و بد کردی و بد خواهم دید

 گرچه با خون ِ خودم پشت دلم داغ زدید

 با توام ای خط ِ ابروی ِ کج ِ در تهدید

 باز با این همه هر وقت غمی شیهه کشید

 من همین نبش ِ چنار و چمنم فکر نکن

 کنه؟پاتون درد نمی -

 .آروم حرکت کنم چیزی نمیشه -

ای و فیروزه  شلوار رنگ رستوران دو نفر با کت و رسیدیم به در سفید

پیراهن مشکی دم در ایستاده بودن. با دیدن ما در رو باز کردن و 

 :یکیشون گفت
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 .خوش اومدین آقای شباهنگ -

 ی عشق دگردیسی بوداولین مرحله

 یعنی از من به تو رفتن ، به تو محدود شدن

 یعنی از شاخه تبر ، از تبر اَلوار سپس

 خُرده هیزم شدن و عاقبتش دود شدن

 آذر-علیرضا

های سری تکون میده میریم تو؛ اوف یعنی واقعا فقط اوف سرامیک

درخشان گلبهی روی زمین چنان برق میزنه که از اینه خودم رو بهتر 

های اشرافی مشکی ای با صندلیمیتونم ببینم میزها اشرافی نباتی و نقره

 .های طبیعی وسط سالن بودگل روی هر میز گلدونی بود پر از

 .های سنتی بودچسبیده به دیوار هم تخت

وسط سالن یک قسمت یکم باالتر رفته بود که چند نفر داشتن توش  

رقصیدن و گروه ارکست هم روی سکوی باالی با کت و تانگو می

های یخی و های سفید و کراواتشلوارهای آبی و جلیقه ستش با پیراهن

لن یک سالن کوچیک و جدا قرار داشت که توش میز ای اخر سانقره

بیلیارد و میز پینک پونک بود لوستری از سقف آویزون بود که تا دو 

 .رسیدمتری زمین پیچ می خورد و می

های متعجب اومد. نگاهرستوران دوبلکس بود صدای قهقه از طبقه باال می
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بود که گرده جالب بود و خوب زده به سمت من بر میو حتی وحشت

همیشه تو کیفم دارم عوض  ام رو با یک روسری شیری رنگ کهمقنعه

بود که من پلیس باشم باز هم باشون یکی  کرده بودم باز هم ترس از این

 .نبودم برگشتم و به چنگیز خان نگاه کردم

 .ها یکی نیستممن با این -

 بیننش سریع سالمکنه هر کدوم از پرسنل میده حرکت میجوابی نمی

داد از باال میدن و خم و راست میشن یک نفر که سر و وضعش نشون می

کرد باالهای رستورانه اومد سمتمون در حالی که با تعجب به من نگاه می

 :گفت

 .تون حاضرخوش اومدین قربان! میز همیشگی- 

 .اندازهدانیال نگاهی به باال می

 !بفرمایید -

 :بیفتم پس پرسیدمنخواستم دنبالش مثل جوجه اردک راه 

 .هاکجا؟ من طبقه باال نمیام-

هاش افتاد اخم ریزی کردم. اه اصال از چال لبخندی زد که چال روی گونه

اش خوشم نیومد انگار فهمید چون این بار اخم کرد و با لحن روی گونه
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 :جدی گفت

 .میریم روی پشت بوم -

ها از اتاق بود باز هم از پلههای مارپیچ باال رفتیم طبقه باال پر با هم از پله

باالتر رفتیم رسیدیم روی پشت بوم اینبار واقعا تا چند ثانیه نتونستم 

بوم یک استخر بزرگ بود که چند نفر از زن و مرد حرفی بزنم وسط پشت

کردن از هر قسمتی هم به شکل یک گردی نسبتا بزرگ به توش شنا می

 .سمت باال رفته بود

های خورد تا ازش باال بری پیشخدمترنگی می های فلزی مسیکه پله

های بادمجونی مشکی اینجا برعکس پایین که پیراهن و شلوار با جلیقه

های دودی با پیراهن کاهویی و کراوات دودی و داشتند کت و شلوار

موند دید نگاهش رومون خیره میمشکی پوشیده بودن هر کسی ما رو می

بودم چنگیز خان برگشت ایی که نباید میبدم اومد از جایی که بودم از ج

 :احترام گفت سمتم و با

 !لطفا بفرمایید - 

گرفتم و به کسی نگاه نکردم جلوتر حرکت کردم به یکی از آالچیق  باال

 باالی رفتیم باال ها کانی پله از دوباره باال بریم کرد اشاره رسیدیم که    ها

 گذاشته دایره نیم صورت به رنگی ای نقره راحتی های مبل ها گردی

با  ای شیشه نفره دو میز یک هم گردی دیگه نصفه تو بود شده
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های گلبهی رنگ گذاشته بودن دو تا فانوس فضا رو روشن و صندلی

قشنگ کرده بودن از اونجا میشد تموم شهر رو دید نفسم از اون همه 

 .زیبایی بند اومد. برگشتم و شیطون نگاهش کردم

 حساب شما دیگه؟سرگرد به  -

با خنده اشاره کرد بشینم نشستم خودش هم رو به رویم پشت میز 

 .نشست

 اگه بگم به حساب شما چی؟ -

 .همین حاال در میرم -

خوره لبخندی میزنم هایش تکون میاش شدیدتر میشه حاال شونهخنده

اندازم نکنه یک یادم بود این حالتش لبخندم تلخ میشه سرم رو پایین می

 ذهنمه توی که    سرش رو باال بیاره و بخون فکر مزاحمی وقتی

رو میذاره روی میز و کنار میره. دانیال با  تبلتی و میاد باال پیشخدمت

 .کنهچشم به تلفن روی میز اشاره می

 .خواین عالمت بزنید تا براتون بیارنهرچی می -

برش می اندازم بعد به سمت خودش های عجق و وجق مینگاهی به اسم

 .گردونم

من تا حاال همچین رستورانی نیومد. با سلیقه خودتون یک چیزی که  -
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تند نباشه، سبزی جات نباشه، ماهی دوست ندارم نباشه، نیمه پخته 

نباشه سفارش بدین. مخلفاتشم کوفت و زهرمار نباشه، دلستر و این طور 

 .خورمچیزها هم نمی

ای یک اسم شت با ژست مسخرهخوره انگار انتظار دااز صراحتم جا می

 :عجیب و غریب از منو رو بگم. بدون توجه به نگاهش میگم

 .مطمئنا از قبل غذای ما رو کنار گذاشتن -

 :توجه گفتام ولی بیلبخند روری لبش نشست از زرنگی

 .لطفا یک یادگاری بنویسید-

فقط نگاهش کردم. تبلت رو برگردوند سمت خودش و شروع به نوشتن 

 .کرد

 بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛)

 (های بِدهکار همیشِه طلبکارنآدَم

با ناراحتی نگاهش کردم اما اون نگاهم نکرد ناخودآگاه بغض گلوم رو 

 .گرفته و سعی کردم به روی خودم نیارم

تونیم نویسیم، میره تو فایل مخصوص هر کسی و بعدا میاین رو که می -

 .بخونیم
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 !یره توی فایل خصوصی من؟یعنی االن بنویسم م -

 .تلخ و آروم خندید

شما که این جا فایل باز نکردین. میره تو فایل خصوصی من. البته  -

ها این جا باز نمیشه؛ بلکه هر کسی کامپیوتر این جا یک جوریه که فایل

 .تونه بخونهاز رمز خصوصیش می

 .تم نوشتملبخند زدم جالب بود اشاره کردم تبلت رو بده به من داد به دس

 !… خوبم)

 ؛…باور کنید 

 … امریخته را  هااشک

 ؛… امخورده را  هاغصه

 ؛… ام شمرده را نبودن ها

 … گذرداین روزها که می

 ؛…خالی ام 

 ؛…خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت 

 !… و حتی از عشق
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 (خالی ام از احساس

غذاها رو نیاورده ای که حرف دلم بود هنوز و خیره شدم به نوشته نوشته

بودن اومدم حرفی بزنم تا این سکوت قشنگی که هزار بار ای کاش رو تو 

اش رو گذاشت قلبم نشوند از بین بره، اومدم حرفی بزنم که انگشت اشاره

 .روی بینیش

 !هیس -

 .ای دوختبا تعجب نگاهش کردم نگاهش رو به سمت دیگه

ار یک لحظه خوشبخت ام رو با خاطرات پرت کردم. بزحواس تنهایی -

 .باشم

نفسم گرفت باورم نمیشد این مدتی که هر دو خودمون رو به کوچه علی 

 .چپ زده بودم تموم شده باشه

 ..من..تو..من -

ها فریب میدن آدم رو وقتی که اولین حرف خوام حرفی بزنی. کلمهنمی -

 حروف الفبا، آ کاله سرش میره دیگه چه بالیی سر من میاد؟

پیچیدم غذاها رو سکوت کردم سکوت کرد معذب بودم تو خودم می

آوردن تازه ترس به دلم افتاد نگاهی به غذا کردم با صدایی که از بحث 
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 :اخیر تحلیل رفته بود پرسیدم

 این چیه؟ -

 .اش رو خوردیک تیکه

 .هاموس -

نگاهی به چیزی که به آبگوشت و نخود و یک چیزی مثل نون چرب 

 .مخورد کردمی

 !ها؟ -

 .از حالتم خندش گرفت

 .هاموس؛ یک غذای محبوب عربی -

 برای چی فکر کردین من این جور چیزها دوست دارم؟ -

 .شما که هنوز نخوردین -

خوردن یا نه. با قاشق رو برداشتم. نمی دونم این غذا رو با قاشق می

رو ها دونستم توش چیزی ریخته یکی از جاماسترس به غذا نگاه کردم می

برداشت و برایم از پارچ دوغ ریخت گذاشت کنار دستم. متوجه شدم که 

برای خودش نریخت دوست داشتم بلند شم و در برم ولی اینکار غیر 

گرفتم و معلوم نبود چه بالیی سرم بیاره بسم ا.. ممکن بود سریع می
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 .گفتم و یک قاشق شامل یکم آب نخود و نخود خوردم

 نگاهی  همین کار هم تهدیدی از طرف اون بود.غذا هیچی نشد اما  آخر

 .کرد ساعتش به

 .انگار عجله داری -

های بابک من رو هم دعوت کرده بخاطر آره تولد سینا یکی از دوست -

 .بابک مجبورم برم

 .کیفم رو برداشتم

 .بریم -

 ***دانیال***

از فرداش شایعه بیماری رئیس جمهور پخش شد که همین برای خراب 

ای برای انتخابی کافی بود. مونده بودیم واقعا بیمار یا شایعه شدن جو

تونست کاندید بشه یا جلب محبت و... از طرفی اگه واقعا بیمار بود می

  !نه

 حالش و   توی همین احوال خبر دادن که بابک بیهوش شده )کم خونی(

. گرفتم رو خبرش چندبار اما  بزنم سر بهش نشد و بود شلوغ سرمون. بده

 نداشتیم، هم همیشگی استراحت وقت حتی زیادی کار بخاطر روز اون

ادن کار بابک به بیمارستان کشیده. هر چی از دنی د خبر ظهر از بعد



 

 

 WWW.98IA3.IR 707 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

گفت حالش زیاد بد نیست و نگرانش نباشم پرسیدم چه خبر میمی

 که سرهنگ سر آخر. بگه من نشدن نگران خاطربه ترسیدممی اما  و...

 .برگردم و  برم ساعته نیم داد اجازه بود شده خرابم حال متوجه

امون رفتم و از سوار ماشین شدم و با سرعت به بیمارستان نزدیک خونه

 داخل نگران و رسوندن اتاق  پرستار شماره اتاق رو خواستم. خودم رو به

 باربد و بود کشیده دراز تخت روی بابک   .زد خشکم در دم اما رفتم

 اتاق توی هم  دنی. کردمی نوازش رو موهاش و بود ایستاده سرش باالی

بهت زده نگاهم کردن. به خودم  و شدن  من متوجه سه هر. میزد قدم

اومدم و سری به نشونه تاسف تکون دادم و همینطور که بیرون می اومدم 

 .برای دنی نوشتم

 (.دیگه هیچ کدومتون رو خونه نبینم)

 ***باربد پیش، سال چهار  گذشته،فلش بک به ***

 هوا را مییبینی..؟

 !... تکلیفش با خودش معلوم نیست

 ... باردبارد ... نمیمی

 ... سرد است ...گرم است 

 ... سوزاندکند ... میطوفان می
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 !... "تو"درست مثلِ 

 !... یک ناپایداریه مطلق

اومده منتظر اشون نگران از وضع پیش یک روز مثل همیشه سر کوچه

روی در نگه داشت. بودم که ماشین مازیار به داخل کوچه اومد و روبه

کردم پیاده شد و زنگ زد اما در براش باز نشد و من هم نگران نگاهش می

 با کنهنمی باز روش رو در کسی دید وقتی  .زد زنگ هم  که چندبار دیگه

 .کوبید در به مشت

زنم رسوایی دخترتون رو اگه باز نکنید داد میباز کنید، در رو باز کنید!  -

هاشا می کنم. مگه با شما نیستم! گفتم باز کنید تا شهر رو روی سرتون 

 !خراب نکردم

 :یکم مکث کرد بعد دوباره گفت

 .زنمشمارم اگه باز نکنید همه چیزها فریاد میتا ده می -

 ...یک، دو، سه -

 .کمربند رو باز کردم

 ...چهار، پنج، شیش -

 .دست به دستگیره در بردم
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 ...هفت، هشت، نه -

 اون و شد باز روش خونه در  خواستم پیاده بشم و برم آرومش کنم که

 .داخل رفت هم

 ***دانیال****

های زیادی از پسرها گرفتم اما حتی بازشون نکردم. به خونه تا شب پیام

 گول رو خودم کردم سعی  برگشتم هیچ کدومشون نبودن. دلم گرفت اما

رو     انتخاباتی  مناظرات  .نبرد خوابم صبح دم تا هااین همه با ،.بزنم

کردیم و خبری از پسرها نداشتم. ما مثل مردم عادی نباید به دنبال می

کردیم بلکه باید مراقب عاقبت کلمه کلمه بودیم و اینکه مناظرات نگاه می

 بدترین روز اون  دادیم.قرار میمونه و... هم مورد توجه کی تا آخر می

 که بود نژاداحمدی توسط رفسنجانی آقای دادن قرار  خطاب  قسمت

احت جایی نرفتم همین الینا رو استر وقت  .بود بزرگ مشکل یک خودش

 .کنجکاو کرد من هم ماجرا رو براش تعریف کردم

 کنه؟می  چی از همه بیشتر اذیتت -

 .معلوم نیست -

 .نگاهم کردمعنادار 

 !نه -
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روم رو گرفتم. حق با اون بود، چیزی که از همه بیشتر اذیتم می 

 .نبود نکردنشون گوش حرف  کرد

 عزیزانم ننگ باعث اینکه  اینکه برادرهام کسی رو به من ترجیح بدن، -

 .باشم

 :مکث کرد بعد گفت یکم

 شناسی؟شما فخر الدوله رو می -

 .قاجار معروف خانم  شاهزاده -

 :گوشیش رو در آورد و سرچی کرد بعد گفت

 .گوش کن -

رفت مانند بسیاری از الدوله از صدارت عزل شد، گمان میزمانی که امین

های معزول قاجاریه، سرنوشت ناگواری چون تبعید یا قتل در صدراعظم

انتظار او باشد. به همین دلیل فخرالدوله از ابتدا کوشش کرد تا او را 

علی امینی، فرزند فخرالدوله، در خاطرات   .احتمالی مصون داردگزندهای 

 :کندخود از قول مادرش چنین نقل می

روز بعد از حرکت پدرشوهر و شوهرم از اندرون شاه به من خبر دادند »

رود که شوهر پدرشوهر شما را از قزوین به اردبیل ببرند و که احتمال می

این اخبار، بالفاصله به قزوین جانشان در معرض خطر باشد. با شنیدن 
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حرکت کردم و شبانه وارد آنجا شدم. پدرشوهر و شوهرم، از این ورود 

ناگهانی من تعجب کردند، ولی ابراز مطالبی که شنیده بودم نکردم. فقط 

گفتم که من مصمم هستم تا رشت با شما بیایم و بعد مراجعت خواهم 

ه به امر شاه باید فخرالدوله کرد. فردای آن روز، قاصدی از تهران رسید ک

به تهران مراجعت کند. من زیر بار نرفتم و به همین جهت اقامت ما چند 

قاصدهای متعددی آمدند و مأیوسانه  روز در قزوین طول کشید و

باشی به قزوین گشتند کار به جای رسید که معتمدالحرم خواجهبرمی

اند، بود که شاه فرموده فرستاده شد و مادرم ]= فخرالدوله[ را تهدید کرده

اگر اطاعت نکنید و مراجعت نفرمایید، مأمورم به زور شما را برگردانم. 

باشی را تهدید کرده بود که مادرم به این تهدید تن درنداد و حتی خواجه

کنم. باالخره دربار تسلیم شد و مادرم به گردنی بیرونت میبا کتک و پس

نشاء ر امالک خودش در لشتهاتفاق تبعید شدگان به رشت رفت و د

 «.ساکن شد

 !خب -

 کسی اون پسر شاید هستی؛ الدوله فخر مثل برادرهات برای    شما -

 راه در اومدنشون باعث شاید کنه،می نابود رو ها اون که باشی

 تمام هااون از دفاع برای که هستی شخصی  تنها اما باشی    خطر

 .کنهمی رو تالشش
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 .لبخند زدم

 !ممنون -

 **الینا**

 کمک خانواده به هم مهران تولد برای  با وجود کار زیاد توی اداره

 اما رفتیممی پاسارگاد به تولدش برای بودم که هاییسال  .کردممی

حال شدیم. انقدر کار کردیم که همه بی.  گرفتیممی جشن تهران امسال

 :رفتیم. گفتوسطش پیش خانم صفدری برای باز کردن گوشم 

 .بازِ فقط داخلش جرم گرفته -

داشت. گوشواره رو گوشم کرد دومی اصال درد     اولی رو با سوزن زد درد

نداشت. جالب که اولی دردش دنباله دار بود. زردی مامان رو هم زد. 

 بعد خورد کم    بابا! آبگوشت عشق که هم من داشتیم آبگوشت    ناهار

 و قاشق داشتم که من برای لقمه یک و خورد می مربا کره خودش

 خودش هم لقمه یک آورد،می کردممی گیریلکه رو    ها چنگال

 فردا   .رفتم  سرکار  دوباره ظهر از بعد  .خوردمی

نگاهی به لیف و   .رسیدم خودم به یکم پس  داشتم مرخصی  صبحش

واقعا هیچ کشوری صابون جدیدم انداختم. خدایی کشور ایران برترین! 

کنند از بازار متحرک نداره. نمی دونم این افراد سودجو چطور جرات می

 .کنند استفاده نقلیه  مترو به عنوان وسیله
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 !الینا جان -

 دورهم ایحوله   بستم رو دوش    برگردم سمتش    بدون اینکه به

 .پیچیدم

 !بله -

 .بریم جایی  خوامبیا می -

 کجا؟ -

 .نگاهم کردبا لبخند 

 یعنی نمیدونی امروز چه روزی؟ -

 چرمی پوله کیف باکس و کردم عوض رو هاملباس  در حموم رو بستم و

 یک. برداشتم رو کنه درست براش بودم خواسته امخاله دختر صدف از که

 سرم هم چادرم و پوشیدم پیازی پوست شال و شلوار با حنایی مانتوی

 راه با  سفید شلوار و کت  ود.ب ایستاده ماشین دم    .رفتم پایین و کردم

 .کرد باز برام رو در  .ایسورمه سفید،  چهارخونه پیراهن مشکی، راه

 .بفرمایید عزیزم -

 .نشستم، خودش هم نشست و حرکت کرد

 کجا میریم مازیار؟ -
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 .لبخندی زد

 .فهمیمی -

 .ضبط رو روشن کرد و حرف دل من پخش شد

 کردیچرا دوباره یاد من 

 یادمه اون دم آخر

 حتی نگاهمم نکردی

 دیدی به حرفم رسیدی

 که گفتم خودت میری

 خودتم بر می.گردی

 مگه من بهت بد کردم

 مگه جاتو پر کردم

 دلیل این جدایی رو بگو

 تا شاید برگردم

 فدای اون مرامت

 که منو ساده رها کردی

 بگو گناهم چی بود

 که دلو راهتو سوا کردی

 من کردیچرا دوباره یاد 

 یادمه اون دم اخر 
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 حتی نگاهمم نکردی

 دیدی به حرفم رسیدی

 که گفتم خودت می ری

 خودتم بر می گردی

 مگه من به تو بد کردم

 مگه جاتو پر کردم

 دلیل این جدایی رو بگو

 تا شاید بر گردم

 فدای اون مرامت

 که منو ساده رها کردی

 بگو گناهم چی بود

 که دل راهتو سوا کردی

 <مهدی احمدوند یاد من> ا

 .پوزخندی زدم

 !میگه رو آدم حس که    هامعاشق این آهنگ -

 .پوفی کشید

 کی دلت با من صاف میشه الینا؟ -
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صافه مازیار، صاف صافه! هیچی توش نیست؛ نه کینه، نه بعض، نه  -

 !دلخوری... عشق هم نیست، دیگه حتی اسمت هم نیست

 !کاش تو قلبت بودم -

 !قلب من بودیتو تو  -

 .لبخند تلخی زد

 !هاست که من رو نبخشهتر از این حرفدلت مهربون -

 .کرداولین بار بود مثل بچه آدم اشتباهش رو قبول می

 !برای همین بیرونت انداختم -

 پیاده. داشت نگه شیکی شاپ کافی جلوی بعد دقیقه چیزی نگفت. چند

 .کرد دراز سمتم رو دستش و کرد باز رو من سمت در و    شد

 !بفرمایید مادمازل -

 .شدم پیاده آروم    لبخندی زدم و دستش رو گرفتم و

 !ممنونم آقای جلتمن -

 صندلی روی. کشید شاپ کافی سمت  لبخندی تحویلم داد و دستم رو

 بود نوشته روش که ناز خیلی قلب شکل کیک پیشخدمت و نشستم
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اتم؛ اگه یک روز اذیتت میگم دیوونهنمیگم عاشقتم، نمیگم دوست دارم، )

 (!استفهمه دیونهکردم بگو نمی

  

هاش رو چندبار بهم کوبید. سرم رو باال آوردم، سرش رو کج کرد پلک

هاش رو جلو آورد و دستم رو لبخند کوچیک ولی غمگینی زدم. دست

 دوباره. داد قرار هامانگشت بین  هاش روگرفت و فشار داد. انگشت

 یک. دوختم سینی به رو نگاهم. گذاشت میز روی سینی یک پیشخدمت

 جعبه و کشیدم بیرون آروم رو هامدست. جعبه یک با شکالت از پر قلب

ادوی کرم با ربان یشمی. بازش کردم. یک لیوان ک کاغذ. برداشتم رو

 که سالی عید اولین مازیار، و من  نفره دو عکس روش که استخونی رنگ

 پشت از رو هامدست من و بود نشسته سنگی تخته روی و بودیم باهم

 چونش زیر  رو دستش. آوردم باال رو سرم. بودم کرده حلقه اششونه دور

 .کردیم نگاهم داشت و بود گذاشته

  

 !خیلی قشنگ، ممنون -

 !کنم تهیه بهتری چیزه نداشتم    پول ببخشید  -

  

 !همین هم عالیه! نیازی به زحمتت نبود -
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لبخندش محو شد و صورتش حالت پشیمونی و بهت گرفت. دستم رفت 

 به رو قشنگی خیلی یشم النگوی که بیارم در رو کادوش تا    سمت کیفم

 .ز دستش گرفتما آروم. شد گرفته روم

  

 !خدای من -

  

 .کرد می نگاهم لبخند با    .آوردم باال    سرم رو

  

 !عذاب نکشمبد باش دختر بد باش که انقدر  -

  

 باهات من کشی،می عذاب باشم خوب کشی، تو که بد باشم عذاب می -

 ...خوایمی کشی؛می عذاب باشم

  

 !باشی داشته دوستم که خوام می فقط من    هیس -

  

 کنی، فراموش رو گذشته نمیشه  هافقط نگاهش کردم. بعضی وقت

 .بیاری در رو فداکار دهقان  ادای نیستی  مجبور
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 .قبل از رفتن به سمت ماشینم دوید. منتظر ایستادم تا برسهبک 

 !جانم -

 سالم خوبین؟ -

 سالم ممنون چی شده؟ -

 .ش گذاشتیک پسر دیگه اومد و کنارش ایستاد. دستش رو روی شونه

خوان راه اندازی این وحید دوستم. به خاطر اون هیئتی که گفتید می -

 .داره کنید. وحید توی این کارها خیلی مهارت

خیلی هم عالی! شماره بسیج رو که داری فردا صبح بفرستم بگو از  -

 .طرف من اومده

با خوشحالی هر دو تشکر کردن. خداحافظی کردیم و به سمت اداره 

متوجه جو داغون اداره شدم. سوال که کردم گفتن آقای   نرسیده    .رفتم

 نژاد احمدی هایتوهین به راجع رهبری  به سرگشاد  رفسنجانی یک نامه

 نامه یک مسئله  این که این برعکس اما کردیم نامه بررسی به شروع داده

 استراحت برای   .بود معمولی نبود که چیزی تنها اومد حساب به معمولی

    .مبرگشت که ظهر

و بابا شام خونه بیرون موندن و به ما هم زنگ زدن اما نرفتیم و  مامان

توی خونه کباب آپز درست کردم؛ البته بدون پیاز! نمک و فلفل هم یادم 
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 به ملینا. اومدن فیروزه عمه با شب نصف  .کردم قاطیش بعد  رفت و

 مبل روی آوردش احترام با و بوسید رو شگونه محکم و دوید سمتش

نشوندش. یک دست عمه فیروزه روی هوا مونده بود و دهنش باز و آب 

 بابا  ریخت، خیلی الغر و یک چشمش کال بسته بود.دهنش بیرون می

 :گفت

 .هستن ما خونه روز پنج  ملینا مادرت رو به اتاق خودت ببر تا -

ملینا از خدا خواسته دست مادرش رو گرفت و بهش کمک کرد باهم باال 

 :قتی به اداره برگشتم سرهنگ خواستم و گفتو   برن.

 ت دستگیر شده؟داشتی شوهر عمه    خبر -

 .جا خوردم

 !نه، کی؟ -

 ت رو پیش شما آوردن؟چند روز پیش؛ پس فکر کردی برای چی عمه -

 :وقتی دید جوابی ندارم گفت

براش یک سال زندانی دوختن پس بهتر عمه و دخترش این مدت    -

 .زندگی کنن تتوی خونه عمه

 .چرا آخه؟ پیش خودمون می مونن -
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 :یک کم فکر کرد بعد گفت

 .پس انتخاب رو به گردن خودش بگذار -

 .حتما -

 .و احترام گذاشتم و بیرون رفتم. زمان استراحت دانیال به سمتم اومد

 !ستوان -

 !بله -

 جایی بیاین؟  تونید با منمی -

 کجا؟ -

 .ای باال انداختشونه

ماشینم که ترکید، از ماشین دنی هم خوب نیست همش استفاده کنم،  -

 .باید یک ماشین نو بگیرم

 !بسیار خوب -

 آبی ولستر  باهم به یک بنگاه خوب رفتیم. بعد از کلی گشت زدن یک

 فردا تا رو ماشین شد قرار  .گرفتیم رو ستش لوازم و کردیم انتخاب تیره

 :برد گفتمسمت خونه مین. وقتی من رو داشت به بد تحویلش
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 !هابچه  مرسی بابت -

 کنم! یک سوال بپرسم؟خواهش می -

 .بپرس -

حدوداً دوسال پیش تو عالوه بر اینکه چادری نبودی، یک کم به قول  تا  -

زدی و نمازت هم که یکی در میون بود و روزه ها فشن تیپ میامروزی

 !کنم هامی هم که هیچی؛ چی تغییرت داد؟ البته ببخشید فضولی

 .خندیدم

فوضولی نیست! راستش رو بخوای خوب از بچگی من زندگی  نه بابا  -

شد. دو سختی داشتم و تا همین دو سال پیش هم که روز به روز بدتر می

سال پیش به فکرم افتاد ایول الینا با این که این همه فشار روی 

کنی از هر دردی میکنه باز هم داری زندگی سنگینی می   هاتشونه

سالم بیرون اومدی، البته راستش از لحاظ روحی و اعصابی خیلی اذیت 

شدم اما همین که هر دردی برام تمومی داشت و قدرت بیرون اومدن 

 باهم  این دردها من و خدا تنها بودیم و  تمامی توی    ازش رو داشتم!

کنارم  یک نفر همیشه فقط وقتی چرا پس. کردیم حل رو مشکل دیگه

 بسازم؟ بینمون ایطرفه دو عشق  بود من نباید

 این همه تغییر برات سخت نبود؟ -
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 :استادرائفی پور میگه  -

 وقتی به نفست سختی بدی؛

 کنهدیگه برخالفت عمل نمی

 کنه چرا؟توی کارهات بهت کمک می

 خوادچون دیگه نمی

 !سختی بکشه

 برنگشتم خونه به من اما  لبخند زد و تا ماشین خودم رسوندم.

 داده خبر بهم که باغی  به رو خودم. داشتم تریمهم کار چون

جا مشغول طناز از کشور نرفته بود و امشب هم اینرسوندم بودن

پارک کردم. شاه کلید     جاسوسی بود. ماشین رو کم دیدترین منطقه

انداختم و وارد شدم. یواشکی خودم رو به سمت ساختمون کشیدم و به 

تونستم از راهی که یک نگاه به پشت دیوار انداختم. نمی  .چسبیدم دیوار

شدم. سعی داشتم با برگردم و بیرون برم چون دیده می  اومده بودم

 :رد بشم که یک صدایی از پشت سرم بلند شد  احتیاط

 تو دیگه کی هستی؟ -

 :صدای خودش بود. شروع به دویدن کردم. اون هم داد کشید

 .جابیاد اینآهای یکی  -
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به دویدن کردم. دقیقا از جلوم دو نفر در اومدن. سمت تینا   سریع شروع

توی سینش   تونستم رد بشم. مستقیم با لگدتر میبرگشتم. از اون راحت

در اومد.   رفتم. با یک جهش به راهم ادامه دادم که یک نفر دیگه از جلو

سریع زیر پایی به  همون موقع لگد محکمی به زانوم خورد. افتادم ولی

تونستم از پسش کمرم قرار گرفت. نمی  شخص جلویی زدم. یک پا روی

 :طناز گفت  .بر بیام

 

 به چه حقی همچین غلطی کردی؟ -

شه اگه بفهمه داشتیم این موی دماغ رو آرمین خیلی ناراحت می  -

 .کشتیم و تو نگذاشتیمی

 .بلند شد و رو به روش ایستاد

 کنی؟تهدید میتو داری من رو  -

اش گذاشت و طناز روش رو گرفت اما دانیال دستش رو زیر چونه

 .برگردوندش

 .جواب من رو بده -

 ...من... من فقط -
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 :داد کشید

 !خفه شو-

 .ی افراد ترسیده بودنهمه

کنی کشم، تو فکر میاگه دوباره تکرار بشه زبونت رو از حلقت بیرون می -

 کی هستی؟

اش رو به عقب پرت کرد. بعد به سمت شت. چونهجرئت جواب دادن ندا

 :من برگشت و گفت

 تونی بلند بشی؟می -

هام خیس بود. به هم نگاه ی لباسسر تکون دادم و بلند شدم اما همه

 .شدیم  کردیم بعد جفتمون از خجالت سرخ

 ***دانیال**

 .بیارینش - د

سرش در طوری شالش رو از همین    .کشون کشون دنبالش کشوندنم

پشت سر من اومد و   .ها هم ایستادندم استخر ایستاد. اون  آورد و

با شالش محکم بست. وحشت کردم.      به پشتم پیچوند و  هام رودست

کردم اومد. هرچی سعی میباال نمی  توی آب پرتم کرد. نفسم
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اومد که یک نفر هام رو باز کنم. نفسم داشت بند میتونستم. دستنمی

    .من رو باال کشید    پرید و توی آب

اومد. آب بینی و دهنم رو پر هام بسته بود. هنوز نفسم در نمیچشم 

ام احساس کردم که انگار یکی ی سینهکرده بود.درد خفیفی رو توی قفسه

ام از داخل مری داد، نفس عمیقی کشیدم و آب روداشت فشارش می

دوختم. خودم رو به     هاشمهام رو باز کردم و به چشبیرون دادم. چشم

رو به   .ها برگشتبه سمت اون  .هاش بیرون کشیدمزور از بین دست

 :طناز گفت

ی هیچکس رو نداشتم. داخل رفتم. سر با حرص وارد خونه شدم. حوصله

 .و صدا روی اعصابم بود

 کنید؟جا چه غلطی میشما این   شه بفرماییدمی -

 .ایران بودن. با دیدن ما بلند شدنهای آرمین داخل نوچه

 .جا جمع بشیمشما خودتون گفتید که امروز این   !قربان -

 .برین فردا بیان  االن حال ندارم    -

 مگه ما االفیم؟ -

 .و گلوش رو گرفتم  به سمتش خیز برداشتم
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 .تونید برینوقتی میگم فردا یعنی فردا. حاال هم می -

تاد. تا زمانی که لباس عوض کنم رفته بودن. هلش دادم که روی کاناپه اف

اولی، دومی،     .به سمت کیسه بوکسم رفتم و شروع به ضربه زدن کردم

 .صدای باز شدن در اومد. به اون سمت برگشتم    ...سومی

 مگه این خراب شده در نداره؟ -

 :کوب نگاهم کردن. دنی با تعجب گفتهر دو سنگ

 !دانیال -

  :گفتم  بوکسم رو در آوردم و عصبیهای  ستکش

 !کی به شما اجازه داد به خونه برگردین؟ -

 .نگاهی بهم انداختن

 .با شما هستم -

 :دنی گفت

 خب کجا بریم؟ -

یک کم مکث کردم و بعد روی تخت نشستم. عصبانیتم کمتر شده بود. از 

 :بابک پرسیدم
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 حالت بهتر؟ -

 .ای زدلبخند ذوق زده

 !بهترم -

 :دنی گفتمرو به 

 این مدت کجا موندین؟ -

 .ویالی کرج -

 .آهان -

اون روز مراسم بیستمین سالگرد ارتحال امام )رح( و ما هم مشغول 

های امنیتی مکان رو زیر نظر داشتیم و طور که با دوربینبودیم. همین

 .دادیممی گوش هم آقا حضرت  کردم به سخنرانینیروها رو پشتیبانی می

داند ضمن این که به رأی بیشتر ندارم که کسی آن را نمیبنده یک - 

گویم که به چه نامزدی رأی بدهد یا ندهد چرا که این نوبه نمی هیچ

 .مسئله به خود مردم مربوط و متعلق به ملت است

 آخه  ای که نیاز بود تعریف کردم.به خونه که برگشتم برای بابک به اندازه

 جرزِ درد به نیست بلد سیاست که مذهبی بچه اون ولی  .داشت اعتقاد

  !خورهمی دیوار الیِ
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از بین چهار داداش و یک خواهرم همیشه بابک برام یک چیز دیگه 

امام حُسینی و با معرفتن که قشنگ معلومه خدا   انقدر هابعضی   بود.

کربال برداشته؛ انقدر که آدم ی تربت اعالیِ خاکِ تنشون رو از بسته

  !طورکنه بابک هم همینباهاشون حال می

توی ظرف   رون مرغ بریون رو کندم  میز شام رو چیندن

بزرگ استیک رو توی دهنم کردم و   گذاشتم. با چنگال یک تیکه  خودم

شیش    .در همون حال به بابک اشاره کردم کوکو سیب زمینی برام بگذار

شون رو تحمل کنم. با دلمه رو که خوردم دیگه نتونست نگاه خیره تا 

 .دستمال صورتم رو پاک کردم

 خورم؟طوری غذا میها؟ مگه اولین بار اینچتونه نفله -

طور که بابک همین    .به کار خودشون رفت  نهر دو خندیدن و سرشو

 :کرد گفتسرش پایین بود و با غذاش بازی می

 ..ی ما زیاد غذا اصرافخونه  میگم به نظر شما -

 .ای کردخنده   سرش رو باال آورد و با دیدن ظرف خالی من

 !ولش کن -

  .لبخندی زدم و با لذت دسر لیمو رو خوردم
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 .این رو جمع کنحنانه خانوم بیا  -

 :ورجه وورجه بود گفتم  رو به شایان که درحال  به هال رفتم و

 !هو بچه انقدر ورجه وورجه نکن -

هایی که از آرش یاد گرفته برگشت و با اون لحن بچگانه حرف  به سمتم

 :بود رو گفت

 دوست دارم به تو چه؟ -

 

 .اومدمی  اندازه بدمادبی بیمن از بی

 .برو باغ -

که سگ دنبالم  جا هستیم به باغ نرمخوام! بابا گفته تا وقتی ایننمی -ک

 .مونمجا میمن هم همین .نکنه

 روی حرف من حرف میزنی؟ -

هاش توی چشم  سرش رو به معنی آره تکون داد. برق شیطنت آمیزی

به سمتش خیز   .روش باز شده بود  دیدمچون جدیداً زیاد می  .بود

 .بره اما وقت نکرد. گوشش رو گرفتم و پیچوندمبرداشتم. اومد در 
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 .باشه باشه میرم   !آخ -

 .دیگه برای انتخاب دیره  -

 :کرد گوشش رو از دستم در بیاره. داد زدمسعی می

 !بگو غلط کردم تا به غلط کردن ننداختمت -

 !غلط کردی -

 :صدای متعجب دنی اومد

 !ایِچه بچه -

 :بعد رو به شایان گفت

 !اندازت هااندازت واقعاً میببین دانیال میگه به غلط کردن می  -

 :حرص گفت شایان با

 !من مثل شما ترسو نیستم -

ای باال انداخت. دستم رو از اندازم که با پوزخند شونهنگاهی به دنیل می

ترس رفت در   سمت بالکن پرتش کردم. با    کنم. بهگوش شایان آزاد می

روی زمین انداختمش. با    .کرد. من هم دنبالش راه افتادمتراس رو باز 

که تقریباً دست روش بلند نکرده بودم اما حسابی ترسیده بود و زیر این
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 :با لگد آرومی به یک سمتش انداختمش. داد کشیدم   .گریه زد

 !جون  الینا -

هام از تعجب گرد ی کناری باز شد. یک لحظه چشمپنجره    همون موقع

ولی تصویرش توی     به همون سرعتی که بیرون اومد داخل رفت؛ شد.

ذهنم هجی شد. موهای لخت کوتاهش رو دو طرف صورتش ریخته بود. 

لیمویی دهنش پر از غذا بود.   یک سارافون استخونی زیرش تیشرت

شایان سریع از زیر پام     .در بالکن دوباره باز شد و بیرون اومد    دوباره

 .جا رسوندروی درخت خودش رو اون و از  در رفت

 !کنی؟ مادر این بچه به شما سپردشکار میمعلوم هست چی -

آخرتون باشه تو کار من و برادرهام   یبه شما ربطی نداره خانوم! دفعه -

 .کنیددخالت می

 .پوزخندی زد

خورد تا برادرتون؟ رفتاری که من از شما دیدم بیشتر به دشمن می -

 .برادر

 :به شایان گفترو 

 .ات اطالع بدیمبه خانواده -
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 :الفه گفتم

 برای من مهمه؟   برو اطالع بده؛ فکر کردی -

 .شایان دستش رو گرفت

 .زنماگه بابام بفهمه می -

 :نگاهی به هر دومون کرد بعد گفت

 .االن میام -

شایان رو با خودش داخل برد من هم داخل رفتم و کالفه روی مبل 

 .بدو باال اومد-ساعت نشد که حنانه خانوم بدونشستم. نیم 

 .پلیس -

هر سه پایین دویدیم. دو دقیقه نشد که من رو دستبند زده به اداره بردن 

 بهزیستی  و توی بازداشتگاه انداختن. دنی رفت دنبالش تا بیرونم بیاره و

 توی   .بده قرار بررسی مورد  رو شایان های قیم  م اومد شرایطه

 با تونست زنم پدر  می خوردم تا اینکه حرص و بودم نشسته بازداشگاه

 که حالی در. شدم آزاد که گذشت  شب دو. بیاره بیرونم بازی پارتی

 کرد حرکت دنی. نشستم راننده کنار صندلی لرزید می عصبانیت از دستم

 :گفت و
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 !اهل عمله -

 کی؟ -

 .الینا دیگه -

 .پوفی کشیدم

 !لعنت بهش -

فکر کنم ماهر هم هست! رفته دنبال اینکه حضانت شایان از آرش به  -

 .بشه داده  مازیار

  .وسط این بهبه های انتخابات این هم سرگرمی پیدا کرده -

به خونه که رسیدیم بابک نگران به استقبال اومد. باهم روبوسی کردیم و 

  .به اتاقم رفتم و از خستگی بیهوش شدم

کردستان رو بررسی می کردیم. الینا که این  جریان سفر حضرت آقا به

 به حاال  ذاشت می شایان  چند روز همون وقت آزادش رو برای

 :گفت می و بود شده خیره  مانیتور

 .یکی از این سفرهای استانی من هم به عنوان محافظ باید برم -

 :بدون اینکه نگاهش کنم گفتم
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 از شایان چه خبر؟ -

 .پوزخند زد

 .نموندهچیزی  -

 یعنی انداخت باال ابرویی  صندلی رو چرخوندم و به سمتش برگشتم.

  !چته

 !ممنونم -

 هان؟ -

ممنونم که... نمی خوای بذاری بالیی که سر ما اومده سر شایان هم  -

  .بیاد

 چرا شایان رو خودت نگه نمی داری؟ -

 :یکم مکث کردم بعد گفتم

 .اونجا براش امن تر از خونه ماست -

  .یکم بهم نگاه کردیم بعد به سمت مانتتور برگشتیم

 بسیاری که دانممی دارم، خبر بهتر آقایان ٰ من اوضاع کشور را از همه- 

 اقتصاد وضع و کشور وضع مورد در انتقاد عنوان به که مطالبی این از
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 .کنندمی اشتباه. است واقع خالف گویند،می

 .نگاهی به کاغذ کردمالینا داشت نسخه بیداری می کرد. 

است و های وقت همواره از سوی وی صورت گرفتهحمایت از دولت....) 

نیز دفاع از شخص خاتمی و دولت     سید محمد خاتمی  در زمان دولت

 (....کرد توصیف خود «ٰ وظیفه»او را 

 این برای چیه؟- 

 :همینطور که تند تند می نوشت گفت

 .برای آیندگان- 

اند هایی که بیشتر مورد تهاجم قرار گرفتههمچنین گفت: از دولتوی ...) 

های خاص خود هم از کند. دولت نهم به خاطر ویژگیبیشتر دفاع می

جانب داخل و هم خارج مورد انتقاد و حمله قرار گرفت. به ویژه در 

 زیادی ٰ زمینه هولوکاست ٰ مسئله و ایهسته ٰ پرونده خارجی، ٰ عرصه

 نهم دولت از رهبر دفاع بنابراین و ساخت فراهم دولت از انتقاد برای را

 (...رسدنکار به نظر میا غیرقابل

 .بود نوش و عیش حال در  ی پدر زنم رفتم.بعد از اون خونه

 میزنی؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 737 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 .بدم نمیاد اما این روزها ذهنم باید باز باشه -

 چه درگیر شدی تو. یادت رفته چی به نفعته؟ -

 .روی مبل انداختمخودم رو 

 .خوامدونم کیم، چیم، چی میدونم واال! دیگه خودم هم نمینمی  -

 .شیشه رو باال برد

 .خوایها میفکر کنم از این -

اشاره کردم بده. این روزها بابک و دوستش داوود بیشتر درگیر بسیج 

 .بودن و من هم برای نیمه هوشیار به خونه رسیدن رودرواسی نداشتم

 ***الینا***

  خوای تو این دنیا زنده بمونی، بایداگه می

  یاد بگیری که مراقبِ خودت باشی چون

 !... کار رو واست بکنههیچکس قرار نیست این

 .های آقا در اعتراض ضمنی به احمدی نژاد رو هم یاداشت کردمسخنرانی

صحیح و مورد پسند نیست که یک نامزد در سخنرانی در جمع مردم یا - 

های تلویزیونی، برای اثبات خود، به نفی نامزد دیگر متوسل شود. قنط

وگو و انتقاد مخالفتی ندارم ولی همه سعی کنند که بنده با مناظره و گفت
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های درست شرعی و دینی انجام شود، مردم بیدارند، در چارچوب

 .دانندفهمند و میمی

بررسی قرار بدن تا مون رو مورد دونستم االن از بهزیستی اومدن خونهمی

 اما کرد لج اول آرش. نه یا هست شایان موندن برای  ببینن جای مناسبی

 جایگزین شخص چون و اومد کنار سریع دید وسط رو قانون پای وقتی

 .کردنمی قبول ترراحت بود برادرش

 و زدم زل بیرون به  ها جنگ از پنجرهبلند شدم و ایستاده بعد از سال

  :مکرد تکرار رو هامسال شعار

 !بترسد که دلی بمیرد  بشکند دستی که بلرزد،   -

ی آروم به در خورد. سرم رو باال آوردم و به مازیار نگاه چند ضربه ت

 .کردم

 !سالم -

 .جوابش رو با تعجب دادم. به سمت صندلی اومد

 کنی؟کار میجا چیاین -

با لحنی مثل لحن خودم با شنیدن لحن سردم یک ثانیه ایستاد ولی 

 :جواب داد
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 اومدم زنم رو ببینم، مشکلی؟ -

 .دوست ندارم کسی بفهمه که من شوهر دارم  !هیس -

 !جاستپس این -

 کی؟ -

 .نشست

 .سردی رفتارت شده  همونی که باعث -

 !گمشو بیرون -

 اگه نرم چی؟ -

 .روش ایستادمبهبه سمتش رفتم و دست به کمر رو

 نفهمیدی چرا ازت بدم میاد؟هنوز  -

 دلیل قبلیت رو شنیدم ولی حاال چی؟ -

 چی حاال چی؟ -

 

 .دستش رو دور کمرم حلقه کرد که با چندش عقب کشیدم

 .خوامدلیل این رو می -
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 .برو بیرون -

 .همون موقع چند ضربه به در خورد

 .بیا داخل -

 .شاهان بود

 !قربان -

 .شنوممی -

 .مازیار رفتنگاهش روی صورت 

 .هایی که خواسته بودیدپرونده -

 .بگذار و برو -

 :قبل از رفتن پرسید

 برادرتون هستن؟ -

 :کرد و من جواب دادم    مازیار با منتظر نگاهم

 !بله -

 :های مازیار شد. بعد از رفتنش گفتنیش باز شاهان همزمان با اخم
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 ...برای چی -

اومد. مازیار سکوت کرد و یک سالم و در باز شد خیلی آروم دانیال داخل 

دفتر   پرسی سرد کردن و پشت میزش منتظر بقیه همکارهایاحوال

ی این به مقایسه  ناخودآگاه توی دلم شروع    .شیش نفرمون نشست

مازیار برعکس دانیال که همیشه پیراهن براق ساده با شلوار     .دوتا کردم

 .با شلوار سفید پوشیده بودای پوشه، مثل االن که پیراهن پستهمی

امروز کت و     .پوشهدار با پیراهن چهارخونه میکت و شلوار طرح  مازیار

دانیال   .راه با پیراهن بلوطی، لیمویی پوشیده بود-ای راهشلوار قهوه

البته     کرد؛تونست تا میتا جایی که می    رو  هاشهمیشه آستین

   .شدها نمیعضلهبیشتر از آرنج با اون 

ا آخر ساعت اداری موند و جوری که انگار به من اهمیت نمیده توی  

اتاقم با دانیال هم صحبت شد و وقتی اون نبود مجله روی میز رو مطالعه 

 .کرد

شبش که کارم تموم شد و به خونه برگشتم مهران گفت که استخر سرباز 

خدایی .   خواسته همراهش رفتمخلوت و به قایق سواری بریم. از خدا 

خیلی خوش گذشت ازمون عکس هم گرفتن. کلی آب روی خودم 

خیس شدم. انقدر بهمون نگفتن بیرون بیاین که خودمون -ریختم. خیسِ

. شب لباسم رو عوض کردم و روی تخت رفتیم بیرون و  خسته شدیم
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 بهش  پشت و زدم  هاش رو برام باز کرد. پوزخندیمازیار دسترفتم که 

 .کشیدم دراز

الینا، کاش این رو بفهمی دختر، اونی که این بال رو سر زندگی ما آورد  -

 !دوستت نیست دشمنته

 .روی کمر دراز کشیدم

 !دشمنمی نیستی دوستم تو دونممی هم  من  آره خب -

 .ی لباسم رو با یک دست گرفتیقه

 .بگیرش نمیاد ریخته روهم  کسی که با زن متاهل -

 .دستش رو پس زدم

 !متعجبم از این حجم بیشعوری -

 ریخته سرمون کار انقدر فرداش   بعد پشتم رو بهش کردم و خوابیدم.

 کار ایستاده میزهامون پشت و نداشتیم هم نشستن فرصت که بود

رو بهکه افراد روشد و این. بوی خطر حاال بیشتر احساس میکردیممی

دونستیم از کجا قراره ضربه بخوریم خیلی نمیآماده باش بودن و ما حتی 

های سخت بود. یک پام توی پارکینگ بود که نیروها رو به قسمت

 متوجه رو دقت به نیاز هایقسمت   مختلف بفرستم، یک پام باال بود تا

  .کامپیوتر بود، یک دستم آب قند بود م بهدست یک بشم،

. شدمی بیشتر طورهمین ما استرس  جو انتخابات نسبتاً آروم بود اما

 .خوردیم کردیمنمی رو فکرش که جایی از رو ضربه اولین باالخره
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 نفع به موعد وقت از زودتر نتایج کردن اعالم  رئیس جمهور اصرار به -

 .داره اون

 ***دانیال***

های همه ترس کردیم. توی چشموا رفته و جا خورده بهم نگاه می

 خنجر  قلب یا کمر از دشمن، و دوست از بود عادی چیزی من برای  بود.

 در ما عین صبح از که هم سرهنگ. نداشتن عادت بقیه انگار اما خوردن

 :پرسید خبر یکننده اعالم از  و کرد هاقیافه به نگاهی   بود دوندگی حال

 جواب چی بود؟ -

 .کردن رد  به دلیل آرامش فضای انتخاباتی -

 هایسرهنگ  به  کنن. هر پشتیبانی که ممکنه انجام بدین.نباید قبول  -

 هایحوزه از ببرین، باالتر رو انتخابات سرعت برسونید، رو اخبار  نظامی

 بسیج هایپایگاه ببینه، آسیب کسی نکنه کنید محافظت  انتخاباتی

ها خالی ید در صورت شلوغ کاری هیچ کاری نکنن، پایگاهکن توجیح  رو

 .میشه بد همه برای برسه هامنافق  ها به دستاگه اسلحهنشه که 

همه دنبال کارهایی که دستور داده بود رفتیم. صدای آیت الکرسی و 

خوندن فضای اداره رو احاطه کرده بود. تا بعد ها از حفظ میقرآن که بچه

کردیم بیخیال و فقط یک خواسته بدون از ظهر خبری نشد و احساس می

اندیشه قبلی از رییس جمهور بوده. تازه یکم پرشمون کم شده بود که 
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 طبیعی حق رفتن دستشویی اما بخوریم چای باشه وقت نکنه خدا و  داد

 .رسید بدی خبر که بود آدمی هر

  .بار تقریباً تحدید هم کردهدوباره اصرار کردن و میگن این -

 :گفت  یکی از سرگردها

 کنه؟رسه پس چرا اینپجور کارها میاگه رای بیاره که به قدرت می -

 :بعد زیر لب زمزمه کرد

 !کنمخدا نکنه اونی باشه که من فکر می -

 :سرهنگ که احساس کردم انرژیش تحلیل رفته گفت

 .تونیم اوضاع رو کنترل کنیممی چیزی نمونده، تا نه شب بکشونن -

ام کردیم که خودم مثانهبا این حرفش امید گرفتیم و جوری کار می

دوباره همون سروان که اومد. ترکید اما کاری از دستم بر نمیداشت می

 .کردبار داشت گریه میرسوند برگشت اما اینخبر می

 .مجوز رو تحویل اداره مربوط دادن، مجبور به اعالم کردن نتایج شدن -

 که چیزی اولین  .شد پخش اداره توی  سکوتی مثل سکوت قبرستون

 گذاشت هاشدست بین رو سرش و نشست صندلی روی الینا شدم متوجه

   .شد بلند شگریه آروم صدای و
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تند -ها تندها ریختن و بیسیممامورهای اطالعات بی هدف توی خیابون

 بود شده شوکه اتفاق این از هم  اومد. نیرو انتظامیبه صدا در می

 وضعیت به بودن گرفته باش آماده حالت انتخابات از قبل چون  اما

 سخت رفتار جای به بتونند که قدرت با انقدر نه اما کردنمی رسیدگی

 حال در عادی مردم و منافق از متشکل  گروهی   .کنن کنترل رو اوضاع

بودن و تعدادی از افراد سفارت انگلیس بیخیال خونه و اداره  تند اعتراض

 .رفتنمی زودتر بودیم ما که هرجایی  مندشده بودن و عالقه

 :گفتمهمیشه می

تخیلی یه در مخفی تو اتاقم بود که به های علمی کاش مثل این فیلم -

 .شداتاقِ تو باز می

صبح خسته و دور از خونه روی نیمکت ایستگاه  اما االن ساعت چهار

اتوبوس به خواب رفته بودم. صبحش با یک راهپیمایی بزرگ به دنیا صبح 

 معترضین بین اوضاع از مراقبت برای مجبوری راه تمام  بخیر گفتیم.

 داشتن نگه ساکت و شعار از دوری برای مردم تالش و بودم ایستاده

موند هیچ نفوذی کرد. اگه به این شکل میمی  آرومم  جمعیت

 شناسایی رو شعاردهندگان داشتم سعی. برسه اهدافش به  تونستنمی

 مردم وقتی. بودن جمعیت این از منافق افراد زیاد احتمال به چون کنم

 :کردم اعالم بیسیم از و نشستم نیمکتی روی سست شدن متفرق
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 !تا االن به خیر گذشت -

 .ممنون سرگرد به اداره برگردین -

تاکسی گرفتم و به سمت اداره در حال حرکت بودم که بیسیم کنار 

 :گوشم صداش بلند شد

 !اکبر... ناصر ناصر! اکبر  ناصر ناصر... -

 :دادم جواب  آروم

 !اکبر اکبر به گوشم -

 .داده سمانه به دل  بارون میاد، رویای سرگردون -

 .هنگ کردم

 .کدوم سمانه -

 .بینهای که میسمانه  -

 رویا  منظور از بارون جاسوسمون توی سفارت بود یعنی کوروش خبر داده

 :گفتم راننده به رو. بسیج پایگاه هم سمانه انگلیس، سفارت هم سرگردون

 .دور بزنید لطفاً -

 اولین  رسوندنمی بهم که هاییراهنمایی با و برگشت نظر مورد  به مکان
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 پادگانی پادگان اولین که نبود این از بدتر هیچی. کردم پیدا رو پادگان

جاست. اون که دم در نگهبانی می داد با دیدن باشه که بابک هم در اون

 :من متعجب پرسید

 کنی؟کار میجا چیتو این -

 .در رو هل دادم و وارد شدم

 مسئولتون کیه؟ -

 .بیا نشونت بدم -

ها باال رفتیم تا رو به روی یک اتاق قرار گرفتیم. در با سرعت از پله

. مرد ریش داری که داشت با تلفن صحبت شدم وارد  سریعی زدم و

 :داد توضیح سریع بابک که کرد نگاهم متعجب من دیدن با  کردمی

 .برادرم سپاهی هستن -

خداحافظی کرد و گوشی رو گذاشت. هنوز گیج بود و حق هم داشت. من 

 شباهت هاسپاهی به چیزیم داشتم همیشه شغلم به بنا  جز نه ریشی که

 .نداشت

 ست؟خوشبختم! کاری از من ساخته -

 .رسنمی  اینجا به دیگه  یها تا چند دقیقهمخالف -
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 !جا؟! چرا؟این -

 :رو به بابک گفتم

 .برو بیرون -

 :اون که رفت نزدیک شدم و گفتم

تمام جوانب باید رعایت بشه. از بسته بودن درها مطمئن بشین، اگه  -

ها رو بیرون کنید و اسلحه نوجوونمدارک مهم دارین سریع پنهان کنید، 

ها گیره رو از پنجرهها ندین، لوازمی که راحت آتیش میبسیجی  دست

 .دور کنید

ها کردم. کم کم سر و سریع بیرون دوید. من هم شروع به کندن پرده

 پادگان داخل نفر چند بشم متوجه تا دویدم بیرون  صدایی از دور اومد.

 :گفتم پسرها به رو. مسئول سه جوون، پسر پنج. دارن حضور

 .ها دور باشید، از اسلحه استفاده نکنیداز شیشه -

 :همون مرد مسئول گفت

 .ها در دسترس نیستننگران نباشید اسلحه -

 .بگذارین نگهبان ورودی درهای نزدیک  روی سقف و  -

صدای شعارها انقدر نزدیک شده بود که جمالت راحت به گوشمون 
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هاشون سریع سر پست فرستادنشون خودشون هم رسید. مسئولمی

نزدیک درها ایستادن. نگران بابک بودم اما فکر اون پسرهای جوون 

پنج به جمعیت کم بیرون خیره شدم.  پشت از   کرد.ام میخجالت زده

دستش رو به شیشه کوبوند. با گوشی ازش  وسط شعارها یک نفر نارنجک

 به بود دستشون دم هرچی با هابعضی  ها شروع شد.عکس گرفتم. همهمه

 نگاه بر و دور به ناراحت و سرگردون هابعضی و کردن حمله عمومی اموال

 .کردنمی

ها رو داخل آوردن ی سنگ و نارنجک زیاد شده بود که جوونضربه  چنان

  .زنجیر کردنو درها رو 

 نیروی انتظامی کجا هستن؟  -

 :جواب از بیسیم اومد

 چیه؟ شما دید صالح میشن؛ نزدیک تجمع  به محل  -

 .نیست مداخله  فعالً نیاز به -

هاشون هم بیشتر. همه شد و خشونتجمعیت لحظه به لحظه بیشتر می

 رد رو اسلحه از استفاده برای هاجوون درخواست  به راه پله پناه بردیم و

 تا گناه بی خدای بنده ماشین  از آتیش و بود ریخته هاشیشه. کردیممی

 .بود سوزونده رو بسیج هایموکت
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 ***الینا***

تماس مازیار رو که از صبح ده بار بهم زنگ زده بود که به خونه برگرد 

ترین نزدیکها رسوندم که در و به پلیسر خودم  خطرناکه قطع کردم و

جا مکان ممکن آماده ایستاده بودن. سالم و احوال پرسی کردیم و از اون

 .با دانیال ارتباط دوباره گرفتیم

 هنوز نیاز به مداخله نیست؟   -

  .دارم سرپرستشون رو تشخیص میدم -

 مطمئن هستین؟ -

 :یک کم صداش خش داشت پس گفت

 ...گه هاشاءاهلل! میآره ان -

 :گفتم  اومد. صدای انفجاری

 .فکر کنم متوجه شدم، باید بیایم -

طبق زمان بندی من اگه تا بیست دقیقه، یک ربع...دقیقه دیگه نرسید  -

 .ها داخل پادگانناین

 .باشه، باشه -
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  .ها برگشتمقطع که کردم به سمت پلیس

 .باید بریم -

 :شون گفتنگاهی بهم کردن یکی

 !کجا؟ -

 .پراکندشون کنیم -

 :شون گفتدیگهیکی 

 !پراکندشون کنیم؟! یعنی کتکشون بزنیم؟! بیخیال شین تو رو خدا -

 آخه قسم چرا؟ -

 :گرفت سر  ایشون رویه دیگهیکی

 .کنید؟! خوب مگه شغل ما همین نیستشه چرا بحث میداره دیر می -

 شغل ما کتک زدن مردممونه؟ -

افتن به جون مردم، اون گیرن، با اسلحه میدو دقیقه دیگه پایگاه رو می -

 !بهتر؟ این اعدام،  شن یاموقع یا چند نفر کشته می

 :همون اولی گفت

 .نمیارن در رو ما پدر برادرکشی جرم به حداقل  -
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 :من که نگران پادگان بودم جیغ کشیدم

 !دیر شد -

کمک پادگان رفتیم اما انگار دیر رسیدیم که تا  به  به هر بدبختی بود

ها هم دست به اسلحه شده جایی وارد پادگان شده بودن، فرمانده اون

 :گفت سریع و   گرفت تماس دانیال  بود.

 .کنم دستگیر رو فرد اون باید من  پراکندشون نکنید،  -

مالیده بودن ها که پی همه چی رو به تنشون ها گفتم و اونبه پلیس

 از سرعت به. گشتممی دانیال دنبال چشم با هم  و من   موافقت کردن

 طرف همون فهمیدم. رفت مردها از یکی سمت به و دوید بیرون پادگان

 تا رفتم سمت اون به جمعیت گوشه از پس باشه باید

 بود کمکش دست انگار که دخترها یکی چشمم جلوی   .کنم  کمکش

و اون مرد زد و مرد شروع به فرار  دانیال بین  ساز دست نارنجک یک

 .کردن کرد

 تحویل هابسیجی از رو شده خراب پادگان  باالخره پراکنده شدن و

 از   هاشون فرستادیم.مختلف به خونه    های راه از رو هااون و گرفتیم

 اداره لحظه یک نه خوشی، و لبخند نه بود، آرامش اداره توی  نه روز اون

 لعنت رو بانیش و باعث و زدممی زار  . بعد از نمازکردیم می خالی  رو

  .کردممی
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 اداره لحظه یک نه خوشی، و لبخند نه بود، آرامش اداره توی  نه روز نه

 لعنت رو بانیش و باعث و زدم می زار نماز از بعد. کردیم می خالی  رو

  .پیچیدممیخشم به خوردم    از درد  .کردم می

 !ی نیرو انتظامیه؟اندازن بعد میگن نقشهها تظاهرات راه میاون -

 .اون هم برای کشتن مردم -

 نیرو انتظامی چه تصمیمی داره؟ -

 .روی صندلی مقابلم نشست

 .تونن از خشونت جلوگیری کننگفته شده تا جایی که می -

 جاش به اما بود تولدم روز  خرداد  شیش و بیست  آهی کشیدم. امروز

 با اما باشه سختی تظاهرات کردممی تصور اول. بودم تظاهرات این سرگرم

 جز و بود ما با مردم همکاری   مردم ترسوندن برای میرحسین هایتالش

 از خسته. نداد رخ مردم و انتظامی نیروهای بین درگیری کوچیک جایی

 نگاه آدم از خالی اتاق به و شدم بلند  ز تولدی که به درد گذشتشرو

 برای دلم. برسم پارکینگ به تا رفتم پایین هاپله از حواس بی. کردم

 لک دانیال  دفتر کنار تکی  دفتر اون برای بود، زده لک خودمون یاداره

 .شد بلند دادی و جیغ صدای دفعه یک! بود زده

های اداره رو دیدم. دستم رو روی که بچه با تعجب سرم رو باال آوردم
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شون دست گلی رو کردم که یکیدهنم گذاشتم و با تعجب نگاهشون می

 کاپوت روی هایهدیه روی از رو نگاهم هیجان با  آورد و به دستم داد.

 کار هاهفته از خسته هایچهره به و گرفتم سقف روی کیک و ماشینم

  .دوختم سخت

   !کنم  تشکر  چطور دونمنمی  مرسی!ها وای بچه -

از سرگرد شباهنگ تشکر کنید ایشون به ما اطالع دادن که همچین  -

 .فکری به ذهنمون رسید

نگاه محبت آمیزی بهش انداختم که با نگاه سرد زیبایی تمام مدت به در 

هاش کرد. پلکماشین خودش تکیه داده بود و دست به سینه نگاهم می

من هم روم رو گرفتم تا حرفی زده نشه که تا االن هم رو به هم زد و 

ها کادوها رو توی صندوق عقب گذاشتم خیلی زده شد. با کمک بچه

 گروهی جز همه کم-کم. خوردیمش جاهمون و بریدیم هم رو کیک  و

 سمت به آروم  هم من. رفتن و شدن هاماشین سوار بمونند بود قرار که

 .رفتم. داخل پارکینگ جز ما کسی نبودگ قرار روشبهرو و رفتم دانیال

 !ممنون -

 .خندی زدنیش

 .موقع شنیدماون  -
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 .خندیدم

 .من که چیزی نگفته بودم -

 .هام آورد اما برخورد ندادهاش رو به سمت چشمانگشت

 .ها گفتناین -

 که خونه به   با همون خنده سر تکون دادم و رفتم و سوار ماشینم شدم.

جا یک اضاف دیدم. کنجکاو داخل رفتم این کفش جفت یک رسیدم

 .توضیحی راجب خانواده مادریم بگم

 نازنین  اولش زن از پدربزرگم  .شده بزرگ نامادری دست زیر  مادر من

 مهدی، داوود،  هایاسم به داشت بچه چهار  باشه ما مادربزرگ که خانوم

ه به بچ چهار هم دومش زن از. بود من مادر که زهرا نازنین و مونا

 یکبار  های نگین، فتانه، هانیه و بشری داشت. مادربزرگ خدا بیامرزماسم

 و افته می نباید که اتفاقی که  ریزهمی زمین اهلل بسم بدون جوش آب

 همچین   زن مادربزرگم میگن... و زنهمی رو سکته کاری اول همون

افته می اتفاق این وقتی. ناراضی ازش همیشه بزرگم پدر و نبوده خوبی

 .مادرم دو سال داشته

 به مادرم تربزرگ خواهر اسم هم خانوم مونا  توی چهار سالگیش زن دوم

 یکی دختر هم خانوم این و بوده ساز کفش  بزرگم پدر. میاد شونخونه

 افسردگی بزرگم پدر خونه میاد که اولی از زن  میگن. همکارهاش  از
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. کنهمی فوت  سال هم هشت  از بعد و بوده خودش توی همیشه و داشته

 شونزده موقع اون مونا. افتاده مونا بزرگم خاله گردن به خانواده حاال

 همین برای رسهمی خانوادش به و زنهمی رو ازدواج قید و بود سالش

 .دفنه کرج توی مادربزرگم االن. گذارنمی احترام بهش خیلی شونهمه

مادرناتنی همدان شهر خانواده پدریش، پدربزرگم سمنان جایی که فوت 

 دختر و کنهمی کار مادرناتنیش داداش  کرده. دایی داوود همدان پیش

 عالوه که هست  وحشی انقدر. دارن بچه تا پنج االن و گرفته هم خودش

 هاشبچه نداره آمد و رفت باهاش خودش یخانواده از کسی که.این بر

 یک دختر  با و کنهمی خیاطی  دامغان  مهدی دایی  .شدن پراکنده هم

 که نگین خاله  با مونا خاله. داره بچه تا سه حاال و کرده ازدواج دارمغازه

 و نگین خاله مادر  ارث از و کنهمی زندگی همدان کرده فوت شوهرش

 درش نگین خاله یساله شونزده پسر   و زدن مغازه یک خودش پدری

 .کنهمی کار

 و بانکه کارمند  کنه. شوهرشخاله فتانه با خانوادش خوزستان زندگی می

 و کننمی زندگی تنها شوهرش با و  آمریکا  هانیه خاله. داره بچه دوتا

 همسرش. کنهمی زندگی شمال هم بشری خاله. نداد بچه بهشون خدا

. تنهاست شبچه تک با هاشب بیشتر معموالً هم اون و نیست درستی آدم

زده جیغ کشیدم. مامان  ذوق فتانه خاله یخانواده  دیدن با  خالصه

 :گفت
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 .این هم هدیه تولدت  -

 :بابا با خنده گفت

 .نگفتیم کی میان تا سوپرایز بشی -

 !خیلی سورپراز شدم -

 و کردم بوسی رو  اول با خاله فتانه خونسرد، عاشق پیشه، صبور و همدمم

 بیست یسنا اولش دختر. کردم پرسیاحوال  آقا احمد شجذبه با شوهر با

 ساله شونزده  فرحناز دومش دختر  ود به خود خاله رفته بود.ب سالش

 حرف به شروع ذوق با و نشستیم باهم همه  .بود قلدر و وحشی هیجانی،

 :گفت مهران که گذشت ساعتی یک. کردیم زدن

 .بخوابآبجی زیر چشمت کبود شده برو  -

 همکارها برام تولد گرفتن، کادوها توی صندوق عقب میری برداری؟ -

 و بابا  .آورد رو کادوها  همه ذوق کردن و مهران رفت به سختی همه

 توان حاال هاهمین کال   و بود کادو تا چهارده  .کردن باز رو همه  یسنا

  .آرایشی لوازم  و سر گل. اومد در ازش زده

 .کلی خریده و بین خودشون تقسیم کردنمطمئنم یکی  -

 :فحرناز گفت
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 .همه مثل  معلومه چون کاغذ کادوهاشون هم -

 .مهران یک کادو با کاغذ جعبه رو برداشت و بهم داد

 .کنهآره این حتماً فرق می -

 :خاله گفت

 !ببین داخلش چیه -

کردم ازش که ب. بود دوربین رنگ زرد  یکوله و کیف یک   بازش کردم.

 :دوربین شیکی هم داخلش بود. مامان گفت

 کیه که انقدر دوستت داره و همچین چیزی برات گرفته؟ -

 :در حالی که خودم هم متعجب بودم گفتم

 !دونمنمی -

 :احمد آقا که پشت مبل باالی سرم ایستاده بود گفت

 .یک کارت داخلشه -

خودش نگاهی دست انداختم کار رو برداشتم که بابا از دستم گرفت و 

 :بلند خوندمش-انداخت بعد بهم پس داد و من هم بلند

  یک بار یکی بهم گفت)
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 بعضیام هستن به جایِ اینکه بگن

 .. خواد ، من دوست دارممن دلم می

 ... جوری دوست ندارهخواد ، خُدا اینمیگن خدا دلش نمی

 هایی هستن که خدا عاشقشونهاینا دقیقاً همون

 هاییهمونو تو از 

 (دانیال

هام رو ی خاله ذوق زده شدن که دانیال کیه اما من سریع هدیهخانواده

 :برداشتم و گفتم

 !اممن خسته -

خدا رو شکر کردم که اون شب مازیار نبود پس به اتاقم رفتم و لوازم رو 

جاسازی کردم. نگاهی به متن و دوربین انداختم و بعد دوربین روی توی 

هام و با هزار آرزو به کارت رو وسط یکی از کتابکمد گذاشتم و 

 دیوار به که چیزی دیدن با کردم باز چشم که صبح. رفتم  خواب

 بهش و شدم بلند. چهرم طراحی از عکس یک. خوردم جا بود چسبیده

 .زدم زل

 این چیه؟ -

 .یک نفر از پشت بغلم کرد
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 دوستش داری؟ -

 .قرار دادمرو روی دستش    مازیار بود. دستم

 !عالیه -

 !عالی تویی، اون ادات رو در میاره -

 .واقعاً ممنونم مازیار! من باید برم -

 .رسونمتخودم می   به مناسبت تولدت -

  .خندیدم و چیزی نگفتم

مثالً قرار بود اون روز برام خوب باشه اما آتیش تظاهرات انقدر زیاد شده 

 .نداره   ام هم آرامشسینه    توی حتی کردمی احساس قلبم   بود که

 بار یک. بود کالسیمهم دختر یک. کردم  های هالل احمر شرکتکالس

 :پرسید معلم که افتاده اتفاقی

 هستید؟ مادر  کدوم یکی از شما -

  .کردن نگاهش تعجب با همه. برد باال رو دستش  همون دختر

 تو مادری؟ -

 .آخه هفده سال هم نداشت
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 .نوزاد دارمآره یک  -

 :ها با بی رحمی پرسیدیکی از بچه

 پدر داره؟ -

 .متوجه منظورش نشد

 !نباشه  چرا -

 .بشی کسی زن  خوره به این زودیآخه بهت نمی -

 .ش پریدرنگ از چهره

 .خفه شو! شوهر دارم -

 .تو که راست میگی -

خواست به سمتش حمله کنه که همه جلوش رو گرفتن. معلم سر دختر 

 :داد کشید

 .مراقب دهنت باش کالس من جای تهمت زدن نیست -

 :اون دختر دیگه با گریه گفت

 هم رو امبچه و شوهر  طوره همه باهم به کوه نوردی میریم.حاال که این -

 .میارم
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 .آهان این خوبه -

 بعد روز سه  پیمایی رو برایو بحث خاتمه پیدا کرد. کوه

. بودیممی احمر هالل رویبهرو باید صبح شیش ساعت  .گذاشتیم

 زود  .رسیدممی هم اداره به رفتمی طورهمین اگه. رفتم و  شدم  آماده

 همه تا کشید طول   .بود نیومده کسی هنوز اما رسیدم احمر هالل به

 :دیم. یکی از دخترها پرسیدش جمع

 چی شد جا زد؟ -

 .معلم با اخم نگاهش کرد

 .االن میاد -

که گفت یک ماشین اومد و نگه داشت. حواسم به آشنا بودن این رو 

ای بغلش بود پایین اومد و ماشین جمع شد که دختر در حالی که بچه

 پیاده ماشین اونور از   که شخصی دیدن با  پیروزمندانه به ما نگاه کرد.

 بازوش دور رو دستش و رسوند دانیال به رو خودش دختر. خوردم جا شد

ها به استقبالشون رفتن و هر سه به سمت ما اومدن. بچهرد. ک حلقه

کردن. فقط من بودم که دور ها با حسرت و حسودی نگاهش میبعضی

 من متوجه تازه انگار که رو نگاهش سنگینی  زدم و ازشون دور شدم.

 .کردممی احساس بود شده

 دپرس روز کل  با صدای زنگ گوشیم از حال و هوای خودم در اومدم.
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 .بودم. گوشی رو برداشتم سرهنگ بود

 !در خدمتم -

 .بیا کارت دارم -

 .یک کم مکث کردم

 مهمه؟ -

 .درباره اتفاق امروز. باید چیزی رو بهت بگم -

 **سال هشتاد و هشت مرداد**

 پاسدار دوم ستوان دانیال و من  انتخابات  توی لیاقت دادن نشون  بعد از

کرد و ق از شوهرش رو درست میطال کارهای داشت بشری خاله. شدیم

گفته بود برای زندگی به تهران میاد. سرپرست شایان مازیار شده بود. 

 زمانی اگه و بدن انجام دانیال رو مالیش کمک  طور شد کهقانون این

 کار این ماکان رفت سفر به مثالً کنه، مراقبت بچه از نتونست مدتی مازیار

 هایوسط  ای تویتصمیم گرفت خونه هم    یارماز. بگیره عهده بر رو

 ماهان و ماکان داداشش، سه هر و کنه اجاره شهر شمال به رو کمی شهر

 .ببره خودش پیش رو شایان  با بودن خوابگاه  در که

 .با صدای زنگ گوشیم به خودم اومد و نگاه کردم
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 (پسر بد)

 !بله آقا دانیال  -

 کجایی؟  -

 .ام دیگهخونهکجا باشم،  -

 میای یک مسافرت بریم؟ -

 .روی تخت نشستم و پا روی پا انداختم

 مسافرت؟  -

 دید جو ینقشه کردن پیدا برای  هستن؛ آرمین  هایچندتا از نوچه -

 .خوبه هااون

 پس فقط برای اینه؟ -

 .آروم خندید

 کارهای طالقت چی شد؟ -

 .کردمکرد اخم هایی که مازیار میبا یادآور اذیت

یک قدم هم جلو نرفتم، دیگه بیخیالش شدم فعالً بود و نبودش برام   -

 .فرقی نداره
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 .بریم باهم فردا   باشه! -

 ساعت چند؟ -

 .کردها رو نگاه مییک کم مکث کرد فکر کنم داشت بلیط

 .بلیط برای چهار بعد از ظهره -

 .حاضر میشم -

 :یک کم هر دو سکوت کردیم بعد گفت

 .بینمتمیپس   -

 !خداحافظ -

 !خداحافظت -

 رفتم که پایین. بستم وسیله کم یک و برداشتم رو ساکم  قطع که کرد

 نگران که کی با نگفتم اما برم مسافرت خواممی نفر چند با دادم اطالع

 :گفت بابا. نشن

 .دیگه رو از دست میدیم تا خودمون رو پیدا کنیمگاهی ما هم

 .کنیم تا قدر بودن ها رو بدونیمتجربه میگاهی ما فقدان رو 

خوریم تا معنای واقعی دوست داشتن و گاهی ما شکست عاطفی می

 دوست داشته شدن رو درک کنیم
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  ...ولی زندگی همینه

شیم و ورژن با تر میگیریم و پختهو ما هر روز و تا همیشه یاد می

ها یارویی با ناشناختهتری از ما متولد میشه که توان باالتری برای روتجربه

 ...داره

تا بعد از ظهر توی اداره بودم که با این که از زمان تظاهرات خیلی 

 و برداشتم ماشینم از رو ساکم  گذشته بود اما هنوز آرامش نگرفته بود.

 .کردیم حرکت و شدم سوار و انداختم دانیال ماشین توی

 مونیم؟چند روز می -

 .یک روز -

 .دو روز وسیله برداشتم   من اندازه -

 .ضرری نکردی -

 هر که بودن دیگه نفر  فرودگاه نگه داشت و پیاده شدیم. باهم رفتیم. سه

 خود  شیدا  .تینا  دوست  همسر ظهیر. شناختممی رو شونسه

 شچهره از رنگ من دیدن با نگین. نگین آخر در و تینا  دوست

 لو نگران  و پرسیدن سوال مونرابطه راجب  ظهیر و شیدا   .رفت

. بار سه رو ظهیر و بودم دیده بار دو  شون شده بودن. شیدا رونرفت

 یک افتاد نگین من طرف یک. شدیم سوار و گرفتیم رو هابلیط
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 .کنه عوض ظهیر با رو جاش خواست شیدا از دانیال. ظهیر  طرفم

 پوفی و دادم فشار هم روی رو  هامکنار خودش هم نگین افتاد. لب

. رفتیم  ی منوچهریهتل خونه    .ن رسیدیمکاشا به زود خیلی  .کشیدم

 و زن موند، اتاق یک توی دانیال. بود بهشت مثل من برای سنتیش سبک

 یاد اما نبودم خوشحال نگین با بودن از  .باهم نگین و من و باهم شوهر

   .نکنم اذیت سمی هایآدم برای رو خودم بودم گرفته

 .دانیال گفت شام بخوریم بعد میریم -

 .گفت دانیال که اذیتم کنهاز دستی جلوی من می

 .باشه -

 به  به باهم همه نماز از بعد  اذان رو گفتن. وضو گرفتم و نماز خوندم.

 :گفت شیدا. نشستیم سنتی هایتخت از یکی روی و رفتیم پایین

  .منظم بشینید عکستون رو بکشم -

ر هم اون ظهی و نشست دانیال کنار نگین. نشستیم دورهم  بدون مخالفت

طرفش. نیم نگاهی کردم که با نگاه دانیال هماهنگ شد. چندتا عکس 

 :گرفت بعد دانیال گفت

 .خوایم عکس بگیریملطفاً تخت رو خالی کنید من و الینا خانم می -
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تخت رو ترک نگین بهت زده به سمتش برگشت و ظهیر هم با خنده 

 با  دیکش بشینم.نز گفت و کرد اشاره من  کرد. دانیال لبخند زد و به

 انتقام خواستمی بود معلوم که نگین. نشستم ازش سانتی بیست نزدیکی

 :گفت می هی بگیره

 !ترمهربون افته،نمی خوب عکس طوراین   تر برید،نزدیک -

 :گفت دانیال گرفتیم که رو هاعکس   محلش ندادم.

نی شهر دید  بریم باغ کاشان و حموم رو ببینیم. فردا هم بقیه جاهای -

 .رو

سریع حاضر شدیم و بیرون رفتیم. به باغ کاشان که خونه امیرکبیر بود 

 آب حوض و بود شده چینده نظم با مربعی-مربع هایباغچه  رفتیم.

 بود خونه زیبای و معمایی سبک از غیر این. داشت قرار هم  ای العادهفوق

و اونورشون  اینور. رفتمی ور هاگل با دانیال  .نداره توصیف جای که

کند. یک دفعه آخ آرومی گفت و دستش رو عقب آورد. کرد اما نمیمی

 .رفتم سمتش به  فهمیدم زخمی شده.

 کار کردی؟با خودت چی -

 و برداشتم زخمی چسب  دستپاچه خندید. زیپ کیفم رو باز کردم و

 .کردم بازش



 

 

 WWW.98IA3.IR 769 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 .انگشتت رو بیار -

 .خوادنمی -

دستم رو جلو بردم که دستش رو جلو آورد و چسب رو دور انگشتش 

هاش رو داخل جیبش فرو کرد و کنار هم با حلقه زدم. در حالی که دست

فاصله حرکت کردیم. در سکوت عمارت رو دیدیم و به حموم فیل 

  .بود شده درست شکل بهترین به هامجسمه  رفتیم.

 !خیلی زیباست -

 به اندازه تو؟ -

 .با خنده نگاهش کردم

 !لوس نشو -

 .خندید

 .بمون دانیال عکس بگیریم -

 برای چی؟ -

 .خوام به مازیار نشون بدم تا بفهمه تصمیمم جدیهمی -

 !آهان -
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 بلند و گرفتم  کنار حوض نشستیم و به دوربین خیره شدیم. چندتا عکس

 .شدم

 .جایی شام بخوریمیک  -

بلند که شد چشمم به نگین افتاد که کنار حموم ایستاده بود و به من 

 احساس  نگاه می.کرد. برای شام به یک رستوران سنتی رفتیم.

 کردن صحبت حال در شیدا و ظهیر  .نیست خوب زیاد دانیال حال  کردم

 حال متوجه اما بیاره حرف به رو دانیال داشت سعی هم نگین و بودن

 :گفتم آروم. نبود بدش

 قدم بزنیم؟ -

 از. شد بلند و کرد بدنش گاهتکیه  هاش روبدون این که نگاهم کنه دست

 .گذشتیم نگین   ینشسته خون به نگاه مقابل

 کردمی زندگی آمریکا که مهانیه خاله شوهر پروفایل دیدم  اون شب

 .مشکیِ

  چی شده؟ -

 خبر نداری مگه؟ -

 .نه -
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 کرده؟ فوت دیشب   تخبر نداری که خاله -

نفهمیدم چطور از هتل بیرون زدم. چند نفس عمیق کشیدم. خاله رو یک 

 کرده بدل و رد نامه و پیام و سوغاتی کلی اما بودم ندیده بیشتر   بار

   .بودیم

وقت از یاد من نمیری، همیشه هستی، شاید خوام بهت بگم تو هیچمی

 .اما خب قشنگه، همین که دوست دارم قشنگهدردناک باشه ها، 

از چند ساعت دور زدن به فرودگاه رفتیم. هواپیما تقریباً  فرداش بعد 

زمان با رسیدن ما رسید و سوار شدیم. من کنار پنجره و پسری کنارم هم

افتاد و روی صندلی وسط کنار ما دانیال نشست. هندزفریم رو در آوردم و 

م که گذشت پسر بهم آجیل تعارف کرد. تشکر توی گوشم گذاشتم. یک ک

روم بهکردم و قبول نکردم. یک کم گذشت که پالستیک شکالت رو رو

 .گرفت. دوباره همون حرکت رو انجام دادم

حرفی زد که متوجه نشدم. اشاره کرد هندزفری رو در بیار. در آوردم 

 :گفت

 .کنی؟ بردار دیگهچرا انقدر ناخون خشکی می -

 :نگاهش کردم بعد گفتم چند ثانیه

 .خوامممنون، نمی -
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بعد خواستم هندزفری رو دوباره توی گوشم بگذارم که دست انداخت و 

 .سیم هندزفری رو گرفت

 .کنی دو ساعت هستببینم چی گوش می -

از این همه پرویی جا خوردم. خواستم چیزی بگم تا حدی رو بهش 

م. دانیال بود که بفهمونم که پسر به سمت چپش برگشت. نگاه کرد

  .ی پسر گذاشته بوددستش رو روی شونه

 !چته؟ -

 فشار ششونه روی قدرت تمام با رو دستش  همین حرف کافی بود تا

 :غرید هاشدندون بین از دانیال. شد جمع درد از پسر صورت. بده

  .جات رو عوض کن تا هواپیما رو به خاک و خون نکشیدم -

 :مِن کنان گفت-نگاهش کرد بعد مِنپسر چند ثانیه با ترس 

خا... خانوم شما... هستن؟! من... فقط... من فقط داشتم... احوال پرسی  _

 .می... کردم

 .هری -

پسر سریع بلند شد و جاش رو با دانیال عوض کرد. نیم نگاهی به دانیال 

 رسیدیم  که فرودگاه به  انداختم و دوباره هندزفریم رو توی گوشم کردم.
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خیلی توی  سوخت، براش دلم. رفت و کرد سریعی خداحافظی نگین  اول

 با همیشه مثل حاال و رفتن هم شیدا و زهیر  این سفر اذیت شده بود.

 شدن جدا دل کدومهیچ بود معلوم و بودیم ایستاده هم کنار اما فاصله

 چند بود دستم ساکم که حالی در. خندیدیم و کردیم نگاه هم به. نداریم

 .کردم نگاهش خوب و گرفتم فاصله ازش عقب-عقب قدم

ی قلب ترین نقطهی قلبم دوستت دارم! عمیقترین نقطهمن از عمیق

جایی جایی که هیچ کسی برام شبیه تو نیست، اوندونی کجاست؟ اونمی

هایی با تو ساختم و جاهای که با تو رفتم رو با هیچکس دیگه که خاطره

 !تونم تکرار کنمنمی

جایی که نه زنم! اونجایی که راجبت با هیچکی به جز خدا حرف نمیونا

 ... خوامشبیه تو نه بهتر تورو فقط بودن تورو می

برگشتم و ازش دور شدم. مازیار با ذوق به استقبالم اومد اما وقتی 

زد و آخر هام رو شنید خودش رو به زمین و آسمون میها و حرفعکس

 با ازدواجم با هنوز  خونه بیرون رفت. مامان سر بعد از شکست ظرفی از

 سرش مدت تمام   گفت اون خوب بشو نیست. باباق نبود و میمواف دانیال

 .زدمی ورق کالفه و بود کتابش توی

 :اومد صدایی که گشتمبرمی بسیج از داشتم  پس فردا

  !الینا خانوم -
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دیدنشون خندیدم و به سمت صدا برگشتم. ماکان، بابک و ماهان بودن. با 

 .منتظر موندم که برسن. وقتی رسیدن زودتر سالم کردم و جواب شنیدم

 .شانسی من رو دیدید یا کارم داشتید -

 هر از تربزرگ که ماکان باریدمی هیجان  در حالی که از نگاه هر سه پسر

 :گفت داشت، رو رئیسشون حکم و سه

 .خواین یک اردو جهادی راه بندازیدمیدنبالتون بودیم، شنیدیم شما   -

 که  بندازم راه شهر پایین  چیک تویکو اداره  خوام یکاردو نیست، می -

  .باشه کمکشون مالی لحاظ از هم و بشه رسیدگی مردم مشکالت به هم

 :بابک گفت

 .ماهم میایم -

 .نویسمباشه، اسمتون رو می -

 :بابک گفتمهر سه خوشحال بهم نگاه کردن. رو به 

 حال برادرت خوبه؟ -

دلخوری ماکان و تعجب ماهان رو حس کردم اما اهمیت ندادم و بعد از 

 :گرفتن جواب گفتم
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 .زنمبگو امروز عصر بهتون سر می -

از راه     ای ما رو ستوان یکم پاسدار کرد. محرمتا محرم سرهنگ به بهانه

 یا آهنگ هیچ  رسید و کشور حال و هوای قشنگی گرفت. دستور دادم

. بشه جمع  خونه از داره رو خطا و گناه امکان  که چیزی هر و بد فیلم

 نماز و پوشیدنمی  مشکی لباس اول روز ده باید خونه افراد همه

 امسال اما رفتمی هیئت به شب هر  سالگی دوازده  از  بابک. خوندنمی

 .خاطر بزرگی خونه اجازه داشت داخل خونه هیئت بزنهب

 اما خوندیممی عاشورا  ها باهم زیارتساله این موقع من و باربد شبهر 

 اما بدم انجام داشتم برنامه امسال برای. ندادم ادامه دیگه اون رفتن از بعد

 فتنه. انتخابات روزهای  از بیشتر حتی بود ریخته هم به اداره دوباره. نشد

جا رو گرفته بود. کوروش خیلی کثیفی نزدیک بود تا جایی که بوش همه

ترین و آخرین ضربه گفتن این بزرگگفت که افراد سفارت داشتن میمی

 .نظام  به پیکر

 رو بده تشخیص بتونه کوروش تا نبردن رو اسمش که رو شخصی  حتی

اون رو  رهبری اعدام و برکناری از بعد کردمی فکر که کردنمی مسخره

 به حاضره چطور که دادنمی فحش بهش حتی و  رسوندبه قدرت می

 نفر چند از بود جالب. بترکونه رو کشور خودش رسیدن قدرت به خاطر

 همراهی باهاشون که دونستنمی بعید خودشون گفت رو اسمشون که
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 .کنن

 به و کنن مخالفت آمریکا با بهتره  چندبار باهم بحث کردن که

رضا پهلوی به تخت سلطنت یک دموکراسی )سکوالر( راه  نشوندن  جای

 یک اما برسونن قدرت به رو میرحسین  بندازن و به اسم میهن پرستی

 و بوده هااین از جزئی قبال هم میرحسین میگن مافیا. گفتنمی شونعده

 نظر هم مختلف کشورهای بزرگ  چند. کنه علم قد مقابلمون در ممکنه

  .داشتن جالبی

 راه ایران در دوباره رو  ها اعتقاد داشتن بهتره سیستم استعمار نظامیاون

 سر باال آقا از روحشون و تمدن خاطر به  ایران مردم چون کنیم اندازی

 ما دست سال ده حداکثر از بعد بیاد جدیدی نظام هم اگه و هستن متنفر

انی نه ترس و خشم شدت از شنیدیممی رو هااین وقتی  .کننمی کوتاه رو

 :پیچیدیم. گفتمبه خودمون می

  .ها رو به مردم بگیمی اینباید همه -

 خودشون که اطرافش هایآدم معدود و رهبر با   و شد  جلسه ای برگزار

 خیلی و بودن نیومده در آب از توزرد قبل از یا بودن نباخته و نفروخته رو

هایی که نخبه وقتی. شد مشورت هم بود، بعید هاخیلی از که دیگه چیزها

در خدمت رهبری بودن هم نظرشون رو گفتن، جواب این شد که احتماال 

 و شناخته کوروش  باشه نداشته فایده اگه و درصد سی  فایده داشتنش
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 .میره باال دشمن شتاب حتی و شهمی بیشتر هااون احتیاط

اعتراض کرد دنیل نوشیدنی خوردن رو ترک یک روز بابک بهم زنگ زد و 

 انقدر. کنهمی رو کار این شیرش با بازی وقت آشکارها خیلی و  نکرده

 خانوم حنانه از. بشم ماجرا این متوجه بودم نتونسته حتی که نبودم خونه

 من هایجیم و سیم با اما کنه اعتراف نخواست اول کردم جو و پرس

 احترامیش بی و پرویی این خاطر به و زدم زنگ دنی به  .کرد اعتراف

   .بگیره شگریه بود نزدیک که   زنشش کردمسر انقدر

هام انقدر زیاد نشده بود که از دانشگاه افتاده بودم اما هنوز تعداد غیبت

کرد اعالم بیفتم. یک روز کوروش که حاال به خودش بدجور افتخار می

 جاهمه. شده ایران وارد معلول مرد یک  شکل به آمریکایی فرد یک  کرد

کنیم و پیداش کردیم و شروع به اعتراف  پیداش تا گشتیم رو

 جوش آب و زدنمی شالقش لخت. موندم سرش باالی خودم  گرفتن.

 بهم سرهنگ  .کردنمی اعتراف و بود وفادار سگ مثل اما ریختنمی روش

 :گفتمی

 .مهمه ما برای لحظه هر چون  باید زودتر ازش اعتراف بگیریم  -

 :حق با ایشون بود پس وقتی دوباره به سر شکنجه برگشتم داد کشیدم

 .همه بیرون برید -

ی حالش رو باز کرد و با خندههای بیها که بیرون رفتن مرد چشماون
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 :تمسخر آمیز و به انگلیسی گفت

 جالدشون تویی؟ -

محلش ندادم و نگاهی به لوازم شکنجه انداختم. همه روش اجرا شده بود 

 یک که بیاد فکرم  دیدی بهج روش کردم سعی. خوردنمی من درد به  و

 افراد دوباره  .شدنمی استفاده ازش بود سالیان که رسید ذهنم  به چیزی

 کنه اعتراف که این از بعد بپرسن سرهنگ از تا دادم دستور و خواستم رو

 و مشورت فرصت، به نیاز سرهنگ مطمئناً! نه یا خورهمی دردمون به

 .داشت دستور

 .این رو به زندانی ببرید و آب و غذایی بهش بدید -

روز مرد از زنجیرها آزاد شد. زنجیر رو که باز کردن با صورت بعد از چند 

 .روی زمین افتاد و صدای شکسته شدن بینیش بلند شد

 !اوف، دست خدا بهت داده -

هاش رو گرفتن و وقتی دیدیم از شدت درد توان پا شدن نداره دست

 وقتی  هاش به همون شکل خشک شده بود.بلندش کردن. انگار دست

 همراه صورتش درد هایناله با که کردمی ناله کردن می راستش و خم

  .بود شده

 کنی؟چی برات داره که اعتراف نمی -
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 دستور  اشاره کردم که ببرنش. خبر رسید که نه بهش احتیاج نداریم.

نا الی دیدم بودم که منتظر   .کنن حاضر رو هامونماشین از چهارتا  دادم

که توی حیاط بودیم دید. با لبخند به از در حیاط داخل اومد و ما رو 

  .سمت من اومد

 !سالم -

 بدون بودم شده دور ازش جاسوسیش ماجرای فهمیدن از بعد  من که

 .کردم سالم لبخند

 کنی؟کار میجا چیاین -

نگاهی کرد تا مطمئن بشه حواس کسی بهمون نیست بعد نزدیکم شد و 

 :آروم گفت

دیدار نداریم. این ماجرا هم خستت کرده. االن یک ماهه که زیاد باهم  -

 .یک کم بیکارتر بودم گفتم بیام کنارت باشم

 .ابرویی باال انداختم

 کاریت رو برای من گذاشتی؟پس زمان بی -

 .خندید

 پس برای کی بگذارم؟ -
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ها آماده شدن. گفتم تا ماشین موند  کنارم  نیشخند زدم و جوابی ندادم.

 ندیده نور طوالنی نسبتاً مدت دلیل به آوردنش حیاط به  بیارنش. وقتی

 با. بگذارنش ماشین چهار   وسط گفتم. بود بسته رو هاشچشم بود

 با الینا. شد بسته ماشین چهارتا هر به. کردمی نگاه ما به وحشت

موقع همچین کرد و بقیه هم که تا اونهای گرد شده نگاهش میچشم

 .بودن شده نگران و گیج   چیزی ندیده بودن

 سرگرد واقعا اجازه دارید؟ -

 همه چی سر ما نشکنه؟ -

 .من که دلم نمیاد همچین کاریم کنم  -

کردم تا خودشون با خودشون دادم و حتی نگاهشون نمیجوابشون رو نمی

 :زد. باالی سرش رفتم. به انگلیسی گفتمکنار بیان. مرد از ته دل جیغ می

 کنی؟خوای اعتراف نمی -

کرد. به فقط نگاهم کرد انگار هنوز باور نداشت اما با تلنگری اعتراف می

 در که لرزیدمی انقدر دستش که حالی در. بشه سوار گفتم سرباز  اولین

 :پرسیدم دوباره. شد سوار کردمی باز زور به رو

 حاال چی؟ -

آب دهنش رو قورت داد. با دست به کاپوت ماشین زدم. ماشین رو روشن 
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 .کردن

 خوای بگی؟هنوز نمی -

وقتی دیدم جواب نداد ضربه سوم رو زدم که ماشین حرکت کرد و به 

. شد جدا چپش سمت پای  کردممی فکر که  سرعت بیشتر از اون چیزی

کشید و هرچی منتظر مید دا وقفه بی. رسیدمی شهر تا دادش صدای

 :ای نداشت. بلندتر از قبل داد کشیدممونده سکوت کنه فایده

 ...میگی یا -

 .دیر... دیر کردی... نقشه برای فرداست... عاشورای شما -

حال به ستون تکیه داد. با سرجام خشک شدم. نگاهی به الینا کردم که بی

ومی که راه افتاد ها زدیم. دی ماشینعصبانیت سه تا روی کاپوت همه

 خون دستش شدن باکنده   همزمان رفت که سومی  پای دیگه کنده شد.

 روی مالی و خونین شدیگه دست شدن کنده با و زد بیرون دهنش از

 به. شدیم ماشین سوار هردو و داد اطالع اداره به   سریع الینا. افتاد زمین

 :زدمی جیغ الینا. کردممی حرکت سرعت

 کنیم؟تصادف میاالن  -

کنیم؟ به شه. تصادف میتو چقدر خونسردی! همه چی داره نابود می -

 شاه ناصرالدین از بدتر میرحسین اون  درک! فردا که کشور به دست
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 اعدام زدیم زل ایران شدن تیکه-تیکه  به که حالی در تو و من   افتاد

 .شیممی

 .افتههیچ اتفاقی نمی -

 .عصبانیت نگاهش کردمبا تمسخر و 

 !فهمیدنمون انقالب  البد با همین روز قبل از -

 .کالفه شد

 !انگار خیلی دوست داری انقالب بشه ها  -

 به مستقیم کشورم که بشه   به کدوم راضی باشم؟ انقالب -

 بشه مقابله یا باشه، سرش خائن مترسک یک و بیفته دشمن  دست

 بیفتن؟ زمین روی هاموطن هم از کرور-کرور  و

هایی، تو از خودشونی... اگه انقالبی بشه هه! تو که پسر همون خائن  -

 .خودتی هافروش وطن  های پشت پرده ویکی از دست

   .پام رو تا آخر روی پدال گاز فشار دادم و لب گزیدم تا حرفی نزنم

التماست کنیم! تو رو به جون من سرعتت رو کم کن! دانیال تصادف می -

 !کنم بایستمی

 .محل ندادم
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 ...چرا به جون تو؟ مگه تو کی هستی؟ مگه همونی نیستی که -

 سه و روش به رو ماشین  با ماشین برخورد   حرفم با جیغ بلند الینا و

 .موند ناپدید خوردنش زمین سر با و چرخیدن دور

 ***الینا***

ها شنیدم و صحنهمیبا این که بیهوش بودم صدای وحشتناک اخبار رو 

 چشم که بود این وجودم تمام  حال همون در  رفت. توی ذهنم رژه می

 گفتن وای هر با. بدم انجام کشورم و مردم برای کاری  بتونم  و کنم باز

 نفسم کردنمی دنبال رو اخبار انگار که دکترها و پرستار

 :گفت بود سرم باال که پرستاری  .گرفتمی

 !دونم توی حالت گیاهی رفته یا نهنمیدکتر  -

 اما  صدای پای دکتر رو نشنیدم و گرمی دستش رو احساس نکردم

 :گفت دفعهیک که شنیدم

 .کنید  خاموش  شنوه، تلویزیون روداره می -

 صد و شونزده

 ...ما که یه دیوار ریخت رو سرمون

 ...حاالتوهم یه آجر پرت کن
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شد چشم چیزهایی که توی اخبار تکرار میدیر گفته بود. با شنیدن 

 جلو دکتر. زدم زل سقف به اومده در حدقه از هایچشم با و کردم  باز

 .اومد

 شنوید؟صدای من رو می -

 جوابی ندادم.

 گفتن اما زدیم زنگ بود تماستون  آخرین که فتانه اسم به  به خانمی -

 خانوادتون خبر ندیم. به و نیستن شهر این خودشون

هام رو روی تخت گذاشتم و سعی کردم بلند شدم. دوباره روی دست

 تخت افتادم.

شما تصادف سختی داشتید اما خدا رو شکر بیست و چهار ساعت  -

 هوش نبودید.بیشتر بی

شد این بود. سفارت انگلیس! مردم! تنها چیزهایی که توی ذهنم تکرار می

دم! خون! کشورم! دیگه صدای مغزم رو نتونستم انقالب! شورش! رهبر! مر

 ثانیه چند. کشید سوز وجودم تمام  تحمل کنم و جوری از جا پریدم که

 .انداختم سرم به نگاهی. کنم تازه نفسی بتونم تا بستم رو هامچشم

 بازش کن. -
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 خانوم... -

 دکتر سریع. -

 با اکراه سوزن رو در آورد و چسب زد.

 تون کنم.معاینهبمونید تا  -

 .کردم  با تکیه به تخت پایین اومدم و پاهام رو توی دمپایی

 کجام آسیب دیده؟ -

 .تونشونه و بازوتون  -

دونم به اثر مسکن یا گرم بودن بدن کرد اما نمیگز می-داشت گز

 شدم.ش نمیمتوجه

 .بزنید دیگه مسکن یک  -

 شه!طور که نمیاین -

 مملکتم! باید برم. تا دیر نشده یک کاری بکن.دکتر من مامور این  -

 هم به دستم و بازو  سر تکون داد و به پرستار گفت مسکن بیاره.

 .افتادم دانیال یاد تازه. بود شده باندپیچی

 اون آقای همراهم چی شدن؟! -
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ایشون هم یکم دندشون آسیب دیده بود اما مثل شما کله شقی کردن  -

 و رفتن.

 آوردن.مسکن رو 

 بشین تا تزریق کنم. -

با کمک پرستار دوباره روی تخت نشستم و اون هم مسکن رو به بازوم 

 تزریق کرد.

 سه ساعت دیگه برگرد. -

 کنم.سعی می -

 با تاکید گفت:

 حتماً برگرد. -

ام رو تحویل داد. با کمکشون لباس پرستار لباس نظامیم رو آورد و اسلحه

ردم و بیرون رفتم. توی راهروی بیمارستان پوشیدم و از همشون تشکر ک

 روی. اومدمی و رفتمی سرعت به برانکاردها  از وحشت خشکم زد.

 سرباز یکی روی. بلوند مو دختر یکی اون روی و بود دارریش پسر   یکی

 یکی از. بود غلغله بیمارستان جلوی  .پریدم بیرون زده وحشت  .بود

 :پرسیدم پرستارها
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 حادثه کجاست؟محل  -

 .زدم زنگ اداره به  اسم خیابونی رو گفت. موبایلم رو برداشتم و

تونم خودم بیام اما شما ماشین دنبالم کنم تا جایی میمن سعی می -

 بفرستید.

 جا یک. کرد کشیدن سوز به شروع بازوم و کتف  دویدمدر حالی که می

دستم رو  و ایستادم دیوار کنار پس برم تونمنمی دیگه که کردم احساس

  روش گذاشتم.

 یا اهلل! -

 سوار سریع. دیدم رو آبان سروان   صدای بوقی اومد. به عقب برگشتم که

 :گفت وحشت با. شدم

 چی شدید سرگرد؟ -

 فقط برو. -

 کجا؟ -

 نگاهش کردم.

 هرجایی نیازه. -
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 نیاز کجا محل درگیری اما با حال شما. -

 آور!رزم -

ها گذشت و توی یک کوچه نگه حرکت کرد. از کوچه پس کوچهبه ناچار 

 داشت.

 به سرعت از همین جا برید. -

پیاده شدم و به اون سمت رفتم. وارد خیابون اصلی که شدم از شدت 

 و وراین و هامغازه جون به جوون گروهی  جمعیت سرجام خشکم زد.

 هم سوار موتور چند  بود. جا همه هم نظامی نیروی و بودن افتاده وراون

 و کردنمی حرکت سرعتی چنان با هاجوون. بودن شدن دور حال در

 نیروی. کردنمی نابود بود راهشون سر هرچی که  آوردنمی   هجوم

 .داشتن کردن متفرق در سعی هم نظامی

از کنار راه افتادم و شروع به دویدن کردم تا نیروهای سپاه رو پیدا کنم. 

های معترض و انقالبی کسی نبود. یک رسیدم که جز جوونبه جایی 

ها کردن و اونهای انقالبی با چوب معترضین رو تحدید میگروه از جوون

 ماجرا. )دیدم عجیبی چیز لحظه یک. دادنمی نشونشون رو چاقو  هم

 باالی چندنفر و بودن انداخته زمین روی رو مذهبی پسر یک( واقعی

 شون عکس آقا رو به دستش داد و گفت:یکی. بودن ایستاده سرش
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 پارش کن. -

اش پسر عکس رو گرفت و مدتی بهش نگاه کرد. بعد عکس رو به سینه

 نگذارم تا دویدم من و  چسبوند و برگشت. یکی از پسرها قمه رو باال برد

 کردم جو و پرس بهش راجع که بعداً. اومد فرود پسر کمر وسط قمه اما

استان پسر واقعی* همون موقع اون گروه دیگه د. *شده نخا قطع فهمیدم

ام رو در آوردم و تیر هوایی زدم. اما هم به جون هم افتادن. اسلحه

  ای نداشت.فایده

 زمین روی   مملکتم هایجوون   دیدم که چطورجلوی چشمم می

 گلوم بغض  .شدمی پاره شکمش یکی و شکستمی سرش یکی  .افتنمی

  .گرفت رو

  !تونمنمی  تونم!خدایا من نمی -

 ای نداشت. نالیدم:با امیدواری دوباره تیر هوایی زدم اما فایده

 الینا زود باش! هر لحظه تردید جون سه نفره. -

 تیر  های لرزون اولین تیر رو بیرون فرستادم.نشونه گرفتم و با دست

 پسر  و شد برقرار سکوت لحظه یک. خورد معترضین  از یکی شکم  به

ها به سمتم برگشت. اشک توی ه جیگر روی زمین افتاد. نگاهب دست

ام سوت کشید. چند لحظه نگذشت موتور چشمم جمع شد و شونه

 نیستن ما اداره از فهمیدم سرسری  نگاه یک با  سوارهای سپاه اومدن.
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 .رفتم سمتی به  و افتادم راه کنار از پس

موتور دارن راه  با که دیدم رو( نظامی غیر افراد) هاشخصی لباس  

 برام بینشون یکی  افتن. بینشون نگاه می کردم که در کمال تعجبمی

 دنبالشون به زده وحشت... نفوذی ها،گزارش پیش، ماه سه. اومد آشنا

 و رهبر به دلسوز صورت به که نفوذی یک. کردم دویدن به شروع

صب به تع و غیرت رگ کردن درخشان   با  و باشه  هابسیجی بین  انقالب

 بود خطرناک انقدر جوون  هر وجود  توی موجود جوون  همراه خشم و

 .نبود خطرناک معترضین  بین نفوذی  وجود  که

ها هم توی هر تظاهرات رهبرانی هست که پشتیبانی می کنن و نفوذی

زیاد اما مشکل معترضین ایران این بود که رهبران اصلی در بیرون از 

کنن و با این که مردم بازیچه شدن رو دوست ندارن اما کشور فعالیت می

آمیز نفر اول و پر هیاهو های خشونتها افرادی که در حرکتخیلی وقت

 دارن وجود هم ایران در تظاهرات رهبران   .ستغریبه از نفوذی  هست

 به و خودشون رسیدن قدرت به بلکه نیست اساسی تغییرات قصدشون اما

 ...معروف قول

 .(شنمی له که هستن هاعلف فقط  ها)توی دعوای فیل

های ایران به دنبال تغییر اساسی و به نفع مردم متأسفانه رهبران اعتراض

 هم فرعی هایگروه   نیستن. به صورت بهتر دلسوز مردم نیستن و
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 روی غریبه  به مندترقدرت رویی در رو برای یا ندارن مندقدرت رهبران

 من  بینن.غریبه رو مورد اعتماد نمی   مردم خستگی وجود با که میارن

 درک و بودم دیده رو زیادی هایاعتراض بودم اطالعات در که هاییسال

 اما هستن اعتراضشون رسوندن هدف به دنبال مردم که بودم کرده

 شدنمی باعث  مردم انداختن خشونت به و خودشون خشونت با هانفوذی

  جبور به رویارویی بشن.م نظامی نیروی و بشه خطرناک   هااعتراض

ایسته و سعی در دوری از این رو از اول اعتراض تا که پلیس در کناری می

هایی هستن شه گفت که حرفباره نمیشه. در اینخشونت داره معلوم می

 یهمه مردانهناجوان گاهی خبرها که البته  که اخبار به خورد ما میده.

ن اما به عنوان مامور امنیت مردم دونمی هانفوذی از جزئی  رو معترضین

به شما قول میدم که ما تالش داریم نیروهای نفوذی رو بگیریم و بسیار 

 بعد هاسال احتماالً) اجبار  هایکم پیش میاد که خشونتی غیر از لحظه

 حتی. نیاوردیم دست به رو هاراه اون هنوز اما شهمی پیدا زیادی هایراه

حلی پیدا نکردن که اگه پیدا بشه این  راه هم خارجی کشورهای در

دیگه الگو بگیرن.( جون تونه باشه که باید کشورها از همبهترین چیزی می

 فردی رو نگیریم.

 آروم دل  و فکر برای زمان به نیاز فهمیدنش اما بود ساده موضوع  یک

 و نژاد احمدی  .سرشون پشت فردی با اصلی یمهره سه  .داشت

 هم اول از که مهره سه. خاتمی و رفسنجانی  بی،کرو و موسوی همسرش،
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 نتایج معمول وقت از زودتر  کرد مجبور  که  نژادی احمدی. نبود جدا

. بود سرباز یمهره  که موسوی  و نوشت نامه که رفسنجانی. بشه اعالم

 که شد ایمظلومانه بازی خیلی. ایستهمی وزیر و شاه رویبهرو که سربازی

شون ن مسئولینی که شاید مردم محبت دروغینهمو نصف زود خیلی

 .پیوستن مقابل  تیم  به بودن نفهمیده  رو

یک دوم باقی مونده از ترس سکوت کردن و اون گروه مونده در مقابل 

افرادی که سی و چند سال قدرت جمع کرده بودن به چشم 

اد اعتم  و هاغریبه مقابل در کشور آبروی  و مردم خون جااین  اومد.نمی

 رو مردم حتی که هاییاون مقابل در و  به رهبر روی زمین ریخته شد

 ناجوان بازی خیلی  .شدن پنهان گوشه یک  ندونستن بازی سرباز

  .بود ایمردانه

 از یکی و  لرزیدمی درد از دستم یک  متوجه شدم چند نفر دنبالم هستن.

سعی کردم  پس نداشتم خشونت قصد دیگه. کرد پرتاب که ایگلوله درد

 مسجد یک توی. شدم کوچه یک وارد تا دویدم  از دستشون فرار کنم.

 داشتن گویان خداحافظی همه و بود شده تموم انگار که بود سخنرانی

 بعدها که دیدم  ایصحنه دفعه یک که برگردم اومدم   .اومدنمی بیرون

 .شد شبانه هایکابوس باعث

نان و چاقو و قمه به دست عقب ز نعره ارتش یک  مغول چنگیز قوم مثل  

 من تیر چند اما بردم اسلحه به دست. نبود تردید جای دیگه  دویدن.
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 .دویدم مسجد سمت به. نبود هااون حریف

 داخل برید. -

 به نفر چند  ها هم که متوجه شده بودن بدو بدو به داخل رفتن.اون

ها ناو که ببندن رو در خواستن گروه یک و دویدن مسجد داخل سمت

در رو هل دادن و با چاقو و قمه به جون مردم افتادن. اون روز عاشورا بود 

 که دختری. زدن آتیش رو  و شهر عاشورا شد. پرچم یا حسین

 مثل   و خورد بازوش به چاقو بگیره رو پرچم گرفتن آتیش جلوی  دوید

 :کشیدم داد. شد مجروح دست یک از من

 .ببندید رو در  -

در داخلی مسجد که بزرگ و چوبی بود بسته شد و پشتش رو انداختن. 

 کشیدن:کوبیدن و داد میها به در میاون

باز کنید نامردها! ما رو توی خیابون کشتن شما روی توی مسجد  -

 کشیم.می

. بودن گرفته رو  زدن. چند نفر هم پشت درهمه ترسیده بودن و جیغ می

 :گفت مسجد روحانی دفعه یک

خونه سرایداری با یک در به مسجد و از در بعدی به بیرون از مسجد  -

  خوره.می
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 خواستن تند به اون سمت برن که اشاره کردم بایستید و گفتم:همه می

-هاشون برن. گروههر سه بچه رو با سه مرد بفرستید. مادرها با بچه -

 گروه بیرون برید.

اعتماد کردن و طوری که گفته بودم بیرون چون لباس نظامی داشتم بهم 

 به هنوز هااون و بودیم داخل من و بودن گرفته  رفتن. چند پسر که در رو

مثل دستبند  هم ما زندگی چراغ روزم یه باالخره دونممی  .زدنمی در

 ها سبز میشه!این

 شما برید خانوم. -

 رو سرعتشون دارم اسلحه من. بدویید سرایداری  به سرعت به سمت در -

 .میام باهاتون همزمان. کنممی کم

جای مخالفت نبود، دچار باید بود! زیر لب ذکری گفتن و به سرعت به 

ه رو اسلح   ور مسجد دویدن. در با ضربه بعدی باز شد.سمت این

 آدم بچه مثل کردن پیدا خالی رو مسجد و دیدن خودشون رویبهرو  که

. دویدم در سمت به سریع و رفتم عقب- عقب   .ایستادن   سرجاشون

 خیابون به تا کردم رد رو کوچه. نبود کسی هیچ شدم که کوچه وارد

 .برسم

به خودم اومدم وسط تظاهرات بودم و همه از ترس عقب رفته بودن و 

 محمد  هااون بین تعجب کمال در  چاقوهاشون رو سمتم تکون دادن.
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 رو روش خجالت با دید که رو نگاهم. دیدم رو مهدی دایی پسر علی

 دقت یک با که هاشخصی لباس. اومد موتور صدای دفعه یک. گرفت

 سمت به دست به چوب  دیدم صبح که بودن گروهی همون فهمیدم

ها هم به جون مردم و ایی گفتم و اونخد یا. اومدن هاکننده تظاهرات

 ها و گروهی فرار کردن.مردم هم به جون اون

. بشه بهتر مشونه  رو عقب کشیدم و به دیوار چسبیدم تا یکم دردخودم 

 آتیش وجودم تمام زمستون سرمای توی. ریختمی پایین صورتم از عرق

 نگاه  رد شدم و هامغازه یشکسته هایشیشه روی از دیوار   به تکیه  .بود

 حق این. بود شده نابود  هایماشین و گرفته آتیش هایدکه به غمگینم

 بزرگ تظاهراتی گروه یک پشت از   .نبود عاشورا حق روز این. نبود مردم

 .اومدم در

ای داخل رفتم و از کوچه بعدی وارد گروه افراد نظامی از کوچه

. یک درجه باال به سمتم نه یا خودمونهه اداره ندادم محل دیگه  رفتم.

 دوید.

 کارت. -

داشت که خودش جلو اومده نگاهش کردم. معلوم بود ترس از انتحاری 

 حال گفتم:بود. کارتم رو در آوردم و بی

 .همدانی سردار هستم اطالعات ستوان  -
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 به نگاهی شد حرم مدافع یجبه رشید شهید  سردار همدانی که بعدها

 .داد پس بهم و انداخت کارت

 چه بالیی سرتون اومده؟ -

 دیروز تصادف داشتم. -

 .کنید استراحت و بشین ون سوار  -

 م و پشت خم بود.دستم روی شونه

 برای استراحت نیومدم. -

 به هم من. رفت سمت اون به سریع مردم فشار سر نیروها افتادن عقب  با

 سنگ مامورها سمت به داشتن   معترضین. رفتم سمت اون

 سردار سر به و شد پرت سنگ یک( واقعی رو پیش داستان)   .زدنمی

 که من  .گرفت رو سرش و خورد تلویی-تلو. کرد برخورد همدانی

 نفر چند و رفتم سمتش به   کردممک میک  معترضین راه گرفتن   توی

 و گرفتن و بگیرن  رو زده ضربه فرد تا ریختن مامورها بین مامورها از

 قسمت روی دستش که حالی در شد حرکت این متوجه که سردار. آوردن

 :گفت و خندید بود سرش شکسته

 .که نبود آقا  این -
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 ها گفتن:اون

 چرا همین آقا بود. -

 .کنید آزادش  نه بابا یکی دیگه بود این آقا نبود. -

ها با تردید و اکراه آزادش کردن و کنار رفتن. پسر خواست به سمت اون

 جمعیت بره اما گفت:

 .کنمنمی فراموش رو کارت این. بودم من فهمیدی دونممی   -

کردیم که یک لحظه چند نفر شور و شوق داشتیم مردم رو آروم می

 به و برداشتن خیز مامورها سمت به   انداختن و با چنان سرعتی

 چند که بود مامورها به زدن آسیب و  نفوذ به نزدیک که افتادن جونشون

 وقتی. کردن تیراندازی  ترس از شاید و من مثل از مجبور به شاید مامور

 :کشیدم داد  کردن نشینی عقب معترضین دیدم

 دیگه شلیک نکنید. -

رفتن که یک هنوز مردم بین مامورها بودن و از بین ما داشتن عقب می

سوزش بد توی رون پام احساس کردم. دست به پام بردم و روی زمین 

 حالمبی سرعت به شدید ریزیخون  .زدمی فواره  افتادم. از رد چاقو خون

 :نالیدم. کرد



 

 

 WWW.98IA3.IR 798 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 !شهید حسین  یا -

 و عمیق گودی یک چاقو رد  روی زمین افتادم. نیروها به سمتم دویدن.

ایجاد کرده بود. به اثر افتادن روی زمین و گذشتن زمان مسکن  وسیع

م هم چند برابر شده بود. کمکم کردن تا بعدیم درد بازو و شونه

 بودیم مجبور مردمی ترافیک توی. کرد حرکت و بشم ماشینی  سوار

 کی ندیدم دیدم تاری خاطر به که نفر یک نیروها وسط. بایستیم چندبار

رسوند هم شه چسبوند و ستوانی که من رو میشی به رو کارتش هست

قفل رو باز کرد و اون مرد عقب نشست. دوباره درها قفل شد و طرف 

 گفت:

 چطوره؟ حالشون  -

 فهمیدم دانیال....

هوش و به هوش شده بودم. برانکارد بیمارستان که رسیدیم چندبار بیبه 

 اومد. نالیدم:آوردن و پرستارها سریع سوارم کردن. دانیال هم پا به پام می

طور به جون... هم بیفتیم. ندونیم... به خدا... این حق... نیست که این -

... ما کی دوست و کی دشمن... ما باهم هستیم... چرا افرادی که از

 کنن.نیستن... باهامون بازی می

 گذشتیم.های بیمارستان به سرعت میاز بین سالن
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.... همه.... ما نبود نامهلغت توی  ...قدرت یواژه  اگه... اگه فقط -

 ...کنیم زندگی هم دور تونستیممی

  وارد اتاقی کردنم که پر از مجروح بود.

 چرا... کنیم؟.... کارچی این از غیر دونیمنمی چرا... خوردن گول چرا  -

... هابچگی همه... مگه شدن؟ حرمت... بی انقدر مردم کی از.. عاشورا؟

 .... گریه نکردن؟حسین این برای

 زدم:دانیال بیرون دوید تا دکتر بیاره اما من هنوز حرف می

. از کی انقدر اگه نه... چرا مردم ما انقدر... فراموش کار شدن... اگه آره.. -

 حرمت شدن!بی

 از  رو لباس هم شونیکی و کردن باز  پرستارها قسمت زخمی پام رو

 نه کنه.معای رو باندپیچی تا زد کنار مشونه روی

 به کینه... سر از زدن چاقو  سالح جای بخشش... نداره.کشتن مردم بی -

 .نداره... توجیح دیگه... شخصی

 نالیدم:

!... کنن؟ کنترل  تونن... در مقابل معترضین... خودشون رونمیچرا  -

... کنننمی درک چرا!... کنه؟می بدتر... رو وضع  هااین... فهمننمی شاید

 دارن؟... نابجا خشونت... گروه... دو هر چرا... رسونهنمی... آسیب... اعتراض
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 جزاش مرگ... نیست.... شخصی... اعتقاد  که نمیان کنار... کدومهیچ چرا

 از هاییسوال و رفت زخم سراغ به سریع دکتر. رسیدن دکتر و دانیال 

  .پرسیدمی نبودم متوجه اصالً که منی از شاید و پرستارها و دانیال

شه. چرا وقتی یکی خوبه... نابود چرا وقتی یکی بلده سرکوب... می -

 کنن؟قبول میشه. چرا وقتی یکی دو روئه بیشتر... حرفش رو می

  هوشی خواست.دکتر بی

 اختراع... ایدیگه وسیله... چرا  ای... بلد نیستیم؟چرا راه دیگه -

 گرفت؟ رو گرهااغتشاش... جلوی  ایدیگه جور شهنمی چرا  نکردیم؟

 !کنن؟نمی گوش... حرفمون به... چرا

  هوشی اثر کرد.و بی

 صداش زدم: آروم  به هوش که اومدم دانیال کنار تختم بود.

 الینا! -

به سرعت سرش رو باال آورد و چند ثانیه نگاهم کرد بعد نفس عمیقی 

 کشید.

 شدی؟ ضعیف انقدر چرا. کردن امدیوونه زدن زنگ بهت انقدر خانوادت  -

 اما کنه معاینه بیاد خواستم رو دکتر بار ده. نشدی بیدار ساعته دوازده
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 بال این  تصادف نشده بود اون دیروز اگه. داری شدید ضعف فقط گفت

 !کنه لعنت رو من خدا. اومدنمی سرت

 بی صدا خندیدم.

 تو که انقدر پر حرف نبودی. -

 خندید. زمزمه کردم:

 اون بیرون چه خبر شد؟ -

 سرش رو پایین انداخت و جواب داد:

 آروم شد. -

 :گفتن که رفتم اداره به صبح   های خیسم رو روی هم گذاشتم.چشم

 سرهنگ نیرویی منتظر شماست. -

 به سمت اتاقشون رفتم و در زدم.

 بفرمایید! -

 وارد شدم و احترام گذاشتم. الینا هم کنار نشسته بود. سرهنگ گفت:

 خوش اومدی ستوان! بشین. -

 دو صندلی بعد از الینا نشستم.
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 کی اجازه تا شد  ای برای منکنم. بهانههاتون تشکر میاول از زحمت -

براتون بگیرم. معموالً برای هر مقام چهار سال فاصله نیاز اما  رو باالتر مقام

 ستوان لقب. گیرهمی تعلق بهتون زودتر هستید خاص کیس  شما  چون

 !باشه مبارکتون پاسدار دوم

 تشکر آروم خیلی نداشتیم هوا و حال گذشته سر از  هایما که با اتفاق

بخاطر ماهم  داشت سعی و نبود خوب حالش هم سرهنگ خود. کردیم

 داد گوش مدتمون این هایگزارش به مدتی  .کنه رفتار شده کنترل  شده

 :گفت بعد

 اطالع جدیدی راجع به فتنه پیدا نکردی؟ -

 دونم آخر سر گندش در میاد.من به همون بانک مشکوکم و می -

 بله، اما فعالً مو الی درزش نمیره. -

 انداخت و دوباره گفت:نگاهی به الینا 

 دونی که پدرت توی این کار دست داشته.می -

 خواست برسه؟به چی می

 بله! -

 به  که ببر کار به رو نیروت جایی  بانک کار روی تمرکز جای به  پس  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 803 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 .تونهنمی کسی تو خوبی

 یکم مکث کردم بعد گفتم:

 حتماً. -

 بهم بده.لیست افرادی که در این کار نقش داشتن رو  -

 نفس عمیقی کشیدم.

 حتماً. -

 تونی بری.می -

 من یه شب شکستم

 هامو جمع کردمصبح بیدار شدم تیکه

 رفتم پی زندگیم.

 بودم نگران من و بود رفته آرمین پیش  زهرا نازنین الینا، خاله  اون روزها

 ریختن هم به توی بود ممکن. بیاد سرمون جدیدی بالی چه قراره که

 .کرده جدید زن هوس شاید یا  ازشون استفاده کنه.شور ک

 .دیدم الینا داره سوار ماشین می.شه

 .اگه خونه میری برسونمت -
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 .به سمتم برگشت

 .سالم -

 سالم خوبین؟ -

م یک کم وسیله خواسته مرسی! نه خونه نمیرم میرم برای دایی مهدی -

 .پست کنم

ی مادری الینا هم که خانوادهایستم. با این روش میبهدست توی جیب رو

 و بودن پهلوی زمان در مندقدرت افراد  اشراف زاده به حساب میان اما از

 .شدن ورشکست  انقالب از بعد

 سالمت هستن؟ -

 !تونآره خداروشکر ممنون از نگرانی  -

 .کنیممی  با لبخند خداحافظی

 ***الینا***

 رفته نگین و مونا خاله دیدن به  ساعت دوازده و نیم بیدار شدم. مامان

 بسیج نظر زیر رو برنامه فوق  هایکالس  .موندمی روزی چند و بود

 کرکره. رسیدم دیر کم یک هاکالس به شدم آماده. کردممی برگذار

 و شاگردها موقع همون که خواستم کمک همسایه از رفتم بود کشیده
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ها داخل رفتیم خانوادهنویسی رسیدن در رو باز کردم و همه خوش استاد

ها نگاهش کردن که به فکرم رسید رسیدن کتاب رو که گذاشتم بعضی

ها مشغول بشن انگار برای روزهای دیگه چندتا کتاب بیارم تا خانواده

 .نبودم  ها تغییر کرده بود و من مطلعساعت کالس

 ام در میان قهوه و چایمیان روزمرگی»

 خوانممیو در دلِ کلماتی که گاه 

 کنمشمیان برگ گلی که نگاه می

 و در میان نوا و کالم موسیقی

 بینم؛های عزیزی که گاه میمیان فیلم

 تو در حضوری و انگار، در کنار منی

 کجای تصویری؟

 که هستی انگار و

 حقیقتاً اما؛

 ....« !ای هرگزنبوده

 {...طوفانصرافیاننرگس}

 .کنیممی دستبهدست رو  هاپرونده 

 .هستن نفوذی  یکی از این شیش نفر -

 ها کردم و گفتم:نگاهی به اطالعات کم زیر اسم



 

 

 WWW.98IA3.IR 806 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 تاشون.یا شاید هر شیش -

 سرهنگ گفت:

 ها ما رو به نفوذی اصلی برسونن.شاید هم این -

 بود شده خرداد  دانیال برگشته بود و هیچ خبری به من از برادرش نداد.

 هااتفاق غم. بودیم کودتا  ما در حال پیدا کردن عوامل دست دوم و

 ...اما بود نشده کمرنگ

ها، که فقط پاهایم را از من در هیاهوی زندگی دریافتم؛ چه بسیار دویدن

 گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم...

ای ها، که فقط باعث سپیدی موهایم شد، در حالی که قصهچه بسیار غصه

 نه بیش نبود...کودکا

 ”شودمی"دریافتم، کسی هست که اگر بخواهد 

 "شودنمی"و اگر نخواهد 

 .بود کالفه دانیال  

ها هاشون نشستن و ما دنبال زیر دسترفسنجانی و خاتمی توی خونه -

 هستیم.

 ها کلفته.بازوها قطع بشن، گردن -

م حرف به بودن اتاق داخل که سرگردی چهار و سرهنگ دو  جز سرهنگ
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ای رفت و چیزی نگفت. امروز مشهد سیل خندیدن. سرهنگ چشم غره

 در   معصومه سیحون   مثل بزرگی هنرمند  وحشتناکی اومده بود و

 ایران یدرباره کشورها بقیه سران به اینامه ارغان   .بود گذشته

 خاتمی آقای  و بود شده دوران اون سیاسی  موضوع که بود نوشته

 به دوباره  م و اوضاع که هنوز آروم نشده بود رومرد اینامه  با هم

  .ریخت هم

، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی «ماه مردم»نامیدن خرداد به عنوان   *

ها و حرکت به سوی انتخابات آزاد و سالم را برای حل مطبوعات و تشکل

 توان خردادمی»مشکالت یک سال اخیر کشور پیشنهاد کرد. وی افزود 

امسال را با تصمیم درست در این زمینه و اعالم آن از سوی موثران نظام 

و احترام به مردم همچون خردادهای گذشته سرشار از امید و نشاط 

 کرد.*

با یاد خرداد گذشته آهی کشیدم. یک جوری ملت به هم ریخته بود که 

 برای ریزیبرنامه ماه چند نبود معلوم. نداشته آرامش هاستسال  انگار

 نرسیدن آرزوشون به هرچند زد، کاری یضربه   ق کرده بودن امااتفا اون

 ضربه. کرد فراموش رو شده زده میهن تن به که زخمی و درد شدنمی اما

 ایدیگه حکومت هر به   اگه که بود شده حساب و محکم حدی به

 حکومت قدر به  مطمئن اما بره کنار کالً که این نه  کردمی برخورد
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 .بیاد وجودبه داخلی جنگ و  مرج و هرج  شد تامی ضعیف افغانستان

 یضربه یک تنها نه هشت و هشتاد سال  .گرفتمی امگریه هاوقت  بعضی

 دو باختگان جان خانواده به کاری یضربه بلکه. بود انقالب به کاری

 تفاهم ایجاد  ها،دانشگاه آرامش مذهبی، غیر و مذهبی بین وحدت  گروه،

 و شدمی بودن یکی به نیاز درک رهبری، اعتبار  و...، طلب اصالح بین

 هایگروه  از  بعد سال بیست تا حداقل هاجوان برای کینه یک همچنین

 از قبل تا که سخت سرکوب  راه طرفی از و کردمی درست نظام  و مخالف

  .کردمی باز رو سخت شورش  مقابل در خوردمی چشم به کم آن

 تازه  یال و بقیه پلیس.ها بحث پیش اومده بود.دان بین اومدم خودم به 

 حق واقعاً. کردن اضافه  هم رو اون اسم هااسم بین. شد چی فهمیدم

 پیش سال در  دوندگیش اگه و شناختنمی کسی رو دانیال اگه داشتن

 دانیال که شد آروم وقتی دلم  .بزنه تهمت بهش داشت حق دیدنمی رو

 :گفت

کنم... اون فردی که عامل نفوذی بوده رو براتون میارم من پیدا می -

 .بشه برداشته برادرهام و خودم یشونه از تهمت  تا

دونستم اون اگه بخواد کاری بکنه و بیرون زد. خوشحال شدم چون می

 :گفتم  حتماً انجامش میده.

 قول  شما و کردن اشاره تات هایبانک  ساخت  به ماه آبان از ستوان  -
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 چرا؟ نکردید، رو کار این  جرا دادید اماما کردن دنبال

 همه بهش نگاه کردن. خودش رو جمع و جور کرد و گفت:

 گشتم، چیزی نبود. -

 از رفتارش معلوم بود کاری نکرده. رو به سرهنگ گفتم:

 اگه اجازه بدید خودم کار رو دنبال کنم. -

 تندی کرد:سرگرد 

 های یک خائن رو مهم بدونیم؟نیازی نیست. چه اجباریه که حرف -

 سرهنگ بی توجه به اون من رو گفت:

 .خودتون دنبال کنید -

به اداره خودمون برگشتم و وارد دفترم شدم. هنوز ننشسته بودم که در 

  زدن.

 بفرمائید! -

 دانیال داخل اومد. صورتش گرفته بود.

 سالم! -

ی یک صندلی دادم و اشاره کردم بشین. نشست و با فاصله جوابش رو
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 کنارش نشستم.

 چیزی شده؟ -

 نگاهم کرد.

 تونی برام یک کاری بکنی؟می -

 تونم یا نه.بگو ببینم می -

تونم. باید جا نمیخوام اون فرد نفوذی رو پیدا کنم. اما اینمی -

. فقط از جاستاون مونمافیایی اصلی   دستگاه و دم  همه. انگلیس  برم

 تونم پیدا کنم.جا میاون

 تونم بهش بکنم اما پرسیدم:نشدم من چه کمکی می  متوجه

 اگه جز مافیا نباشه چی؟ -

 شه.اون وقت حداقل از گردن من برداشته می -

 تونم برات بکنم؟کار میمن چی -

 جدی نگاهم کرد.

 باهام بیا. -

 .شد گرد  هامچشم
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 بله؟! -

 و کردم فکر کم یک. هست همون حرفش  با نگاه جدیش اعالم کرد

 :گفتم

 چه زمانی؟ -

 بهت میگم. -

   بلند شد و رفت.

 بینم ولیخاطرات رفته را چون خواب می

 زیستم.کاش در جایی به جز کابوسِ خود می

 )فاضل(

 فرداش اومد و گفت:

 .افتیمچهار هفته دیگه راه می -

 انقدر دیر؟چرا  -

 .دارم زمان به نیاز شلوغه سرم  -

 که بود  نگذشته چیزی  .رفت بمونه من  و بدون این که منتظر حرفی از

 چی برای. شدم شوکه خبر این از. شده یکم  ستوان دانیال رسید خبر

 دیدار درخواست و رفتم سرهنگ اداره به  گرفت؟می درجه باید
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 .گذاشتم احترام و شدم وارد  .کردم

 قربان! -

 خندید.

 اعتراض اتفاق  این به اومدید که هستید  آزاد. شما چهارمین نفری -

 .کنید

 یک کم مکث کرد و بعد گفت:

 .داده ما به رو مهمی اطالعات دانیال کنه  نیاز بود. آرمین باید احساس -

   با همین جمله کوتاه آروم شدم.

 برو بهش تبریک بگو. -

 لبخند  رفتم. به اداره که برگشتم مستقیم دفترش رفتم.چشمی گفتم و 

 هم باهم حاال و بود اومده ترپایین دانیال درجه فلش ماجرای سر. زدم

 .شدیم درجه

 تبریک میگم بهتون! -

در حالی که پشت میزش نشسته بود و به صندلی تکیه داده بود لبخند 

 معناداری زد.
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 گفتی! به هرحال مراقب باش!میتو قبالً خیلی بهتر دروغ  -

ای که به مو وصله پز چقدر زود اتفاق قبلی رو فراموش کردید. درجه -

 دادن نداره!

خواستم. هنوز دوستش لبخند از روی لبش رفت. عذاب کشیدن رو نمی

 داشتم.

Loving you, is like breathing 
How can I stop... 

 دوست داشتن تو مثل نفس کشیدنه،

 تونم نفس نکشم.می جوریچه

 بلند میز پشت  خواستم برم که صدام زد. دوباره به سمتش برگشتم. از

 .ایستاد رومبهرو و اومد سمتم به و شد

 نمیای؟ -

 گفتم سفر رو میام که! -

 سرش رو به دو طرف تکون داد یعنی منظورم اون نیست و گفت:

 دوباره از نوع شروع کنیم؟ -

 کردم.چند ثانیه نگاهش 

 حقیقت این است که
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 هر انسانی تو را خواهد رنجاند

هایی پیدا کنی که ارزش این را داشته باشند که بخاطرشان فقط باید آن

 رنج بکشی...

 بیرون به خونه از  رو  به دم خونه که رسیدم دیدم افراد دانیال یک دختر

 .رفتم سمت اون به. کردن پرت

 جا چه خبره؟این -

شناختن گیج بهم نگاه کردن که جوابم رو بدن تقریباً من رو میها که اون

 یا نه. دختر از روی زمین بلند شد و دستم رو گرفت.

 خانوم کمکم کن! خانوم من کاری نکردم. -

 شون گفت:ها نگاه کردم که یکیبه اون

 واال خانم ما الل به دنیا اومدیم الل از دنیا میریم. از خود آقا بپرسید. -

 لی خوب بگو آقات پایین بیاد.خی -

 دانیال خان نیستن. -

 بازوی دختر که حسابی ترسیده بود رو گرفتم.

 هرکی هست بگو بیرون بیاد. -
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 آقا بابک هستن اما... -

 .زد رو زنگ بعد و  با تردید به بقیه نگاه کرد

 .دارن کارش خانم الینا بیان بابک  آقا  حنانه خانوم بگو -

 .میاد بیرون  چند دقیقه بعد

 سالم! -

 جا چه خبره؟سالم این -

 کنه.نگاهی به دختر می

 .طور بیرونشون کنن اما انگار خیلی سمجی کردهواال قرار نبود این -

 چرا این دختر رو بیرون کردی؟ -

 من بیرونش نکردم دستور حنانه خانوم بوده. -

 :میگه التماس و   دختر با گریه

 خانوم!بهم تهمت زدن  -

خوام دور بشم کنه بیا تا بهت توضیح بدم. از دختر که میبابک اشاره می

 .گیرهمی رو دستم دستی دو  یک کم

 خوان دروغ بگن.نرو می -
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 یکی از آقایون اونجا میگه:

دروغ چیه! چه رویی داری تو! بابا این دختر چند وقت دوست آقا دنی  -

. داد ازدواج پیشنهاد بهش دنیل آقا  که روغن توی  افتادبود داشت می

 خانوم جانان این   .داد ازدواج پیشنهاد  پا و سر بی این به میشه باورتون

داد کردن و داد و بی خونه در اومدن پسری آقا یک  که کرد قبول ماهم

 بود قرار  که ای زن من رو دزدیدی، جانان به من قول ازدواج داده بود

 تحقیق رفت بابک آقا اما نکرد باور کسی اول  .هااین و برگرده کنه تلکه

 .ستمرده با حق دید و  کرد

 دختر که حاال فهمیدم اسمش جانانه هست با گریه گفت:

 دنیل به هیچکی نگاه نکردم.پسر دروغ گفته. من جز  -

 بابک لب گزید.

 رو داره واال. -

 بعد رو به من گفت:

 باال میای؟ -

ای میگم و دست زن رو به زور جدا من که به بابک شک نداشتم نه

 .میرم مونخونه سمت به و  کنممی
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صدف برای   داوودم به استادیوم دوچرخه رانی رفتم. امروز دختر دایی

 و رسیدم دیر. ببینمش تونستممی سال یک  مسابقه اومده بود و بعد از

 معرفی رو همه. نشستم سرجام و رفتم پس ببینمش  مسابقه از قبل نشد

 دوچرخه روی سفید یمقنعه و مشکی سفید قشنگ پیراهن اون با. کردن

. با کردن شروع هاکننده شرکت و کرد معرفی رو همه داور. بود نشسته

 پنجم  کردم که باالخره نتایج اعالم شد. صدف نفرهیجان دنبال می

 به شدن دور هم از وقتی  .زدیم دست براشون و شدیم بلند همه  .شد

 .رفتم سمتش

 خوشگلم؟  چطوری -

 رو سواری دوچرخه  و بود ساله بیست  با دیدن من لبخند زد. صدف

 .کردیم بغل رو دیگههم. دادمی ادامه ایحرفه

 !بود شده تنگ برات دلم  -

 من هم همینطور! -

 ی هم به سمت بیرون رفتیم.دست روی شونه

 مهمون ما میشی نه؟ -

 .میریم کرج  نه بابا امروز حرکت داریم -
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 عه مگه میشه؟ هنوز کسی ندیدت. -

 سریع و زدن زنگ اداره از   که  ایبا تاسف سری تکون داد. بیست دقیقه

 فتن:گ رفتم وقتی. خواستنم

 .شد کشته مشکوک  یکی از اون شیش -

  خبر بدی بود!

یا همون فردی که ما دنبالش هستیم. یا اون رو کشتن تا ما فکر کنیم  -

 فرد مورد نظر ماست.

 زودتر فرد خاطی رو پیدا کنید. -

قول دادم و به خونه برگشتم. دم در مامان رو دیدم که در حال بیرون 

 رفتن.

 کجا عزیزم؟ -

 متوجه من شد.

 سالم مامان جان! یک کم خرید دارم به بازار میرم. میای؟ -

یادم اومد از وقت انتخابات سال پیش، یعنی یک سال، با مامان وقت 

 نگذروندم.
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 آره حتماً. -

 چند  بدل، انگشتر  یک. خرید کم یک از  باهم به بازار رفتیم. منظورش

 .بود لیوان و فنجون قوری،  مختلف، رنگ اما هم شکل تیشرت

 ها برای چیه مامان؟این -

 ام.نیازهای روزانه -

 .داشتم نگه رو ماشین  در خونه

 روزت خوش! -

 های گرد شده نگاهم کرد.با چشم

 مگه تو نمیای؟ -

 باید برم اداره، کار دارم.-

 کنی؟می کار شیفته سه. ظهر از بعد چهار  ساعت -

 دادم:جواب 

 .عزیزم بینیمی که رو  وضعیت -

 :گفت بهم سرهنگ رفتن از قبل  حرفی نزد. خداحافظی کردیم و رفتم.

 .کردن منتقل بیمارستان به رو انگلیس سفارت داخل  جاسوسمون -
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 رنگم پرید.

 !رفته؟ لو  -

 با و بزنی بهش سر یک بهتر اما. شکسته دستش شنیدم  نه فکر کنم. -

 .خوبه جذبش برای. هستیم فکرش به بدی نشون اهمیت و دلجویی

 لبخند زدم.

 حتماً قربان! -

خودت هم تنها برو. مثل همیشه سرگرد شباهنگ رو دنبال خودت راه  -

 ننداز.

 کرد: اضافه که بدم  از خجالت سرخ شدم و خواستم توضیحی

 تو یک زن شوهرداری. -

من هم زنی شوهردار نیستم، ای نیست اما بین من و دانیال هیچ رابطه -

 دونه راه برگشتی نیست.ما طالق عاطفی گرفتیم و خودش هم می

 گرفتم آبان ستوان از رو بیمارستان  آدرس. رفتم بیرون و  احترام گذاشتم

دن رفتم. روی یک صندلی بو گفته که اتاقی به  .رفتم بیمارستان به و

 اما کرد نگاه رو من  نشسته بود و دستش به گردنش آویزون بود.

 تعجب با که شد جمع حواسش  دوباره انگار. گرفت رو نگاهش و نشناخت
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 .شد بلند بعد و کرد نگاهم

 ستوان! -

 جلو رفتم.

 خدا بده نده! چی شده؟ -

 خودش رو جمع و جور کرد.

 طور شد. شما چرا اومدید؟! اگه من رو تعقیب کنن چی؟سر دعوا این -

 داشتن.کردن اول از سر راه برت میمیاگه بهت شک  -

 با دیدن خشک شدنش فهمیدم چه گافی دادم.

 کردن.بد برداشت نشه. منظورم اینه اخراجتون می -

 اشاره کردم بشین و کنارش ایستادم.

 دعوای چی بود؟ -

 خانوادگی بود. -

 ما خیلی نگرانتون هستیم مراقب خودتون باشید! -

 هنوز به خودش نیومده بود.
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 من... چشم! -

 نگاهی به دور و بر کردم.

 همراهتون نیست؟ -

 اش غمگین شد.چهره

ام یزد هستن پیش من نیستن. اطالع دارید همراه ندارم. یعنی خانواده -

 که ما یک زمان همسایه بودیم.

 بله! امری با من ندارید برم؟ -

 با محبت نگاهم کرد.

 ممنون از لطفتون! -

 و کردم حساب رو بیمارستان پول رفتم  خداحافظی از بعد  پلک زدم و

 بازی اسباب پالستیک چند با بعد روز پنج. برگشتم خونه به باالخره

. گردوندم برش خونه به تن بن  عکس با مهدکودک جدید کیف یک  و

 و کنه پیدا رو جاسوس   تا  خواست فرصت  شخود نجات برای دانیال

 داد   دستور من به هم سرهنگ و رفتمی مسافرت به باید کاراین برای

 .برم همراهش

 اما کنیم صحبت مسافرتمون به راجع تا رفتم دانیال  دفتر به فرداش
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 از دانیال خود سر آخر و اومدمی داخل مختلف هایبهانه به همش نگین

 د.ش عصبانی دستش

 نگین برو و دیگه داخل نیا! -

 :گفت پرویی با 

 جا کار دارم.تونم! ایننمی -

 تو داخل دفتر من هیچ کاری نداری، میری یا نه؟ -

 نه! -

 دانیال با عصبانیت بلند شد و گفت:

 !کن معرفی رو خودت و برو آذررزم  -

پرو ایستاده بود که دانیال دستش رو باال برد، سریع دستش -نگین پرو

 :گفتم کالفه و شدم بلند. گرفت صورتش جلوی  رو

 ستوان! -

نگین که فهمیده بود اوضاع جدیه به سرعت دور شد. تقریباً آخرین نفر از 

 اداره سربازها شیفت به! بود ظهر از بعد شیش ساعت  ،اداره بیرون اومدیم

 که بیرون  پردیم و در دفترهامون رو قفل کردیم و راه افتادیم.س رو

 نگاه ما به و ایستاده  پایگاه مقابل پارک داخل  نگین دیدیم اومدیم
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 :گفتم که بره سمتش به عصبانی خواستمی دانیال. کنهمی

 ولش کن آدم نیست! -

 خودش رو کنترل کرد و گفت:

 رسونمت.می -

 ماشین هست. -

 :گفتم و اومد یادم چیزی  خواستم برم که

 درضمن... -

 نگاهم کرد و ادامه دادم:

 کتابت خیلی قشنگ بود! -

 ها پیدا کرده بودم. لبخند زد و گفت:یکی کتابخونهکتابش رو از 

 خوندی؟ رو  همش -

 لبخند زدم و گفتم:

 شد؟ چی نداشتی قلم دست که تو  -

خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل اگر می -

 خواندن باشد، یا کاری کن که قابل نوشتن باشد.
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 و بود مرده که نفر یک نفر شیش اون از. شد  همه کارها به سرعت انجام

 یک. یافتن انتقال امن یخونه به و پیدا دوتاشون. بود دانیال هم یکی

 :گفت گونه التماس دختر

  همسر من رو چرا گرفتید؟! بخدا ما تو هیچ چیزی دخالت نداریم. -

سرهنگ زن رو به داخل برد و باهاش صحبت کرد و سپس فرستادش بره، 

 پیشش رفتم گفت:وقتی برای سوال 

اش با همسرش چطور بوده، اگه خبره! باید دید رابطهاین زن از دنیا بی -

 گناه بودن همسرش هم زیاد.اهل درد و دل بود امکان بی

ر همدان فرستاده شدن، همون روزها د پایگاهی  اون دو نفر دیگه هم به

 :گفت و اومد اداره به  بود کرده احساس رو  باربد که خطر

شناسید! اون هر ماه با شنیدم دانیال رو آزاد گذاشتید. شما اون رو نمی -

 .کنهمی بدل و رد پیام  افراد آرمین

 خواستم حرفش به گوش سرهنگ برسه و گفتم:نمی

 .بری بهتر توهم! هرگز دانیال به  من شاید به خودم شک کنم اما -

 خودش دور کنه، گفت:ای کرده بود تا خطر رو از انگار این رو مقدمه

 چرا خونه ما تحت مراقبته؟ -
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 نظر خودت چیه؟ -

 ترم.گناهه! پس من که با کسی کار ندارم بی گناهاگه دانیال بی -

 :گفتم  با آرامش

 ها همه قانونه!این -

انگار حرفم روش اثر نداشت که شب یواشکی با نیوشا تصمیم گرفته از 

 باربد بودم  به ما دادن. من مطمئنخونه فرار کنه که گرفتن و خبر رو 

کار رو کرده اما بهانه داد و نای الکی ترس یک برای و گناههبی

 بودم مطمئن رفتم، دانیال پیش. شد دچار بازجویی و بازداشتگاه  به

 :گفتم بهش رو کرده، سکوت اما داره  خبر

 !گرفتن رو  برادرت

 :گفت و نکرد  سرش رو از روی پرونده بلند

 .هست خونه  هم بابک و دانشگاه دنیل! هست ترکیه پوریا  -

 که  هاییتر بمونه اوناالن وقت دشمنی نیست. اگه چند روز بیش -

  دونیمی! شن آزاد خودشون تا اندازنمی گردنش هستن فرصت دنبال

 فهمیدیمی حاال. آرمین وکیل بکنه؟ غلطی همچین که زده گولش کی

 چیه؟ ماجرا
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 کنن!میکار بدی  -

 :گفتم  عصبانی

 !دانیال  -

 تر از من گفت:عصبانی

  نیست؟ خودتون وفادارِ  چرا من؟ مگه این مأمور و سگ -

 یک کم مکث کردم بعد گفتم:

 پشتش رو خالی کردن، ازش ترسیدن! -

 اوه جالب بود ممنون که اطالع دادید! -

 خوای کمکش کنی؟!واقعاً نمی -

 خونسرد گفت:

 نه! -

 دار واحد عصب شدم.بیرون اومدم و سوار ماشین رزم

 قبول کرد؟ -

 کنه.قبول می -
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 مطمئنی؟ کجا از  -

 نیشخند زدم.

 دانیال جونش به برادرهاش بسته. -

 ***دانیال***

 تو...

 برای مـن

 کهنه نخواهی شد

 حتی اگر

 تمام دنیا را تار عنکبوت بگیرد

 ماشین سوار زدم،می قدم دفتر داخل  اهمیت باشه!مگه میشه برام بی

 با. ایستاد ماشینم که بودم راه نیمه برسم، سرهنگ یاداره به تا شدم

 انقدر و بود شده تموم بنزینش! داشت؟ امکان مگه کردم، نگاهش تعجب

 بارون. شدم پیاده نبود، بنزین به حواسم که بود شلوغ سرم مدت  این

توجه بودنش سرد بود اما من صبح بیتوجه به بهار د بود و هوا هم بیشدی

 .کشیدم بازوهام روی دستی. بودم پوشیده  به ابرهای هوا تیشرت

 ای لعنت به این شانس! -
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  لباس کارم رو هم توی دفتر گذاشته بودم.

 ای لعنت به زنده و مردت باربد که همه جوره دردسری! -

ه زیادی بود اما امید باالخره دل به دریا زدم و به سمت اداره راه افتادم. را

دونستم از راه داشتم توی راه یک ماشینی برام نگه داره؛ هرچند می

تر کردم خلوتخلوت اومدم که زود برسم اما از اون چیزی که فکر می

 اداره در به ،رفتم لرز و سرما توی پیاده  دقیقه چهارده  حدود  بود.

 نی جلوم رو گرفت.نگهبا که رسیدم

 هستی؟کی  -

 کارت رو از جیبم در آوردم.

 ستوان شباهنگ! -

 خواستم از کنارش رد بشم که دوباره جلوم رو گرفت و کالفه گفتم:

 دیگه چیه؟ -

 ای به لباسم کرد و گفت:اشاره

 بشین؟ سپاه یاداره  خواید واردبا این وضع می -

هام پکنگاهی به خودم کردم. تیشرت تنگم خیس شده بود و سیکس

 .پیچید گردنم دور   زنجیرم و بود باز هفتی امیقه  ون زده بود.بیر
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 سرهنگ رو صدا میزنم! -

 رو هامچشم و گذاشتم هامدست بین رو سرم و نشستم صندلی  روی

 .کردم باز چشم دهنم به قند آب ورود با بستم،

 سرهنگ! -

 لیوان رو روی میز گذاشت و گفت:

 شه دانیال جان! تو باید یک فکری برای خودت کنی.نمی طوراین  -

 هم طفلکم داداش و منه با هاستسال  کار کنم؟ این بیماریچی -

 .طورهمین

 !نبودی  هم درمان  دنبال -

 .شدم بهتر بعد و شد تار دیدم ایثانیه چند  دستم رو گرفت و بلندم کرد.

  االن که اصالً وقتش رو ندارم. -

 ماشینت کو پسر؟ -

 بنزین تموم کرد گذاشتمش. -

 رو به سربازه گفت:

 برو بارونی من رو بیار! -
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 رو به من گفت:

 دیدم هوا ابری برای خودم آوردم. -

 سرباز که رفت پرسید:

 چرا لباس نداری؟ -

 اصالً حواسم نبود. -

 نگاهم کرد و معنادار گفت:

 برای داداشت اومدی؟ -

 عصبی گفتم:

 داداش من نیست!اون  -

 پس چرا اومدی؟ -

 چون داداشم بود. -

مدتی سکوت کردیم و سرباز اومد و بارونی رو داد. سرهنگ به سمتم پرت 

 کرد و گفت:

 در بیار تیشرت رو زیرش و این رو بپوش آب بدنت رو بگیره! -

 و بعد به سمت در رفت که صداش زدم:
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 سرهنگ! -

 نگاهم کرد و گفت:

 میشه!حل میشه حل  -

 کرد اشاره و بود  جا منتظرمبارونی رو پوشیدم و به سالن رفتم. همون

 :گفت که نشستم بشین،

 از برادر جدیدت چه خبر؟ -

 خندیدم و گفتم:

 کنیم.کنیم و گاهی هم پیام رد و بدل میبا هم تلفنی صحبت می -

 یکی مدام خدا دوستی؛ برادر توئه هرچی! ها عجیبه توهم سرنوشت  -

 !گذارهمی کاست توی

خنده بلندی کردم که سرباز از همون راه دور با تعجب و کمی وحشت 

 نگاهم کرد. حق داشت سرهنگ سرِ کار خیلی جدی بود. بلند میشه.

 رسونمت.می -

 .شدیم ماشین سوار  لبخند زدم و بلند شدم.

 شرمنده خیس شد. -
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  هوم شرمندگی فایده نداره دیگه. -

 .زدم لبخند و فهمیدم رو  منظورش

 این جمله آغازی بود برای کتکی که شما برام در نظر گرفته بودید. -

 با لبخند نگاهم کرد.

 .گرفتیچقدر هم تو عبرت می -

 با همون خنده گفتم:

 ترسیدم!عین سگ می -

 با محبت نگاهم کرد.

 ام!شرمنده -

  شون رو بوسیدم.شونه

 .کنم  عوض هوا و حال تا تیمرف بیرون  یادتون بعد از یک ماه -

 .شد شروع هاخنده  دوباره

 .کردی پرت آب توی هم رو نفر چهار  دو نفر رو زدی و -

ها اومدن باهام برخورد کنن، از های اونیادم اون موقع وقتی خانواده -

 شما که پرسیدن چیکارشی، گفتین پدرشم.
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 خب مگه نیستم؟ -

 کردم.بار من با محبت نگاهش این

 جز شما کسی نیست. -

 :پرسیدم  یک کم که گذشت

 شه؟باربد چی می -

نگران نباش! از اول هم پرونده چندانی براش نبود اما خودش گیر داره  -

گفت تا دانیال برای بیرون اومدنم قدمی برنداره من هم بیرون بود و می

 نیام.

خودش فکم افتاد. بازیم داده بودن. سرهنگ داشت از خنده به 

 .زدیم قهقه باهم دو هر و گرفت امخنده هم خودم  دفعه یک  پیچید.می

 اتقدر چوب سادگیم رو خوردم چوب سادگیم کج شد. -

 هامون که فروکش کرد گفت:خنده

 برای شام خونه ما بیا. -

 مزاحم نباشم! -

 ت داره بیای.دوس هم خانوم  نیستی، -
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 :گفتم  من که از خدام بود

 دارن!لطف  -

 طور که می رفتیم گفت:همین

 ی خوبی داری یکی از مطالبت رو برام بخون.تو دست به نوشته -

 :خوندم براش رو بودم  هایی که حفظیکی از اون

 اندکی عشق

 کمی از نفست روی لباسم

 و دلی تنگ، گرفته

 اینجا وسط خانه خزان است

 حال خوش این خانه نبین

استدل این شاعر دیوانه خراب   

 دو سه خط شعر، کمی غم

 به گمانم که کمی گریه جواب است

 لبخند تو داروست

  خفته در رخت خودم، روح به خواب است

نمانده که دل بر تو زیبای نقش  

است آب بر نقش من ینقشه یهمه  

خواهدمی را تو گرم نفس تنگم دل  
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این بار ثواب است عجب بد آمدنت بیا تو  

فرزانیان_عباس  

هنوز از عشق الینا دل نکندی! تو دیگه کی هستی؟ -  

سمت کیسه بکس  حرفش انقدر حالم رو بد کرد که به خونه رسیدم

شروع کردم به ضربه زدن. اولی.. دومی.. سومی.. صدای باز شدن در اومد. 

 کالفه به اون سمت برگشتم. دنیل و بابک بودن.

جازه وارد اتاقم شد؟پایی رو که بدون ا اون بشکنم  -  

 هر دو سنکوب نگاهم کردن. دنی با تعجب گفت:

دانیال! -  

بنال. -  

چته تو؟ -  

طور مواقع باید سکوت کنه خودش رو بابک که بیشتر حالیش بود این

 عقب کشید.

کار داشتی؟هر چی هست به تو ربطی نداره. چی -  

نمیای آتلیه بریم. -  

شد.طور حال و هوام عوض میاینقرار بود آتلیه بریم؟ شاید   

بریم. -  

.کردمی کار روش ثریا و بود خودمون مال آتلیه  سریع حاضر شدیم.  

.کن خم من سمت رو سرت  زدن پیانو حال در  خوب بابک -  
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.بزن لبخند تکه شونه یک روی بنداز رو حوله  دنی -  

.بزن زل من به اخم با و بکش صورتت روی رو چاقو دانیال   -  

  این که کار سختی نبود.

 در رو تیشرتت بابک  .کنید بزرگش خوانمی که هاییعکس حاال خوب -

.بیار  

یعنی چی؟! اصالً فکرش هم نکن. -  

شه!طوری خوب میولی طرح کار من این -  

 با همون لجبازی همیشگی گفت:

کنم.من این کار رو نمی -  

  اوف خیلی خب. -

.رفت دنیل سراغ بعد  داد.ای پیشنهاد و طرح دیگه  

 سرت زیر  هات روخوب دنی تو غمگین باش. دراز بکش رو زمین دست -

.بذار قائمه صورت به  

کنه!دانیال تو فوکول بگیر. این هیکل کار منو محشر می -  

تیشرت رو درآوردم و فیگور گرفتم. تموم هیکلم طوری که تا چند ثانیه 

دونم چرا ولی ناراحت شدم.نمیخشک شد بیرون ریخت.   

عکست رو بگیر. -  

 دنیل  .شدیم ماشین سوار   سریع به خودش اومد و عکس رو گرفت.

 از. بود ساکت بابک اما کردن صحبت هاعکس یدرباره ذوق با کرد شروع
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نگاهش کردم. هنوز اعصابم سرجاش نیومده بود. آینه  

تو چته بابک؟ روی اعصابه قیافت. -  

یست، فقط...چیزیم ن -  

 ابرویی باال انداختم.

تونم دانیال!کاش باربدم بود. دلم براش تنگ شده! بخدا دیگه نمی-  

 داشتم وقت  اما کرد سکوت هم اون  اخمی کردم و تا خونه حرفی نزدم.

فتم دنیل برای اولین بار به این وضع اعتراض کرد:رمی اتاقم به  

دلتنگم! درسته به احترامت اسمش رو من هم بدجور برای باربد  -

.هستیم رابطه  قطع باهاش چرا بگی که  نمیاریم اما این حقمون هست  

هام رو گرفت.یک لحظه خون جلوی چشم  

باید ذکر بدم تو رو هم باید خفه کنم؟ به شما دوتا چی؟ اگه  من به این -

نه یعنی جرئت دارید سمتش برید تا روزگارتون رو سیاه کنم. وقتی میگم 

نه. اصالً تو فکر کن عشقی! یک بار، فقط یک بار دیگه از این ماجرا حرف 

تون که زنم توی دهنگذارم همچین میبزنید حرمت برادری رو کنار می

هاتون رو از روی زمین جمع کنید.دونه دندون-مجبور بشین دونه  

 با ترس و بهت نگاهم کرد.

دانیال! -  

هرمار!دانیال و کوفت! دانیال و ز -  

.برگشتم سمتش به  صدای پوزخند بابک رو شنیدم. خشمگین  
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تو دیگه چه مرگته! چرا ادا و اطفار در میاری؟ -  

های گرد شده نگاهم کرد.با چشم  

دانیال خوبی؟ -  

اش رو گرفتم و فشار دادم.یک قدم به سمتش برداشتم. چونه  

مگه نگفتم به تو ربطی نداره؟ -  

.کردم قفل رو در و رفتم اتاقم به  دادم.سرش رو به عقب هل   

*** 

طور اعصابم مورد حمله قرار بگیره تا یک هفته دیگه بیمارستان این -

 روانی بستری میشم.

 بعد از سرما دستم رو دور خودم حلقه کردم.

اون در رو ببند حنانه خانوم بیرون سرده. -  

حاال من این در رو ببندم هوای بیرون گرم میشه آقا؟ -  

 با تعجب نگاهش کردم.

از من عصبانی هستی؟ -  

هیچی شما هم هی عصبی بشو، هی بپر به جون این کیسه بکس، هی  -

شویی بشوره؛ ولی لباس چرک کن من بشورم... حاال من نه ماشین لباس

 پهن کردنش که با منه. روزی ده دست لباس من بدبخت باید پهن کنم.

ه.بینجا پهن نکن این دختره میاون -  

 با تمسخر گفت:
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بشینه؟ بالکن این لب  این دختر مگه بیکاره مثل شما هی بیاد -  

 بعد با حرص داد زد:

دنا دختر یک چوب لباسی دیگه بیار. -  

 بعد صداش رو پایین آورد:

 هابچه این به دیگه بکس، کیسه این جون به بپر خوایمی هرچقدر  -

داری؟ کارچی  

هام رفتارم دست خودم نبود. الهی چرا من با داداشها. اصالً  راست میگه

 اول. بیارم در دلشون از تا رفتم بیرون اتاق از  طوری رفتار کردم؟این

:اومد بابک صدای که برم دنیل  اتاق سمت به خواستم  

اول من. -  

لبخند محوی زدم. روی مبل جلوی تلویزیون نشسته بود. سرش رو 

 بوسیدم.

خوب شد؟ -  

هام رو ریز کردم.کرد. چشمنوچی   

پرو نشو دیگه. -  

.کرد اشاره لپش به   

جا هم ببوس.این -  

:گفت که برم بابک  با خنده لپش رو هم بوسیدم. اومدم سمت اتاق  

ست.جا نیست، گلخونهاون -  
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یک پیراهن ساده تنم کردم و بیرون رفتم. گلخونه توی حیاط پشتی بود 

 و کردم باز رو  درستش کرده بودیم. دری زیاد دنیل که به خاطر عالقه

کرد.یم نگاه رو جعبه یک داخل داشت  .شدم وارد آروم  

دنی! -  

 زیر چشمی نگاهم کرد.

بله! -  

چی اون توی؟ -  

شد گوشت تلخ دنیل مثل بابک اهل پرو بازی نبود اما وقتی دلخور می

شد.می  

کردم از کلمه چی چرا بدتون میاد.فکر می -  

نزدیکش نشستم.رفتم   

به من نگاه کن. -  

محل نداد. خندم گرفت. البته فقط تصمیم به خندیدن گرفتم اجراش 

 نکردم. دستش رو گرفتم و یک فشار کوچیک دادم. باز هم محل نداد.

خوب اگه دوست داری بدونی چی شد با باربد بهم زدیم بیا چون اگه  -

.بخوام بگم فقط االن میگم  

 سریع ایستاد.

.بگو -  

 پشت میز گلخونه نشستیم.
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بگو. -  

 بعد از مکث طوالنی گفتم:

دونی که منو باربد چقدر صمیمی بودیم. خیلی هم هوای هم خودت می -

 رو داشتیم.

*** 

.نیاد کسی باش مراقب بیام تا بمون در دم   دانیال:  

.بیا رو هوات دارم   باربد:  

.بری در اومدم نکنی بدجنسی  -دانیال  

.زنننمی رکب نم به که هاداداش نترس باربد:  

*** 

دونم از کی، خوب یادم نمیاد، فقط متوجه شدم باربد بدخلقی نمی -

جوری تونستم اینرفت. نمیکنه. خودت که یادته. توی خودش میمی

 ببینمش ازش خواستم بگه.

*** 

دونی که تو ناراحت باربد برادر من عزیز من جون دانیال بگو چته می -

دونی که همه چیزمی پس بگو.ی دانیال ناراحته میباش  

عاشق یک دختر شده بود اما به من نگفت کی من هم خوشحال شدم  -

مند شده گفتم همه جوره پاشم.که داداشم به یکی دیگه عالقه  

*** 
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.نکنی صحبت باش تو-تو  ی لباست رو باز نگذاری. حواست باشهیقه -  

*** 

نزدیک شد و یک بار ازش نپرسیدم کی با بدبختی به دختره -

 نیوشا دوست نداشت دوست دختر و پسر باشن ازش خواست هست.

 راست رو ماجرا جور یک خودم فهمیدم آرمین اگه  خواستگاری بیاد.

اش حتی خانواده اما نبودم جریان در بعد به جااین از. کردممی ریست

ن. گفتن خانواده خوبی نیستیم. به من ی خاستگاری بهش نداداجازه

 فقط گفت نذاشتن خواستگاری بیام.

*** 

انقدر به خودت فشار نیار! شده دنیا رو بهم بریزم عشق داداشم رو بهش  -

 رسونم.می

*** 

نام کرد. بد اخالق باربد فرق کرد مثل بابک مذهبی شد. بسیج ثبت -

ده بود اتفاقاً برعکس آرامش خاصی داشت. خودش بی خبر به نش

خواستگاری رفت. ازش خواستن که هیچ کدوم از اعضای خانوادش توی 

 مهمونی شرکت نکنن و حتی فامیلش رو عوض کنه تا کسی نفهمه کیه.

 :دادم ادامه  حاال نوبت اجرای نقشم بود با خشم

اگه به یکی از ما  گفتم بهش. کنه گم رو گورش گفتم بهش هم من -
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 به چشمم دیگه خوامنمی گفتم  زنم.نزدیک بشه زندگیش رو آتیش می

. بگیره ازش داشت هرچی که کردم اصرار آرمین به. بیفته نحسش یقیافه

 .رو تنش لباس حتی

هام رو کرد. سرم گیج رفت. چشمهای ناباور نگاهم میبا چشم

 شنیدم:می رو دنی صدای. بود شده مشت هامدست  بستم.

 !خوبه؟ حالت دانیال  -

  تونستم بیدار بمونم.دیگه نمی

 ***یک هفته بعد***

پشت میز نشسته بودم و نگین و احسان هم پشت سرم ایستاده بودن. 

 دنیل با دست راست فرد رو به رو سمت چپ میز ایستاد.

 مات! -

خمار بود چاقوش رو ها رو برداشت. مرده که به احسان اشاره کردم. پول

 .بودم دیده زیاد  اطوارهای ادا این از. زد میز روی  در آورد و

 !نیستی هاحرف این قد  -

دوباره از روی میز کند و به سمتم پرت کرد. با یک دست مچ دستش رو 

 صورتش توی دنی مشت با و خورد تلو-تلو. دادم هلش  عقب به و  گرفتم
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 .شدم بلند جام از  .افتاد زمین روی

 .بریم -

ها داخل پریدن. حرفم تموم نشده بود که در با شدت باز شد و پلیس

 نگین جیغ زد.

 ها فرار کنید.بچه -

های نینجایی که به سمت دیوارهای کاروانسرا دویدیم. با قالب

 دیوار پشت سمت به سقف روی  .رفتیم باال راحتی به داشتیم  همراه

رد و از روی دیوار ول خو احسان پای به تیر یک   که بودیم پرش آماده

رفتیم به گردنش گیر کرد و وسط هوا و شد. قالبی که ازش پایین می

ی مقابل خیره موندیم. زمین آویزون شد. همه با بهت و وحشت به صحنه

 ای گفتم:با صدای تحلیل رفته

 احسان! -

 نگین. داییم  پسر هام،بچگی دوران دوست   یعنی امکان زنده موندن بود!

 من سمت به ترسید می که هاییوقت یهمه مثل دنیل و کشید جیغی

 بالیی همچین که رو پلیسی تا برگشتم عقب به. گرفت رو دستم و اومد

 خونسرد. نشست لبم روی پوزخندی   الینا دیدن با. ببینم آورد سرمون

 :گفتم دنیل به برگردم  کرد. بدون این که به سمت بقیه نگاهم

 اومده همین برای. ندارن کار باهامون دیگه  بذار نگین مویش رو بزنه. -
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 .بودن

خورد هایی که از پشت بوم به زمین میبعد خودم به سمت پله

 :گفت الینا به رو و شد بلند نگین رفتم.

 !نامرد  -

 برداره که گفتم:خواست به سمتش خیز 

 دنی کنترلش کن. -

 الینا  زد.. نگین مثل ببر تیر خورده دست و پا میدنیل سریع گرفتش

 روی سنگینی بار که منی کنار عادی  خیلی و رسوند من به رو خودش

   .کرد حرکت به شروع کردممی احساس هامشونه

 .بودیم دنبالش که بود فردی جاسوس احسان  -

 هام اضافه شد. خیانت رفیق!غمیک غم دیگه به 

صبحش کت و شلوار مشکی و پیراهن آبی نفتیم رو پوشیدم و کراوات 

 اون و احسان یخانواده. رفتم سردخونه   مشکی و سفیدم رو زدم و به

 غم پرسی احوال و سالم از بعد. بودن جمع بود من زن مثالً که دختر

 :گفتم گوشش زیر آروم و رفتم دختر اون سمت به انگیزی

 کنی؟کار میجا چیتو این -
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 .باشم داشته شرکت باید تو همسر عنوان به گفت بابا  -

 خوب به من چسبوندت ها! -

 ناراحت روش رو گرفت اما بعد دوباره گفت:

 .بری بابام  امروز پیش -

 دستورِ؟ -

 خوب نرو. -

 .کردم جیبم توی رو  هامدست

 برم؟ کجا  -

 .اشکارخونه  -

 آدرس رو برام پیامک کن. -

 اون. بره داخل به بدن اجازه کردمی التماس پدرش  بعد ازش دور شدم.

 .رفتم سمت

 برن؟ داخل به  گذاریچرا نمی -

 شه غیر قانونیه.آقا نمی -

 .کردم نگاهش و بردم جیبم  دستم رو داخل
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 حاال چی؟ -

 ی لبش نشست.نیشخندی گوشه

 رو بیرون بیار.حاال دستت  -

 قیمت بده تا بیرون بیارم. -

 .تومن هزار صد  معلومه دست و دلباز هستید. با تخفیف -

اون دوران صد هزار تومن پول سنگینی بود. دستم رو از جیبم در آوردم و 

  هاش به لرزه افتاد.کارت رو جلوی صورتش گرفتم. رنگش پرید و لب

 آق... آقا... آقا... -

 شهر بیرون نرو تا بیایم سراغت. حاال در رو باز کن.تا فردا از  -

با ترس و لرز در حالی که معلوم بود هنوز دوست داره التماس کنه در رو 

 باز کرد. رو به دایی گفتم:

 بفرمایید! -

 های اشکیش رو به من دوخت.چشم

 ممنون! -

ام لحن آرومش بغض رو به گلوم برد. روم رو گرفتم و دستی روی چونه
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 وقتی. بیان بیرون تا کشید طول دقیقه سیزده   کشیدم. همه داخل رفتن.

 که دایی. گذشتن من به توجهبی. بودم بهشون پشت هنوز من اومدن

 نگین. نیاد کار این توی پسرش که کردم رو تالشم تمام من دونستمی

 اما بود کرده ازدواج من با لجبازی سر و نداشت دوست رو همسرش که

کرد. آخرین نفر زن دایی بیرون باز هم به حرمت مدتی زندگی گریه می

ام اومد. با همون لباس مشکی به سمتم اومد و دستش رو روی شونه

 گذاشت.

 .بیا همراهم  -

 .نگاهش کردم

 کجا؟ سر خاک؟ -

  سر خاک هم میریم. -

همون حال بی حالش راه افتاد و من هم دنبالش. پشت سردخونه دایی با 

 و مامان ایستاده بودن. دایی رو به زن دایی گفت:

 حالش رو بدتر نکنه! -

 شاید هم بهتر کنه. -

من که تازه مامان رو دیده بودم سالم کردم. سری برام تکون داد. دایی 
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 گفت:

 من برم مراقب پسرم باشم! -

 . اون که رفت زن دایی گفت:لغزیدصداش میبغض توی 

 آها، این. -

ها ی صحنهشه. همهبرگشتم که دیدم یک مرد داره بهمون نزدیک می

 هجوم سمتش  برام تکرار شد. آب دهنم رو قورت دادم و به یک لحظه

. شد خشک سرجاش نداشت رو حرکتی همچین توقع که مرد. بردم

 چند ظرف  .کردم دادن فشار به شروع و گرفتم هامدست توی رو گلوش

 زدم: داد سرش. کرد بلندش زمین روی از ثانیه

تو زندگیم رو داغون کردی! تو سرنوشت من و برادرهام رو خراب  -

 کردی!

 مامان  زد.زد و دایی رو صدا میهام رو گرفته بود و داد میساق دست

 دفعه یک. کردمی نگاه رو من خونسردی همون با و بود ایستاده عقب

مین ز روی  زدممی زار که حالی در کرده بغض و شکست مقاومتم یهمه

 نشستم. اون هم روی زمین افتاد.

 لعنت بهت! لعنت بهت! -
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 گفت:با ترس و التماس می

 من... من... گفتن... خانوم شما... نگفته بودید! -

 خواست بلند بشه تا در بره که زن دایی گفت:

 کنم.بخوری تحدیدم رو عملی میتکون  -

 بازوش رو گرفت و رو به من گفت:

 .کنه اعتراف تا باش نداشته کارش  یک دقیقه -

 مرد با ترس و لرز گفت:

 !کنه؟ کارچی  یعنی چی؟! بعدش -

توی زندگی من افراد زیادی بودن که ازشون متنفر بودم اما این مرد درد 

  جلوی مامان ایستاد.آورتر از بقیه برام بود. زن دایی 

 دانیال بیا. -

خواستم مادری از مراسم پسرش عقب بمونه سریع رفتم و من که نمی

 :گفت مرد به رو دایی زن. ایستادم  جااون

 .بده انجام راحتی به رو اعتراف حاال. کردم  به هزار بدبختی پیدات -

 مرد با ترس و گریه گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 852 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

خواستن به سختی به یاد من اومد اما بله من آقا چیزی که این خانوم  -

بودم که پول یک پسر بچه حدوداً ده ساله رو توی فالن شهر و توی فالن 

 همچین پول اون یادم اما کردم زیاد کارها این من  محله باال کشیدم. آقا

 .خرید ماست فقط آخه نبود هم زیاد

 از بعد بار اولین برای. ایستاد مامان برای  احساس کردم دنیا یک لحظه

رهم شد. نگاهش رو از روی مرد د غم از کمی هاشچشم اشسکته

 برداشت و به من دوخت. زن دایی ادامه داد:

 دیدی ساناز؟ دیدی چه کردی با پسر اولت؟ -

ی زن دایی گذاشتم. دلم برای حال مامان سوخت. دستم رو روی شونه

 :گفت  نگاهم کرد و آهی کشید و

 سرم برم.من پیش پ -

به اون مرد اشاره کرد که در برو. من خواستم جلوگیری کنم که نذاشت و 

 گفت:

  بره.بهش قول دادم جون سالم به در می -

تونستم روی امان دادن زن دایی حرف بزنم. کم برام مادری نکرده نمی

روی هم ایستادیم و به هم زل زده بهبود. وقتی رفت من و مامان رو

  بودیم.
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 های کی؛خندی رو لبمی

 های کی؟!بگو رفتی با حرف

  های کی؟رقصی تو دستمی

 ببین چی گذاشتی برام

  …به جز امروز اونه فردا یکی

 وقتی دوستت دارم رو فقط تو دعوا بگی!!

 ست؛های تیرهدنیات پر از رنگ

  همه میرن و تنها میشی

 دونی؛تو که چیزی از عشق نمی

 نها شی!!شاید اگه رفتی تنهای ت

غمگین خودم رو به آزمایشگاه داروی مثالً پدر زنم رسوندم چون هم 

 ماشین با   قولش رو داده بودم و هم یکم حال و هوای عوض بشه.

 .آورد باال رو سرش نگهبان. ایستادم در  رویبهرو

 !بله -

 .شباهنگ هستم  -
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 .بله شاه داماد گفتن تشریف میارید -

شدیم. در رو باز کرد و وارد کارخونه شدم. ماشین رو پارک شاه داماد هم 

 .کردم نگاه بر و دور به گیج. شدم وارد و  کردم

 ببخشید شما؟ -

 .به فردی که این رو پرسید نگاه کردم

 ...شباهنگ هستم با آقای  -

  .بله بفرمایید از این سمت -

 رفتیم که جلوتر کم یک. رسیدیم اصلی قسمت   راهنماییم کرد تا به

چند نفر مشغول صحبت بود. من رو که دید گل از  با که دیدمش

  .شکفت  گلش

 !به-به -

های استوار جلو رفتم و باهاش دست همه به سمت ما برگشت. با قدم

 :دادم. معرفی کرد

 .دانیال خان هستن داماد عزیزم -

 :گفت بهم. کردن پرسی احوال سرخوشی با   همه
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 .ایمان جان  عزیزم پسر و نمایی مهندس راهبر،  مهندس  -

 کینه  با هستم الکی  دونست منابروهام باال پرید. ایمان که انگار نمی

 دراز سمتش به دست بود منتظر انگار. داشتم کم رو همین. کرد نگاهم

   .دادم تکون سر فقط من اما کنه امضایع  که کنم

 کارخونه رو بگردی؟های مختلف خوای قسمتمی -

 .بدم نمیاد -

 کنید؟می شونراهنمایی  هبررا  مهندس -

 .نیشخندی زد و معنادار نگاهم کرد

 .حتماً -

 .کنار هم راه افتادیم. مدتی در سکوت بودیم

 بدی؟ توضیح   خواینمی -

 :بی مقدمه گفت

 چرا نوه مهندس رو بر عهده گرفتی؟ -

 یک خواستمی  دونست یادونم میندونه. نمیجا خوردم. قرار بود کسی 

 .بود خودش مال هم شاید. بزنه دستی
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 .کنیی چی صحبت میفهمم دربارهنمی  -

 .اون بچه از صد نفره، حداقل چهار نفر توی این شرکته -

 .زهرخند زدم

 میاره؟ بار چی  حروم خور  -

 .فرداش پیامی از پوریا میاد

 *.خوام ببینمتدارم ایران میام می *

از خدا خواسته ساعتش رو پرسیدم. رفتم فرودگاه دنبالش. فکر کنم از 

 رو چمدون وقتی  تر به دیدار عزیزم بودم.جا من مشتاقهمه مردم اون

 داد ادامه حال همین با انقدر. اومد بیرون فکر توی و پایین سر برداشت

 .کرد برخورد من یسینه به محکم که

 !آخ -

 .اش گرفتبا توپ پر سرش رو باال آورد که با دیدن من خنده

 !دانیال -

 جدا ازش اومدنمی دلم. کردیم بغل رو دیگههم و کرد ول  چمدون رو

 رو خوشگلش هایچشم که این برای هم اون کندم دل سختی به. بشم

 .ببینم
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 چطوری مرد؟ -

 !به خوبی شما -

 .برداشت و راه افتادیمچمدون رو 

 .بار خوب وسیله آوردیاین -

 برای سوغاتی کم یک  آره چون هم قراره یک مدت بمونم هم این که -

 .آوردم پسرها و تو

 !راضی به زحمت نبودیم -

   .افتادیم راه به  سوار ماشین شدیم و

 خوب برادر عزیز کجا بریم؟ -

 .ببینمکاخ گلستان بریم؟ خیلی دوست دارم   -

 چیز همه از و زنیممی دور  زنم و به کاخ میریم و دو ساعتیلبخند می

 یک که زدیممی قدم خیابون کنار   داشتیم  اون از بعد. زدیممی حرف

  .نشستیم خیابون کنار همون و دادیم سفارش دوتا. دیدیم فروش بالل

 حاال سوغاتی چی آوردی برای داداش؟ -

 .خیلی شیک تازه توی استانبول مد شدهیک زنجیر نقره    -
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 !دمت گرم -

 حساب رو پولش. داد دستمون به  روییها رو آورد و با خوشمرد بالل

 در و رفتیممی ماشین سمت داشتیم. شو بلند کردم اشاره پوریا به و کردم

 .زد زنگ گوشیش   که زدیممی سق رو هابالل   حال همون

 .اوه آرمین-اوه -

 !باباای  -

 .گوشی رو برداشت

 !بله -

-... 

 .ایستاد

 ...من -

- ... 

 .یک لحظه گوش کن -

- ... 

 .نگران جلو رفتم
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 چه خبره؟ -

کرد که صدای بوق آزاد گوشی اومد. طول کشید تا مبهوت به من نگاه می

 :بتونه بهم توضیح بده

 .... یعنی یک کاری کردمباید یک چیزی رو بهت بگم  -

 چی؟ -

 منتظر   د سوار ماشین بشیم حالش خیلی بد بود. نشستیم واشاره کر

 .داد قورت رو دهنش آب. کردم نگاهش

 .آرمین به من ماموریت نداده بود. خودم اومدم. برای دیدن شما -

 .هام گرد شدچشم

 .کنیدونستم مخالفت میبهت نگفتم چون می -

 !ی ابلهکنم پسرهمعلومه مخالفت می -

 .پایین انداختسرش رو 

 !آرمین فهمید؟   -

 .سرش رو باال نیاورد

 .کفر من رو در نیار جواب بده -
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 :ناراحت گفت

 .ی کافی بدهداد نزن دیگه حالم به اندازه -

 چی گفت؟ -

کنی. فرستم و دیگه برای من کار نمیگفت هرچی اموال داری برات می -

تونی باهاش صحبت نمیجا هم تبعیدم کرد. تو یک جورهایی به این

 کنی؟

ام رو به صندلی دادم. هاش یک نفس راحت کشیدم و تکیهبا این حرف

 .خدا چقدر بزرگ بود

 .کنمکار رو نمیمن این -

 !کنم؟یعنی چی اینکار رو نمی -

 .بهش چشم غره رفتم

 راه وارد   رو برادرم وقتهیچ من. نکن بلند من برای  صدات رو -

 .کنمنمی خطرناک

 کار کنم؟پس من چی -

 .پیش ما بمون تا برات کاری پیدا کنم سرگرم بشی -
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 :با زاری گفت

 اموالم چی؟ -

 آرمینه؟  چقدر به نام  -

 .دبو آرمین نام به نصفش  از اموال خودم

 .اشهمه   -

 !زرشک -

 .چه با زرشک چه بی زرشک اینطوره -

 :یک کم فکر کردم بعد گفتم

 .کنمردیفش میبرات  -

 .موند باز دهنش شدیم که خونه باغ وارد  تر شد.آروم

 .اینه نصف  ی منخونه -

 .پس خوب بزرگه -

کنن. عادت نداشتن من با ها با تعجب نگاهم میپیاده که میشیم باغبون

خوام جلو بیان. بیشتر تعجب کسی بیام. صداشون میزنم و ازشون می

  .کننمی
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 .موننپوریا دوست بنده هستن و مدتی اینجا میایشون آقا  -

 .شون کردمها به پرهام بود. با دست معرفینگاه

 مردونه  این شیش آقا باغبون هستن جز این به اصطبل و کارهای   -

 در  ن آقا ماکان پسر عموی ما هستن کهایشو البته  .کننمی رسیدگی

 .کننمی کمک ما به کارها

تکشون رو معرفی کردم. پوریا بیشتر حواسش به ماکان بود. -تکو بعد 

 :ها رو خواستم و دوباره توضیح دادموارد شدیم و سوتی کشید. خانم

 .کنندر کارهای خونه کمکمون می  -

 .و معرفی کردم و بعد به حنانه خانوم اشاره کردم

 .ی خونه هستن و حق مادری به گردن ما دارنایشون همه کاره -

. بریم باال کردم اشاره. کرد پرسی احوال  شون سالم وا خوشحالی با همهب

 .برگشتم سمتش به. اومد دنبالم تردید با

 چیه؟ -

 .خوام ببینمشونبرای اولین بار می   -

 نشسته مبل روی  دنیل رسیدیم که باال به  برگشتم و دوباره راه افتادم.

 دو هر ما دیدن با. بود کشیده دراز تلویزیون جلوی زمین روی  بابک و بود
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 توان حتی  کردم احساس. شدن خیره پوریا به سالم از بعد و شدن بلند

 :گفتم بعد و دادم رو سالمشون جواب  .نداره دادن جواب

 .موننجا میایشون آقا پرهام هستن دوست من، یک مدت این  -

 .تنهاشون گذاشتمبا لبخند و کنجکاوی بهش خیره شدن. 

 ***الینا***

 کردیم.داشتیم با سرهنگ صحبت می

 شنیدم داداشت موسسه زبان باز کرده. -

 .بود انگلیسی زبان  آره از بچگی عاشق -

 نام کنه.یادت باشه خانوم ما رو هم ثبت -

 خندیدم.

 چشم بهش میگم. -

 :گفت که کشوندمی دیگه  انگار داشت حرف رو به جایی

 انگشتر با دانیال سته؟اون  -

   از خجالت سرخ شدم و دستم رو زیر چادرم بردم.

 رو کسی تونینمی تو ولی ، زجرآوره  دیروز مازیار پیشم اعتراف کرد که -
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 بورکنی دوسِت داشته باشه!مج

 کنار نتونی اگه آفریده آرامش برای رو همسر که  خدا در قرآن میگه -

 خداست؟ قبول مورد زندگی این کجای بگیری  آرامش یکی

. پوشیدم کالباسی شلوار با  یاسی گشاد و بلند آستین لباس یک   شبش

جدی هست.  تصمیمم من که فهمیدمی باید. کنم لج مازیار با خواستممی

 مازیار و مامان  .بود گرفته خونه  ام کهپایین رفتم. بابا خوابیده بود. مهران

 :گفت من دیدن با مامان. بودن میز سر

 بیا الینا جان. -

 با لبخند نشستم و شروع به خوردن کردیم.

 مونن؟ماکان و ماهان خونه دانیال می -

 آره دیروز وسایلشون رو بردن. -

 چرا خونه خودتون نموندن؟ -

سرش رو شرمنده پایین انداخت. سریع بحث و عوض کردم و از خاطرات 

 .کشید دراز تخت روی مازیار  .رفتیم اتاق به روزم گفتم. بعد از اون

 الینا! -

 هوم؟ -
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 چرا نم گی جانم؟ -

 شد!چرا خسته نمی

 سوالت این نبود. -

کنم! دلم خیلی برات تنگ شه بیای روی تخت بخوابی؟ خواهش میمی -

 شده!

 گولش رو نخور الینا، کوتاه نیا!

 شه.نه نمی -

کشیدم و پتو  ای که برای خودم آورده بودم درازبعد روی تخت یک نفره

ی رو روی خودم کشیدم. پشتم رو به مازیار کردم که از پشت پرده سایه

  یک مردی رو دیدم. معلوم بود دانیاله. ناخودآگاه از جا پریدم.

 چی شده؟ -

 اون به و برم بالکن روی  خواست.می  دونم ولی دلمچی شده؟ نمی

 و کردم سرم رو بنفشم چادر. بزنم زل زده زل سمت این به که نگاهی

 لبخند همون با که زد محوی لبخند من دیدن با. زدم کنار رو پرده

 .بست رو هاشچشم و کشید دراز بالکن روی. دادم رو جوابش

 صبح اداره سرهنگ بودم که اطالع دادن.
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 ستوان شباهنگ اومدن. -

 های قدم صدای. دادیم ورود یاجازه کشیدیممی رو  ما که انتظارش

   .گذاشت احترام و اومد داخل خودش بعد و محکم

 آزاد. -

 :گفت  عصبی جلو اومد و

 یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ -

 سرهنگ با خونسردی نگاهش کرد اما دانیال ادامه داد:

ی دنیا ضد من بشن شما و خانوم ملوانی من رو باور گفتم اگه همه -

 باور که چیه من گناه ببینم  خوامدارید. اما زهی خیال باطل! می

 من! کردید مهر پیشونیم روی رو خیانت سنگین اتهام که! کنیدنمی

 دست زیر بگیرم یاد  رو خالف  الفبای کنم وقت که این از قبل لعنتی

 دور رو هاتحریم  که هر وقت گفتید نیستم همونی من مگه. اومدم شما

 با خوابی بی  و بدو-بدو ساعت چند از بعد  و رفتم قاچاقی خودم بزنم

 و گذاشتممی هواپیما توی رو ملت پول کیسه-کیسه هامدست همین

 اومدم؟می

 آب دهنش رو قورت و ادامه داد:

ار هز یک نفر یک نکنه تا ایستادممی هاکیسه  من همونی بودم باال -
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 لو بهتون جاسوس  تومنی ازش برداره یا باد بزنه پولی بیرون بریزه. چقدر

 پاتون هم چقدر. کردم وارد براتون بودیم تحریم و بود نیاز هرچی و دادم

 بفرستید هافلسطینی و لبنانی به اسلحه خواستید وقت هر و جنگیدم

 چه. اومدم دادم تحویل رو اسلحه جنگ میدون وسط رفتم خودم

هایی باالی همین دستگاه بیدار موندم تا اطالعاتی که شما شب

 خواستید رو براتون جور کنم و تحویل بدم.می

 داد:کم از عصبانیت به غمگینی تغییر حالت می-کم

ای که آرمین بهت داده حرومه خود شما به من نگفتید دانیال اون خونه -

ل بگیر. گفتم حال اما ترکوچیک خونه یک پاداشت پول  بیا با همین

 نکنی تصادف بگیر حالل پول با کن  عوض رو ماشینت بیا گفتی  چشم.

. چشم گفتم بگذار ما از رو کارهات خدمت بیا گفتی  .چشم گفتم

 گفتید خودتون. آرمین از نصفی بودن شما از نصفی که دیدید خودتون

ی ما هادستگاه به رو تخونه هایدوربین بیا جاش به نداره فایده طوراین

بهم اطمینان کنید. وصل کن... من حریم خصوصیم رو به شما دادم تا 

 گناه من چیه جز ناخواسته پسر آرمین بودن!

 نگاهی به هم کردیم. سرهنگ گفت:

 شونزده میلیارد. -

 ابرویی باال انداخت.
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 شونزده میلیارد چی؟ -

 اون شونزده میلیارد که دیروز وارد حسابت شد کجا رفت؟ -

 پولی دیروز وارد حساب من نشد. -

 من گفتم:

دیروز همچین پولی وارد حساب شما شد که ما فکر کردیم جز ستوان  -

ها نیاز ه و برای همین اهمیتی بهش دارایی بوده که برای دور زدن تحریم

ز ریخته شدن برداشت شد و ما هیچ ا بعد دقیقه پنج  ندادیم اما این پول

 نشانی ازش نداریم.

ی برداشته شونزده میلیارد پول به حساب من ریخته و به همین راحت -

 شد؟

 بله. -

 یک کم فکر کرد.

 ...پولی همچین من  -

یک دفعه انگار چیزی به ذهنش برسه وای آرومی گفت و خواست بیرون 

 بره که بهش گفتم:

 لطفاً ما رو در جریان بگذارید. -
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 با اخم نگاهم کرد.

پول مال برادرم پرهامه. اموال خودش که آرمین براش فرستاده اما این  -

 ی من از حساب من برداشت کردن برام عجیبه.اجازه که بدون

 نگاهی به هم کردیم و نفس عمیقی کشیدیم. سرهنگ گفت:

 .کرد خواهیم اعالم  های شما درست باشه نتیجه رواگه حرف -

 .پرسیدیدمی خودم از اول  کاش انقدر بهم اطمینان داشتید که  -

 و بیرون زد.

 .هستن کار  مشغول سخت ملینا و مامان دیدم  به خونه که رسیدیم

 چه خبر؟ -

 مهمون میاد. -

 کی؟ -

 ملینا از خجالت سرخ شد و مامان جواب داد:

 خواستگار برای الینا. -

 ه.میر سر امحوصله  مونماوه. من نمی -

 چاقو، و دستیپیش  .کنن آماده رو پذیرایی لوازم تا  کمکشون کردم
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    .چای  .سیب و موز  .الماسی  هایچنگال

 ملی بیا کمکت کنم حاضر شی. -

 رویی با رنگ مسی  تونیک  آخر در. کمدش سر افتادیم  باال بردمش و

  .کرد پیدا مسی  شلوار خودش. آوردم براش سفید

 چی سرم کنم؟ -

   یک مقنعه لیمویی هم در آوردم.

 آرایش کنم؟ -

 نیازی نیست. -

 از بعد شیفت هنوز. رفتم اداره به  شد که حاضر   هام رسیدم.به حلزون

 سالن به کم یک. کشیدنمی تی رو اداره داشتن  .بود  نیومده کسی ظهر

ای مسن رفتم و هخانوم از یکی سمت به   .کنم تمرین تیراندازی تا رفتم

 تی رو ازش گرفتم.

 اش میدم.من ادامه -

 های گرد شده نگاهم کرد.با چشم

 .شهنمی  چی؟! -
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 .کنممی تمیز من کنید  شه! شما بشینید استراحتاتفاقاً خوب می -

 کنن.دار ببینن دعوام میرزم -

 اخم کردم.

 .کنه سرزنش میدم   کی جرئت داره وقتی من دستور کاری رو -

 رگرم بودم که رئیسشون اومد و سر زن داد کشید:س 

 کنی؟می تنبلی انقدر چرا سپردی؟ ستوان  چرا کار رو به -

 زن پشت من پناه گرفت و صاف ایستادم و جدی نگاهش کردم.

 این چه وضع رفتار با بزرگتره؟ -

 خودش رو جمع و جور کرد و احترام گذاشت.

 آخه دفعه اولشون هم نیست. -

اونی که باید سرزنش بشه شمایید. برای چی این خانوم با این  اصل در  -

 کنه؟سنش هنوز داره کار می

 این رو که گفتم خود زن دستم رو گرفت.

 .کنم ستوان! من به این کار احتیاج دارمخواهش می -

 مرد ادامه داد:
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کرد اما چند سالی ی مردم کار میاز جوونی کارش همینه. بیشتر خونه -

 جا کار کنن.شه سرهنگ نیرویی آوردنشون تا اینمی

 نگاهی به زن کردم.

 رسیدگی ایشون معیشت و خونه وضع به خودت. نداره فایده  طوریاین -

 فرستاده براشون ایماهانه حقوق تا کنم درست رو کارهاش من تا بیا. کن

 .کنن استراحت برن بهتره  .بشه

کردن. من که اون لوازم پذیرایی رو جمع میبه خونه که برگشتم داشتن 

 روز یک کار خوب کرده بودم و حسابی شنگول بودم با خوشحالی گفتم:

 چی شد؟ -

 های ملینا آویزون شد.لب

خواستم بگم ی خواستگاریم رو گند زدم. میخیلی بد بود! اولین تجربه -

 شده تموم  زمان کردم  سالم خوش اومدید گفتم سالم بعد احساس

 اومدم هم من نکنه درد دستتون گفت هم رفتنش از قبل... خوش گفتم

! نکنه درد دستش  چی برای گفتم خودم به بعد نکنه درد دستتون بگم

 ...دست خداحافظ گفتم

 اش زد.همه قهقه زدیم. بابا به شونه
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  اشکال نداره دخترم. دفعه اولت بود. -

 باز رو دفترم در  خواستممی که صبح  فرداش دوباره به اداره برگشتم.

. افتاد من چشم در چشم. اومد بیرون و شد باز هم اون دفتر در  کنم

. رفتیم داخل سرعت به که دیدیم هم هایچشم توی چی دونمنمی

 اداری ساعت از بیشتر اومدم خودم به. شدم کارها به رسیدگی مشغول

چای کرده بودم. ه بودن. بدجور هوس رفت همکارها همه. بودم ایستاده

آبدارخونه رفتم. نه همه نرفته بودن. دانیال و پوریا توی آبدارخانه بودن. 

کنه! یک قدم که به داخل برداشتم که متوجه من کار میجا چیاین این

 مشکی  شدن. به دانیال که پیراهن سپاهیان رو در آورده بود و با تیشرت

 :گفتم گشتمی

 خونتون اشتباه گرفتید؟ لطفاً لباستون رو بپوشید.جا رو با ستوان این -

 شین؟چرا؟ مشکلی هست؟ اذیت می -

. شده جنی گفتممی  ها به این حالشمعلوم بود زده به در لجبازی. قدیم

 به رو امتکیه  .انداختمی راه بازی مسخره  چیزی هر سر   ایدفعه یک

 .دادم اپن سنگ

 اذیت کنید!نه شما کی باشید که منو  -

 دو تا قند برداشتم.
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 ولی چندان خوبیت نداره که سرگرد این جامعه انقدر سبک باشه. -

 نگاه ما بین بحث به لذت ِ هاش بیشتر درهم شد. پوریا با کنجکاوی واخم

 .کردمی

 مثل خودم خونسرد گفت:

 وقت با کسی مشکلی نداشت؟دونید چرا مادربزرگم هیچمی -

 م.ابرویی باال انداخت

 چرا؟ -

 کرد.چون هیچ وقت توی کارهای دیگران دخالت نمی -

  نیش پرهام باز شد.

بزرگتون هم مثل شما با بقیه مشکل نداشتن، با خودشون پس مادر -

 مشکل داشتن.

 جوری رو هاشدست. شده لبو عین صورتش! گرفتم رو حالش  آخ جون

ی سینش باال سهقف و بود کرده مشت کردمی دلبری دستش هایرگ که

 از. شدمی شنیده گلوش از خفیفی خر-خر صدای. رفت می  و پایین

 اون و من. گرفت  رو بازوش و شد بلند هم پرهام زمانهم. شد بلند جاش

 کردم احساس. بودم هاششونه پایین تا. داشتیم فاصله قدم یک دقیقاً
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. خب داشت ادامه متر یک من طرف هر از... نگو که رو عرضش! نصفشم

 قطرش...

 هنوز شما خیلی بیشتر از قدتون زبون دارید! -

 شما بیشتر از عقلتون! -

 پوزخندی زد. اومد ادامه بده که پوریا گفت:

 میگم بیاین تمومش کنید. -

 زمان گفتیم:هردومون هم

 شما دخالت نکن. -

 با مظلومیت و ته صدای خنده گفت:

 چشم! -

 ام رو خوردم.خنده

 .برم من اجازتون با  ای بودی مسخرهآقایون مصاحبهخب  -

 نفر یک که برم خودم ماشین سمت  خواستموارد پارکینگ شدم. می

 رسوند رو خودش. کردم هنگ مازیار دیدن با. برگشتم تعجب با. زد صدام

 :گفت اخم با و
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 تا االن تو اداره بودی؟ -

 نیست؟ معلوم - 

 گذشت؟چرا معلوم که هست. خوش  -

 همین که روی نحس تو رو ندیدم، بله، خوش گذشت. -

 ی لباسم رو گرفت.با اخم جلو اومد و یقه

 بله با دوتا پسر پولدار توقع دارم بهت خوش نگذره. -

 زهرخندی زدم.

 خاک تو سرت کنن که هنوز همونی! -

 شاید ولی تو همون نیستی. تو اون الینای پاک... -

 عوضی! زر نزن مازیار! زر نزن -

 با تمسخر گفت:

ها داشتی اون تو چه غلطی باشه چشم ولی تو زر بزن. با اون -

  کردی؟می

 بمیری الهی من راحت بشم! -

 در ماشین رو باز کرد.
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 بشین. -

 برای سوار شدن به ماشین خودمم بهم دستور میدی! -

 بشین تا داد و هوار راه ننداختم.

 ترسونه!گناه رفت رو از چی میبیهه منی که یک دور آبروم 

 چه غلطا! -

 اتفاقی افتاده؟ -

 ای زد.دانیال بود. مازیار لبخند غیر دوستانه

 به آقا دانیال!-به -

 باهم دست دادن.

 کنی؟کار میجا چیاین -

 کشوندم رو خودم صندلی روی از و شدم  ماشین  سوار بده جواب اومد تا 

. گذاشتم گاز روی  رو پام و کردم قفل رو درها. راننده صندلی اون روی

 .گرفت امگریه

 الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش

 بیای ببینی که همه حلقه زدن دور و برش

 الهی روز وصال طوفان شه از سمت شمال
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 هیچی از اون روز نمونه

 های پرپرشبه جز گل

 خوردی با منیقسم می

 خوردی به خداقسم می

 تو کمرت تو کمرتخدا الهی بزنه 

 من اهل نفرین نبودم چه برسه که تو باشی

 بیاد الهی خبرت بیاد الهی خبرت

 عمرت الهی کم نشه اما پر از غصه باشه

 زجرهایی که به من دادی خوب بکشی تا اخرش

 الهی که یه روز خوش از تو گلوت پایین نره

 های دربه درترسوای عالمت کنن اون چشم

 خوردی به خداقسم میخوردی با منی قسم می

 خدا الهی بزنه تو کمرت توکمرت

 من اهل نفرین نبودم چه برسه که تو باشی

 بیاد الهی خبرت بیاد الهی خبرت

 خوام بدونم قد من عاشقته دوستت دارهمی

 ارزه به درد سرشاین که رها کردی منو می

 هر چی بدی کردی به من الهی اون با تو کنه

 ه شده همسفرشببینی دیگری به جات رفت
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 هر چی بدی کردی به من الهی اون با تو کنه

 ببینی دیگری به جات رفته شده همسفرش

 الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش

 برش و بیای ببینی که همه حلقه زدن دور

 نفرین -محسن چاوشی

 ***دانای رمان، ملینا***

خوندن بود. این رفت مشغول کتاب طور که با گردنبد ور میملینا همین

 پارک به روز اون  .بود آورده بیرون الینا  های قدیمیکتاب رو از کتاب

 .کنه مطالعه  آرامش توی تا بود اومده

خواهم به گفت: وقتى مىدر زمان طاغوت دوستى در قم داشتم که مى

خرم و همین که وارد مسافرت بروم، مقدارى سوهان و شیرینى مى

کنم. در بین راه یا راننده و شاگرد راننده تعارف مىاتوبوس شدم به 

 .کندکند و یا اگر روشن کرد با تذکر من خاموش مىموسیقى روشن نمى

 قصد مزاحم این انگار  شد.صدای بوق ماشین مزاحم مطالعه شدنش می

 راه خونه سمت به و شد بلند  حتش بذاره. کتاب رو بست ورا نداشت

 :اومد صدایی. داد ادامه راهش به هم باز  دوباره بوق زد   مزاحم  .افتاد

 گیری؟خانومی ما رو تحویل نمی -
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 .شد سوار جلو صندلی و  مهران بود. لبخندی زد. به عقب برگشت

  
 خواست سوارت کنه؟چرا سوار شدی؟ کی می- 

  
 .ام کنیدیگه سوار شدم حق نداری پیاده-

  
 !کنممن غلط می-

  
 .حرکت در آوردماشین رو به 

 خوای بری؟جایی می -

 نه، من رو برسون خونه کلی کار دارم. -

 آشپزخونه به کردن عوض لباس از بعد پس نبود کسی رسید که  به خونه

 هایکیسه. بشه گرم که گذاشت خودش برای رو غذا و رفت

 دستگاهش از تا رفت الینا اتاق به   و گذاشت مبل روی  رو  خریدش

 .داشت ایمیل یک  .کنه  استفاده

 نازد، شب به ماه، تو به داشتن عاشقی همچون ما!**روز به خورشید می

 نوشت.

 *شما؟*
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بشه جواب اومد. برعکس الینا که  و فرستاد. تا یک کم مشغول عکس

 گوشش و سر کم یک ملینا کردمی برخورد جدی هامزاحم با  همیشه

 .جنبیدمی

 *!یک عاشق*

  
 *یعنی چی؟*

  
 *کوتاه دوست دارم ولی فکر نکنی که از دوست داشتنت کوتاه میام ها*

  
 ....دونست نباید زیاد با این مزاحم صحبت کنه امامی

  
 *کی هستید؟ با کی کار دارید؟*

  
هر دو چشم تو نگهدار من است گر نبینم تو رو یادت نگهدار من است *

 *ملینا خانوم خوشگل

  
 *.هستید؟ جواب ندی دیگه جواب نمیدم هاشما کی *

  
ی دخترها با پسرها خیلی حساس بود و االن هم دایی آمین روی رابطه

 .انگار پسر کوتاه اومده بود
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 *.ببین اول هر جمله رو بگذار تا اسم من دستت بیاد *

  
 *!دوست دارم*

  
 .رفتمیهرچی منتظر بودم بقیش رو نگفت. غذا هم گرم شده بود و باید 

  
 *وب؟*

  
ی پرو! سریع ایمیلش جوابی نیومد. پوفی کشید. معلوم نیست کیه پسره

 احوال و سالم از بعد. هادوست از یکی  رو برداشت و بیرون دوید. خونه

 :گفت پرسی

  
ببخشید عزیزم یک کار مهم با یکی دارم اینترنت خونمون قطع شده -

 شه از اینترنت تو استفاده کنم؟می

  
 .حتماً عزیزم- 

  
 :گفت ذوق با دوستش نوشت که رو ایمیل  پای رایانه رفتن.

  
 !وای این که ایمیل عشق منه- 

  
 .با ابروی باال رفته نگاهش کرد
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 ***دانیال***

دونستم از چی غمگین بود اما ی الینا نگاه کردم. نمیبا غم به راه رفته

 .شد اذیتم  دیدمش باعثهمین که ناراحت می

 را جهان ٰ همه

 الصه کردنخ موجود در

  و آن موجود را

 .....!!رساندن الهی عرش به 

 هوگو_ویکتور

 ست و گرفت خودش یسلیقه به جدیدی لوازم پرهام   به خونه برگشتم.

 .داد تغییر حنایی ماشی،  به رو یاسی بنفش، اتاق

 حالم به هم خورد! -

 :گفت کردمی  نگاهدنیل در حالی که با چندش به دور و برش 

 دخترونه بهتر بود.  همون ست -

 :گفت هست  ی کار خیلی راضیاومد از نتیجهپوریا درحالی که به نظر می

 کنی؟ کارچی خوایمی قبلی وسایل با  -

به خیریه میدمشون اما تو اگه از ست اتاقت پشیمون شدی فکر نکنم  -
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 ای قبول کنه.هیچ خیریه

 که داشت رو یاسی هایدیواری کاغذ همون اتاق   بابک زیر خنده زد.

. بود کرده پهن زمین روی حنایی قالی و بود زده عکس جای-جای

. شدمی دیده بنفش هایسرامیک قالی اون جز و بود متری چهل  اتاق

 ساده تختی رو که بود گذاشته حنایی تخت با ماشی ینفره سه مبل یک

 اتاق لوازم بقیه از هم حنایی کمد و پیازی پوست  کار میز. داشت ماشی

  .میزد زار پنجره روی رنگ ماشی پرده. بود

 خواستم.تری رو میچرا این اتاق رو به من دادید؟ شاید من اتاق بزرگ -

 توضیح داد:بابک 

 و متر شصت  دنیل اتاق متره، سی  اتاق دانیال و حنانه خانوم -

ما فکر نکنم بتونی ازش بگیری. مال من ا ستخونه اتاق ترینبزرگ

. بالکن دانیال اتاق و داره باغ به دری  خانوم حنانه اتاق. متره سی  هم

 اتاق این. بخوره درد به  کوچیکش آشپزخونه  خاطر به هم من اتاق

 .اول بود باربد اتاق. ندارن هااتاق یبقیه چون داره حموم  هم

برگشتم و نگاهش کردم که لب به دندون گرفت و سر پایین انداخت. 

 :پرسید  پرهام

 این باربد کیه؟ -
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 قبل از این که دنیل چیزی بگه من گفتم:

 کسی که نه باید اسمش رو بیاری و نه باهاش دیدار داشته باشی. -

 اش زدم.انگشت اشاره به سینهبا 

 وقت.هیچ -

 رو به بابک گفتم:

 خوابی.امشب رو توی هال می -

شد. سرش رو باال توی قوانین دانیال این نوعی تنبیه حساب می

 :کنه  عوض رو بحث کرد سعی پوریا  نیاورد.

 چرا استخر از آب خالیه؟ -

 کنه.جا فوتبال بازی میچون بابک اون -

 اش گرفت.خندهبابک 

 خونه به این بزرگی چرا توی استخر؟! -

 خودش جواب داد:

 گرده.خوره به دیوار برمیآخه توپ می -

 پرهام رو به من گفت: 
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 دانیال موهات رو رنگ کنی بهت میادها. -

 هام گرد شد.چشم

 برو بابا دیوونه! -

 حنانه خانوم باال دوید.

 وای خدا! -

 خانوم؟!چی شده حنانه  -

 ...شمشاد، اسب آقا دنیل -

بدو پایین رفت و ماهم دنبالش. تا -دنی نگذاشت حرفش تموم بشه و بدو

 دنیل رنگ  استخونی و اصیل  به اصطبل برسیم نفسمون گرفته بود. اسب

 :پرسیدم بود جااون که داوود از. بود نشسته سرش باالی دنی  و بود افتاده

 چی شده؟ -

 داره میاد.دامپزشک  -

 حال گفت:دنیل بی

 کشه.این که نفس نمی -

رحم جلو رفت و بغلش کرد. جلو با ناراحتی به هم نگاه کردیم. بابک دل
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 رفتم و گفتم:

 پاشو برو یک دوری بزنم تا دکتر بیاد ببینم شمشاد چش شده بود. -

پوریا هم جلو رفت و بغلش کرد. داخل رفتم و یک کتاب برداشتم که 

 جااون هم الینا   مشغول بشم اما حالش نبود. روی بالکن قرار گرفتم که

  .اومد من پیش بابک و رفت اتاقش به  دنیل. بود

 دنی میگه حالش بده، میشه کالس بعد از ظهر رو نره؟ -

به هیچ وجه دوست نداشتم از درسش بزنه اما رد کردن درخواستش هم 

 درست نبود.

 باشه. -

 بابک! -

 برگشت. به سمتم

 بله! -

 بلدی؟  الکرسیتو آیت -

 بله، چطور؟ -

 .کردم جیبم  دستم رو توی
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 بهم یاد میدی؟ -

 لبخند روی لبش نشست.

 ً.واقعاً؟ باشه حتما -

 فردا بعد از اداره به اتاقم بیا. -

 چشم! -

 بلوچ ستوان با قرار یک .با چشم اشاره کردم برو و اون هم با ذوق رفت

. داشت من نابودی برای زیادی تالش که بود افرادی از یکی اون. داشتم

دیدار توی یک پارک بود. وقتی رفتم روی نیمکت نشسته بود. با دیدن 

 :گفت. زدیم زل هم هایچشم به جدی  من بلند شد و ایستاد.

 برای دعوا اومدی؟ -

اونی که چند وقته دنبال دعواست تویی. چرا دست از سر من  -

 داری؟برنمی

 شغل من اینه. -

 یک قدم جلو رفتم.

هایی داری پشت سرم میگی. یا میری و اصالح دونم چه دروغمن می -

 .میگم همه به خودم من  کنی یامی
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گناهی من هم تا آخر عمر بهت شک نگو، ثابت کن. اگه ثابت کنی بی -

 کنم.نمی

 کنم.ثابت می -

 سری تکون داد و از کنارم رد شد.

*** 

 و بود  ایش پارمیسهای هم خونهامروز الینا نبود. تولد یکی از دوست

 یخونه تا صداش که کرد دادبی و داد حسابی بود مخالف که هم  مازیار

 این عاشق. بستم رو هامچشم لذت با   امشونه روی مشت با  .اومد ما

 .اومد داخل  پرهام و شد باز حموم در. بودم ماه آخر ماساژ

 داداش؟ خان گذرهمی خوش  -

 گردنم رو چرخوندم.

 چرا نگذره؟ -

 .شد جکوزی وارد  لباسش رو در آورد و

 بهم ازش حالم دیدمش دوبار من میای؟ کنار چطور مهران پسره این با -

 .خورهمی

با دست گفتم ماساژ بسه. کمک کردن خشک بشم و بعد از یک سونای 
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 درست و حسابی وارد جکوزی شدم. پوریا گفت:

 خیلی مشکوک میزنه. -

 چطور؟ -

کنم داغه؟ یادته گفتم وقتی کامپیوترم رو بعد از چند ساعت روشن می -

 اتاقم وارد میاد بابک  دنبالش رو گرفتم همون پسر وقتی برای دیدن

 .شده دوست خونه آقایون یهمه با اون جز. شهمی

 بحث جدی شد.

 .بهم هدفش رو بگو  -

 .ها رو بستهشه همه راهنمی -

 .یکی رو بگذار تعقیبش کنه -

 .یک کم فکر کرد

 کی رو مثالً؟ -

 .یکی رو بگذار دیگه -

 .باشه -

بینم مثل همیشه دنیل و بابک دارن باهم از استخر بیرون که میریم می
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 کنن. دنیل داد میزنه:بحث می

 .نکنیم گوش ما نداری دوست تو چون نمیشه  -

 هندزفری بگذار خب. -

 جا چه خبره؟این -

 :گفت دنیل. برگشتن  هر دو به سمتمون

 دارم آهنگ گوش میدم میگه گوش نده. -

 بابک گفت:

 صدای زن حرامه. -

 خندم گرفت و به پرهام نگاه کردم.

 خونه نیست دیگه، دفتر عقایده. -

 پوریا خندید و دنیل پوفی کشید و بابک نیشخند زد.

 حنانه خانوم کجاست؟ -

 پرهام گفت:

 آرایشگاه رفته. -
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 های پوریا افتادم و بهش گفتم:یک دفعه یاد پول

 بیا توی اتاقم. -

-های خاکستریرفتیم. یک اتاق سی متری با کاغذ دیواریباهم به اتاق 

 روش مدادی نوک-سفید  فانتزی قالی که اینقره  پوشمشکی، کف

 دوتا  .رنگ یخی  تختی رو و خاکستری چوب سرویس. بود شده  پهن

 هفت مبل دست یک و هاپاتختی روی یخی  نور با خواب چراغ

 روی. بود پیازی پوست  هم خوردمی بالکن به که ایپرده. خاکستری  نفر

 :رفتم مطلب اصل سر مقدمهبی. نشستیم مبل

 تو چرا از حساب من پولت رو برداشت کردی؟ -

 انگار آمادگی داشت.

 ناراحت شدی؟ -

 گفتی؟نباید به خودم می -

دستور آرمین بود، خودش گفت از حساب تو بردارم من هم فکر کردم  -

 داده.حتماً به توهم خبر 

نفس عمیقی کشیدم. من چندین جاسوس توی خونه آرمین داشتم اما 

 .موندمی مخفی ازم  هاشهنوز خیلی از نقشه
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 قصد آرمین به دردسر انداختن منه. -

 چطور؟ -

گیرم. هیچی. آخر هفته دیگه مراسمی که قولش رو داده بودم رو می -

 آماده باش.

شارژ وصله و مثل همیشه پاش بیرون رفتم و دیدم دنیل گوشیش به 

 .نشسته

 .این سِرُمِت رو یه لحظه قطع کن بیا کارت دارم بعد دوباره برگرد کما  -

 .اومد پوریا اتاق تا دنبالم شد  خندید و بلند

 !جان -

 .کردمی نگاهمون کنجکاوی با پرهام  اشاره کردم بشین.

 .تو باید یک چیزی رو بدونی -

 چی رو؟ -

 ببین... این رو که قبول داری آرمین آدم درستی نیست؟ -

فهمید چه خبره نگران نگاهم سر تکون داد یعنی آره. پوریا که داشت می

 .کرد
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 آخرش چندتای از  دونی چندین بار زن گرفته که ما فقطو این رو می  -

 .داریم خبر

 .نبودم مطمئن اما کردم فکر باشیم نداشته خبر  به این که -

 و ما  که میشه هم این معنی به این دونیمی خوب. باش  حاال مطمئن  -

 .نباشیم فرزندهاش تنها آوا

 .با این حرفم از جا پرید

 !یا زهرا -

کرد. وقتی دید حرفی من سکوت کردم اما اون منتظر نگاهم می

 :گفت لکنت با  زنمنمی

 .دیگهها؟... حرف بزن دیگ... خو... خب... کی؟ یا کی -

های وقتی دید بازم جواب نمیدم سر برگردوند و به پرهام که با چشم

 :گفتم فقط من و شد بلند پوریا  کرد نگاه کرد.اشکی نگاهش می

 .بابک نفهمه -

 .و بیرون رفتم

کردم. همه چیز آماده شد. غذا سفارش  رسیدگی  به کارهای مراسم

 داده سفارش هالباس بهترین  .شد بندی لیست هامهمون و شدمی  داده
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 بهترین از پذیرایی و میوه. شد داده نمایش مورد هامدل تن توی و شد

 کمک به هتل از خدمتپیش چند و شدمی فرستاده  هافروشگاه

های پایین برای کردند و اتاقمی برپا  ارکستر گروه رو هاآهنگ  .اومدمی

 گرفتمی قرار باغ داخل هامشعل  .شدمی استفاده لباس  تعویض

 تا باغ در از راه تمام  .کردندمی پارک رو هاماشین جواد و داوود   و

 .شدمی تزئین کشیدمی رو زحمتش  بابک که گلدون با سالن  در

 :گفتنمی  از بالکن به کاخ خودم نگاه کردم.

 الکی میگن پسرا هم عاشق میشن

  فقط باید گوشتی باشی

 باشی خوشگل

 باشی شاغل یا

 باشی پولدار و باشه خوب خانوادگیت موقعیت یا

 تنهایی عمرت اخر تا صورت اون غیر در

  اینه پسرها واسه

 نشن عاشق هم دخترها کنم فکر

 باشه خوب مالیت وضع باشی قامت و قد خوش

 اشه و پولدار باشیب خوب خانوادگیت موقعیت

 های بعدی خیلی اثر دارهاگه زشتم بودی اون گزینه

 وگرنا تا اخر عمرت تنهایی.
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ها رو دارن و تنها نیستن غبطه توی دلم به اون پسرهایی که این

 بود کسی  ها رو داشتم اما الینا که تنهای اینخوردم. من همهمی

ش هیچ اهمیتی نداشت. برا برگردونه ییتنها پرتگاه از رو من تونستمی

 فرداش اداره بودم که از طرف آرمین بهم پیغام دادن:

 کنه!کار میبرو دانشگاه ببین داداشت داره چی -

 ها به بابک داره گیر میده. زیر لب گفتم:طور وقتدونستم اینمی

 .که نرفت هم بسیج  خوای دیگه؟ به دستور توچی از جون این بچه می -

اش مرخصی ساعتی رد کردم و به دانشگاهش رفتم. خودم رو تا دانشکده

رفت و به هرکی رسوندم. نیاز به گشتن نبود بابک بین جمعیت راه می

 گفت:رسید میمی

  نام کنم؟ بیا باهم هستیم. فالنی هم هست.اعتکاف؟ ثبت -

 رفت در و بودم دیده در دم  انگار اومدن من رو اون ماکان فوضول که

 مثل رو هاشدست   ها رو بنویسه.شنیده بود که سعی داشت تندتر اسم

 .زد بهم خیابون کنار هایفروش جوراب

 بیاین بیاین که همچین فرصتی دیگه گیرتون نمیاد. -

 که رو نفر دو صدای  متوجه من شد اما اصالً به روی مبارکش نیاورد!
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 :شنیدم کردنمی صحبت باهم

 راست دست و جاهلیته زمان توی کنهمی احساس  ! بیکاره هااین پسر  -

 .پیامبر

 دانیال! -

 به عقب برگشتم. مهران بود.

 کنی؟کار میجا چیتو این -

 سالم. خوب من ارشد این دانشگاهم. -

 باهم دست دادیم و جواب سالمش رو دادم. با چشم به بابک اشاره کرد.

ش به راه راست ببره. خود قول به رو دانشجوها طریق این به خوادمی  -

هاتون هستن یا تفریحی دور هم هستیم. چند ی این که دوستبه بهانه

نفر رو راضی کنه که بیان. بعد از اون باهاشون طرح رفاقت بریزه و 

 یقه وراون نگاه رو پسر  .بشه خودشون از  بسیجی ها دورش کنن تا

 ما از  ی کنه.چادر رو حجاببی دو تونسته پیش ماه همین  .بسته شیخی

 .نداره کارهاش این به خوبی نگاه آرمین اما بود گفتن

 پوف عصبی کشیدم.

 کار نشی!بابک! بابک! بگم چی -
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 جاست.جلوش رو بگیر. باربدم اون -

نگاهش به صورت عصبیم افتاد. اشاره کردم بریم. سرش رو با مظلومیت 

 چشم  .زد پلک چندبار نخنده کردمی سعی که حالی در و  کج کرد

 وراون رو روش سریع ولی گرفت، اشخنده باراین که رفتم بهش ایغره

 کم-کم شد تموم که کارش  !برهنمی حساب ازم هم این دیگه ببین. کرد

 :شنیدم رو صداش که برداشتم قدم یک. شد خلوت دوربرشون

 ماکان، ماهان. -

و کوله بادمجونی رنگش  از کالس بیرون اومدناون دو پسر کوله به دست 

رو به دستش دادن. یک دفعه هر سه به سرعت به سمت در دویدن. بقیه 

اش گرفت. من نمی کردن و مهران خندهها با تعجب نگاهشون میبچه

 دور جمعیت از    که این تا  رفتم تند هایقدم با  تونستم بدوام پس

 که ماشینم به. بود جلوتر من از لیخی. دویدن به کردم شروع  .شدیم

 گاه سوئیچ رو برداشت و سریع در رو باز کرد.رسید از مخفی

 .باال   بپرید -

 داداش نقش  به باید  جلوی چشمم با ماشینم دور شد. به خونه برگشتم.

. شدم خونه وارد و کشیدم عمیق نفس چند. رفتممی نگران و مهربون

 :اومدمی هاشدوست و خودش صدای  .بود اتاقش مقصدم مطمئناً



 

 

 WWW.98IA3.IR 899 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 جا موندین؟االن شما دقیقاً چرا این -

 خوام ببینم چطور میزنت حال کنیم.می -

 ماکان تشر زد.

 ماهان! -

 .دارم بکش-بکش هاحاال-حاال  مسئله این سر  -

 چرا داداشت دوست نداره بیای؟ -

 :شنیدم رو بابک مانند آه  صدای

کس به اندازه دانیال درکم ها میگم هیچواقعاً! بعضی وقتدونم نمی -

 .برعکس هاوقت  کنه و بعضینمی

چندتا سرفه مصلحتی برای اعالم وجود کردم و وارد شدم. بابک روی 

. رفتم بابک سمت به مستقیم  تخت نشسته بود و اون دوتا روی زمین.

 .کردم بلندش زمین از و کشیدم رو گوشش

 آی! آی! -

آی و کوفت! حاال کارت به جایی رسیده که ماشین من رو دو دره  -

 کنی؟می

 و  سرش رو هل دادم. خودش فهمیده شوخی بود. اون دوتا هم بلند شدن
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 ظرف به چشمم   که بگم چیزی اومدم  .میدم رو جوابشون. کردن سالم

 .افتاد میز روی

 این چیه؟ -

 ماهان با خنده گفت:

 حاال ندیدین؟دلمه دیگه. تا  -

 چپی نگاهش کردم. یک لحظه هل شد.-چپ

 ببخشید! -

 جا غذا نیست؟مگه این -

 حساب روی و  ها رو دختر همسایه برای ظهر درست کردهاین -

 .داد همسایگی

اومد. حتی دنیل ها که دنبال مزه پرونی هستن خوشم نمیطور بچهاز این

 گیره.طوره مقابل من زبون به دهن میاین که

 اسم نداره این دختره همسایه؟ -

 الینا! -

ها رو برداشتم خیال شدم. یکی از دلمهخواستم بگم الینا خانوم ولی بیمی
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 العاده بود!و کامل داخل دهنم گذاشتم. فوق

 چه دستپختی داره! -

 .شد بلند ماکان و نشستم تخت روی  شون گرفت.خنده

 با اجازتون ما بریم! -

 باشید.ناهار  -

 بابک از خداخواسته گفت:

 .بمونید ناهار آره  -

 مرسی یک چندتایی دلمه خوردیم. -

 مچ که بره شونبدرقه برای خواستمی بابک. رفتن و کردن  خداحافظی

 رو هامدست. کشیدم دراز تخت روی   .نشست ناراحت گرفتم رو دستش

ک باب اتاق  .کردم جمع شکمم توی رو پام یک و کردم قالب سرم پشت

 کمیل، کانال خاک شیشه یک جانماز،  پر از عکس و لوازم مذهبی بود.

 با آقا حضرت که اینامه جواب. بود نوشته یکادون روش که بشقاب یک

 .قرآنش آخر در  .بود فرستاده بابک برای  قرآن یک

 شنوم.می -

کنن. اصالً مشکل تو با این ها اعتکاف شرکت میچی بگم؟ خوب خیلی -
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 چیه؟  قضیه 

 به پهلو چرخیدم و سعی کردم هنوز هم خودن رو کنترل کنم.

ها به ماست. ی نگاهفهمی؟ همهتو پسر آرمینی، این رو می -

 .بشی آبروریزی یمایه برام  خوامنمی

 خودم دلم براش سوخت.

 شم یا اون دنیل...یزی میمن باعث آبرور -

کنی! تو که دوست نداری درست صحبت کن. بابک داری بد تا می -

 .بشی منع هم رو جهادی کارهای  بقیه

 اوالً... -

 واسه من اوالً دوماً نکن بابک. -

 تری ادامه داد:یک لحظه ساکت شد و با لحن آروم

به نظرت  هالدونی من چقدر عالقه به اعتکاف داشتم و همه این سامی -

 احترام گذاشتم و نرفتم. حاال تو به نظر من احترام بگذار.

 از ترسش باعث هم چون کرده مجبورم آرمین  تونستم بگمنمی

. کنه شک مونرابطه حد  به  بود ممکن هم. شدمی رومون آرمین  تسلط

 رو تصمیمش انگار هم اون. نداشتم مخالفت برای هم ایکننده قانع دلیل
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 .بود گرفته

 !دانیال  -

 مرگ! -

 گیری آخه؟چرا سخت می -

 .آوردممی در بازی دیکتاتور  به اجبار باید

 بینم.طور صالح میاین -

 طور باشه من پیش مامان برگردم برام بهتره.اگه این -

ی من از این کارها بکنی. یادت پیش مامان هم حق نداشتی بدون اجازه -

بازی در نیار و چشم بگو. دیگه هم نبینم هست؟ االن هم پرو 

 کارهایی فقط و شینیمی بسیج دفتر توی. کنیمی نامثبت اعتکاف   برای

 این حق دیگه  وگرنه. میدی انجام بگذاری بیرون رو پات نیست نیاز که

 د از نماز صبح دعا بخونی نداری.بع که

 عصبانی شد.

 بری.زور و تحدید پیش میتحدید، فقط تحدید! تمام کارهات رو با  -

  .از جاش بلند شد. فهمیدم قصد داره بیرون بره
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 .بشین سرجات بابک -

 پیراهن سفیدش رو برداشت و تنش کرد.

 .کری مگه؟ گفتم بشین -

 .خوامنمی -

 خودم معموالً  در رو که باز کرد. بلند شدم و به سمتش رفتم. هرچند

 سرش به بادی و بره بیرون خوردی اعصاب از بعد دادممی اجازه بهش

 پاره افسار خوادمی وقت هر داشت حق که نبود این بر دلیل اما بخوره

 سمتش. ببره حساب بود مجبور و باشم داشته تسلط بهش بود نیاز. کنه

پشت کشیدم. به عقب خم شد. از شدت  از رو لباسش ییقه   و رفتم

 شوک ماجرا فریاد آرومی زد.

 و هشتاد و صد بابک یک، و هشتاد  و صد من  قدمون حدوداً یکی بود.

 ترس از رنگش. گرفت قرار دهنم کنار گوشش تا کردم خمش انقدر .سه

 مشکل به نفسش فشار اثر بر تا بود شیقه روی هاشدست و بود پریده

 براش و داشت خونیکم خودم مثل چون بترسه زیاد  خواستمنمی. نخوره

 تا کردم صبر ایثانیه چند  خونی ماهم ارثی از مامان بود.. کمنبود خوب

 :گفتم گوشش در شد که ترآروم. بخوره کتک نیست  قرار بشه  مطمئن

تونی آره زور میگم، قدرتش رو دارم زور بگم حرفیه؟ چه غلطی می -
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 بکنی؟

 !زنی دانیالدیگه داری حالم رو به هم می -

 !خفه میشی یا گل بگیرم -

 .شنویپام رو از این اتاق بیرون بگذارم تا آخر عمر حتی صدام رو نمی -

تلو خورد ولی تعادلش رو حفظ کرد. تا -سمت تخت پرتش کردم. تلو

 روی افتادنش با زمانهم که زدم کمرش به مشتی   واست صاف بایستهخ

. کرد کشیدن نفس تند-تند به شروع  دفعه یک. اومد بند نفسش تخت

دونست وقتی تنبیه شروع آمیز نگاهم کرد اما میالتماس و گردوندم برش

تونه جلوش رو بگیره. انگار برای همین بود که پرویی بشه هیچ چیز نمی

 دستم روی رو وزنم و گذاشتم شسینه روی رو دستم یک رو ترجیح داد.

 .بینهنمی آسیبی بود راحت خیالم   و داشت پهنی یسینه. انداختم

 تونم ..نفس ...بکشم!نمی -

 به درک! -

 رو دستم. نداشت رو تواناییش اما بگه چیزی کرد سعی   پوزخندی زد و

 دستی. کرد ایناله و گذاشت سینش قفسه روی رو دستش  .برداشتم

 .کشیدم موهاش روی



 

 

 WWW.98IA3.IR 906 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 اعتکاف بی اعتکاف. -

 رفتار تلخ باهاش که حاال داشت توقع انگار. شد بدتر حالش  با این حرفم

ی رفتن رو بهش بدم. کلید اتاقش رو ن معذرت خواهی اجازهعنوا به کردم

از زیر بالشتش برداشتم و بلند شدم تا برم که سرم گیج رفت. احساس 

 تلو-تلو که بودم من باراین  .اومد وجود به برام  آلودگی آشناییخواب

 دلم  .گرفت دستی دو رو دستم بود تخت روی که طورهمین. خوردممی

 .شد گرم  دستش گرمای از

 دو دقیقه بشین. -

 یک که حالی در  دستم رو کشیدم و با همون حال سمت در رفتم.

 بیرون که  رو پام اما افتاد راه دنبالم نگران بود شسینه روی  دستش

 رو پرده. رسوندم اتاق به رو خودم. کردم قفل و بستم روش رو در گذاشتم

جا بود. با دیدن من اون همیشه مثل. رسیدم بالکن روی و زدم کنار

 لبخند زد.

  عزیزِ این دل،

  !سالم

 ... کنارِ شما انگار اقیانوسم

  گاه آرام

 ... گاه پر تالطم
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 ... و شما آن روزِ آفتابیِ بعد از طوفان هستید

 ...گذرانمقدر کنارِ شما آرامم که هر تالطمی را با فکر شما از سر میهمان

  محبوبِ دلم،

 ... خو گرفته هایم رفته و به بدنمدوست داشتنتان در رگ

 ،...برای این حس به شما

  !بینمانتهایی نمی

  شما در دم و بازدم من هستید

 ... خونی در بطنِ من

  نویس_دیآنا

کم تار شد. برای این که پایین -هام کملبخند تحویلش دادم اما چشم

ق و بالکن از هوش رفتم. الینا به خونه زنگ نیفتم عقب اومدم و وسط اتا

 دادم به  ها همهوش شدن من گفته بود. اونی بیزده بود و درباره

 روی مدام و بود ناراحت بابک کردن زندانی از خانوم حنانه. رسیدن

 دادم خانوم حنانه به رو اتاق کلید اومد جا که حالم   .کوبیدمی زانوهاش

  نبود. بابک رفتم که صبحانه برای فرداش  .بیاره بیرون رو بابک  تا

 کجاست؟ -

 پوریا جواب داد:
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 دانشگاه، ساعت هشت کالس داشت. -

 صبحانه رو خوردیم و خواستم برم که یکی از خدمتکارها خبر داد:

 .ترسیدن هم خیلی. برگشتن بابک  آقا -

 پریده رنگ یچهره باالخره  پله اومد وهایی تندی از روی راهصدای قدم

 راحتی دستم رو گرفت.نا با و اومد سمتم به  .دیدم رو

 کنی؟!کار رو میچرا با من این -

 از رفتارش متعجب موندم. بقیه هم حال بهتر از من نداشتن.

 زنی؟ی دیشب حرف میچی شده؟ درباره -

 که بودن تو افراد رو ماشینم جلوی. زنممی حرف امروز یدرباره  -

 .گرفتن

ذهنم روشن شد که آرمین دست به کار شده. بازوش رو گرفتم و روی 

 صندلی نشوندم.

 طور شد.کار کردی که اینکار من نبوده اما به من بگو چی -

 اگه کار تو نبوده پس... آرمین؟ -

 اتفاق جلوی  تونستمبار واقعاً نمیترسیدم سرم اومد. ایناز چیزی که می
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 .بگیرم رو اومده پیش

 کردی؟کار میداشتی چی -

 چرا آرمین باید... -

 بابک! -

  یکم کم مکث کرد.

 بردم.ها رو برای مسجد مینام شدهداشتم اسم ثبت -

 شی، نه؟تو آدم نمی -

 انگار دیشب و امروز فراموشش شد که با سرتقی گفت:

 کنید، تالش هرچقدر  نه. من تصمیمم رو گرفتم. چه تو و چه آرمین -

 این توی دیگه روز پنج  من  .نمیام کوتاه بگیرید رو جونم اگه حتی

 .کنممی شرکت اعتکاف

ش ردی از الینا دیدم. یاد وقتی افتادم که چطور جلوی آرمین توی چهره

دونم به خاطر اون بود، کرد. نمیایستاد و آرمین هم قصد قتلش رو میمی

که کابوسی رخ داد که  ترس از پرویی برادر یا غرور از دست رفتم بود

 عقب به  که زدم صورتش به  سیلی  بخشم.وقت براش نمیخودم رو هیچ

 طوری رو دوم سیلی و   کوبیدمش پوریا اتاق در به محکم  .شد پرتاب
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 .نمیره صورتش از ردش  دیگه هفته یک تا شدم  مطمئن که زدم

دنیل نیز کرد من رو نگه داره و یادم نمیره پرهام همه سعیش رو می

 و اومد باال خانوم حنانه صدامون و سر از  وحشت زده کناری ایستاد بود.

 آشپزخونه به رو من پوریا  .کشید جیغ زمین روی افتاده بابک  دیدن با

 به و کردم ول رو پرهام. آورد آب برام دنیل و برد مونطبقه کوچیک

داد و بیداد بابک مک حنانه خانوم رفت تا بابک رو به اتاق ببرن. صدای ک

 :کرد اعتراض بهم و نیاورد طاقت پوریا   کرد.عذاب وجدانم رو بیشتر می

 جوونی پسر تو؟ از بود رفتاری چه این! که نگفت چیزی بچه طفلک  -

 .شده

دونستم باید معذرت خواهی کنم اما دادم. میتا شب خودم رو فحش می

ای آرومم کنه اما فایدههنوز روش رو نداشتم. حنانه خانوم سعی کرد 

 نداشت.

باز دوباره حال و روز خونه به هم ریخته این طبیعیه، یک مسافرت برید  -

 حالتون خوب میشه.

 پرهام پیش بابک بود. از حنانه پرسیدم:

 بابکم چطور؟ -

ه مثل مادر میگ خودش. شده کبود پهلوش  و  صورتش آسیب دیده -
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  پهلو شکستم شدم.

 نگاهم کرد.سرزنش آمیز 

 کار رو نکنم.دستم بشکنه که با داداشم این -

 لبخند تلخی زد.

 ام. . .یِ لبخَند پِنهان کَردهغُصه را دَر پرده

 پوریا داخل اومد.

 پاشو از دلش در بیار. -

 چندبار اومدم راهم نداد. -

گردم پشت ی این که زود بر میدر رو قفل کرده بود اما االن به بهانه -

 .داره گناه شو بلند  باز گذاشتم.سرم 

 بلند شدم.

 توهم بیا. -

 پرهام که صندلی روی  باهم به سمت اتاقش راه افتادم. بی سر و صدا

 فرش روی پوریا. بود پتو زیر سرش. نشستم بود گذاشته تختش کنار

 :گفت و نشست
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 .بردار صورت از رو پتو  -

 ببینیم.خوام با این وضع چندبار بگم نمی -

 بینمت.باالخره که می -

 .کردم مخالفت دست یاشاره با که بده اطالع رو من  بعد خواست حضور

 که  معلوم کجا از. داره رو  نوجوونیش رفتار همون هم هنوز! وحشی   -

 .نکرده خیانت بهش همین برای الینا

 دونست که متعجب نشد.انگار پرهام همه چیز رو می

 دوست رو دانیال چقدر دونممی که من! دیگه  نکنخودت رو لوس  -

 .رو  مسئله نده کش خودتون قول به پس  داره دوستت هم اون. داری

ی پایین ببره. های طبقهپارسا رو بگو وسایل اتاقم رو به یکی از اتاق -

 کنم دیگه نبینم.گذاره از این خونه برم اما کاری میدونم نمیمی

 بتونه ببینت. بابک بچه نشو.فکر نکنم االن هم  -

 پوزخندی زد و گوشه پتو رو توی دستش فشرد.

 زیر که روز اون کردممی دعا نه اگه نیستم بدجنسی آدم که حیف  -

 .کیه بچه بفهمی تا برسه زنیمی پا و دست لگدش و مشت

کنی؟ تو پسری. یعنی تا االن کتک نخوردی، دعوا طور رفتار میچرا این -
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 نکردی؟

 چیزها طوراین به کار وقتهیچ بودم سپرده جا همه دانیال بس از  -

 .رسید.نمی

  با یادآوری اون روزها لبخند زدم.

 خوب دلت میاد از برادری که این کار رو برات کرده ناراحت باشی؟ -

 زد.گذاشت کسی بزنه اما خودش بد مینمی -

 :کرد استفاده فرصت از پوریا  .شد جمع خنده شدت از  هامونهر دو لب

  آورد؟خوب چطور از دلت در می -

کنی ازش نفرت کنه که وقتی فکر میاون راهش رو بلده. یک کاری می -

 با اونم از تربزرگ دیگه االن. کنهمی فرق  داری آروم بشی اما االن قضیه

 ز خر بشم.آمی محبت حرف  و بغل چهارتا

خوای از دلت در باالخره که باید از دلت در بیاره. به من بگو چطور می -

 بیاره.

 چون اما زد کنار رو پتو و چرخید پهلو روی بعد بود ساکت مدت  یک

 .شدنمی  متوجه بود من به پشتش

 هاست؟سوالای بابا توهم! االن وقت این  -
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 .کنی پیدا حل راه و کنی هجی رو  قضیه خواممی  -

 .مونممی غریبه براش خونه یک توی  کنم.باهاش آشتی نمی -

 .کرد فرماندهی رو موقعیت   ام غمگین شد اما پوریاچهره

شه، تو چیزی به دست نمیاری و اعصاب خودت هم طور که نمیاین -

 دست از رو فداکار برادر یک محبت و حمایت  مونه. از طرفیخورد می

 .میدی

کار کنم؟ راحت در مقابلش وا بدم که اون هم هر وقت چیتو میگی  -

 عشقش کشید سیاه و کبودم کنه؟

 کن گیری باج ازش جور یک. باش داشته سیاست یکم  نه اما به نظرم -

 .باشه نداشته تکرار جرئت دیگه  قیمتش از که

 .هست  من چشم غره رفتم. چه بدآموزیبابک به فکر و 

 یعنی ازش پول بگیرم؟ -

 تونه.هرچیزی می -

 .کرد فکر  بیشتر

رعی هم ف چیز تا سه  چهارتا چیز مد نظرم اما فکر نکنم قبولش کنه. -

 خوام.می
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 :گفت خنده همون با  پرهام خندید و من هم نیشخندی زدم.

 بگو ببینم چیه. -

 .کنهنمی بلند روم دست دیگه بده قول  که اول این -

 دومیش. -

 دلش به پرهام  ی پیشنهادیشد. انگار شیوهکم غم صداش کمتر می-کم

 از  بود که مهم براش انقدر هم نخوره کتک دیگه که این. بود نشسته

 :گفتمی که بود دیالوگی یه. کنه کم خشمش

 دوسشون که اونایی با رابطم داشتن نگه سفت برا همیشه من دونیمی»

 «!بوده اشتباه فهمیدم االن ولی کردم، تالش طرفدو اندازه به داشتم،

 ..!گفتمی درست چقدر و

پول به  چهارمیلیون  سوم. بده رو رفتن اعتکاف اجازه   دوم این که -

 حسابم بریزه.

 خوای؟کار میتو که اهل خرج کردن نیستی به چی -

اسالمی مراسم برگذار کنیم. جز اون چند هدیه خوایم توی اتحادیه می -

  ی شهدا و جانبازان بدن.گیرم و به بنیاد شهید میدم تا به خانوادهمی

اون  جز  هر دو از روح بلندش ناخودآگاه مهر سکوت به لبمون نشست.
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 .بود کرده ناراحتم  صدای دلخورش

 گلِ سرخم چرا پژمرده حالی؟"

 بیا قسمت کنیم دردی که داری،

 "نداری  که تو کوچک دلی طاقت

 اما اون ادامه داد:

 .نیستم بلدم قرائت من کنم شرکت قرآن کالس  بده اجازه   -

 نداده؟ انجام برات رو هااین از کدومهیچ واقعاً یعنی  -

بینی چقدر ابتدایی؟ اما همین رو هم ازم دریغ کرده. منتظر فرصته می -

 نتونستم اعتکاف بار یک حاال تا  .برهمی لذت کار این از و بزنه کتک  تا

 .نگذاشته کم برام پول از خدایی حاال  .کنممی التماسش ساله شیش  برم،

 ام انداخت و انگار غریبیم رو دید.ی گرفتهپوریا نگاهی به چهره

 ها رو آرمین نگذاشته.خودت که فهمیدی خیلی از این -

 آرمین پای میاره کم  کارهاش. هر وقتآرمین؟ این بهانه دانیال برای  -

 .نداره ما به کاری اصالً آرمین نه اگه. کشهمی وسط رو

 تو هنوز آرمین رو نشناختی. -
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  با دست اشاره کردم بحث رو ادامه نده.

 نگفتی سه تا فرعی چی بودن؟ -

 و خرج کتاب حساب  که این دوم. کنه خواهی معذرت ازم  اول این که -

. کنم خرج خواممی هرجا راحت خیال با تا باشه نداشته رو مخارج

 باور رو حرفم هامدوست تا بیاد دیدنم به سپاه لباس با روز یک  سوم

 .کنن

 گذاری بیاد.خب بهش بگو. تو که در رو بستی نمی -

 ی عصبی کرد.خنده

 هایحرف به اصالً اون کنیمی فکر نه اگه میگم رو  من دارم تخیالتم -

 کنه؟می گوش من

 آروم گفتم:

 .آوردم سرت بالیی چه ببینم برگرد  -

اون که متوجه حضور من شد سکوت کرد و پرهام هم از خنده غش کرد. 

 پتو رو روی سرش کشید و به کمر چرخید.

 خیلی کارت مسخره بود پوریا. -

 .بشین جان بابک -
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 :گفت پرهام  جوابم رو نداد.

 .بشه رفع  هامردونه صحبت کنید کدورتبچه نشو دیگه. بشین باهم  -

 نه کردن خورد و زد باهم که خورهمی نفر دو  این حرف به درد -

 افتاده. برادرش لگد و مشت زیر که  کسی

 کِی بهت مشت و لگد زد؟! -

 های بابک آشنا بودم با اخم گفتم:من که با این اغراق

 اش کنی؟نکنه دوست داشتی عادالنه -

 نمی خواست جوابم رو بده اما بار این تهمت رو تحمل نداشت.معلوم بود 

 منظورم اون نبود. -

 شینی یا نه.بابک می -

 پتو رو از روی سرش کنار زد و نشست.

 .نه -

 .نیشخند زدم

 اما نشستی. -

تازه فهمید چه گولی خورده. من هم متوجه صورتش شدم که از دو جا 
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 چشم به سرخ کمی   آسیب دیده بود. یک طرف کبود و یک طرف

. زدم باال بود نیاورده در صبح از که رو پیراهنش یگوشه. خوردمی

ی سینه در اثر برخورد با در کبود بود. دوست نداشتم قفسه تا پهلوش

 الش بگذارم اما نتونستم نگم:-اللی به -لی

 کردم.کاش نبودم و با تو این کار رو نمی -

 زیر لب گفت:

 خدا نکنه! -

 و بره رو اعتکاف گذاشتممی  های مشکی و قشنگش زل زدم.به چشم

 گاهش کنه.ن چپ گذاشتمنمی ایستادممی آرمین جلوی خودم

 .قبول همش اولی   جز -

 یادش بیاد. بعد ترسیده گفت:یک کم فکر کرد تا ترتیب 

 چرا جز اولی؟ -

 پرهام گفت:

 سوال من هم همینه. -

 دستی روی گردنش کشیدم.

 از ترسخت خیلی دارم سراغ خودم و تو از که هاییاخالق با  چون -
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 .ستدیگه هایاون

 پوریا خندید و بابک آب دهنش رو قورت داد.

 .کنه درست  تونهمی الینا  فقط رو شما  بتاز دانیال خان. -

 امخنده هم من و کرد غش خنده از پرهام  حرفش رو از شوخی نزد اما

 :گفت خنده بین در پوریا. گرفت

 مگه الینا چطوره؟ -

ای که دانیال رو در حال ظرف شستن و زمین جارو کردن به اندازه -

 ببینیم هست.

داشت. میی حرفش از حرص و عصبانیت بود اما ما رو به خنده وا همه

 هامون متعجب وارد شد و بین چهارچوب در ایستاد.دنیل از صدای خنده

 خندید؟ی بابک میبه صورت داغون شده -

  بابک سرش رو پایین انداخت و از ناراحتی به خودش پیچید.

 دیگه به صورتم اشاره نکن. -

دونستم خیلی دوست داره اذیتش کنه اما از ترس من چیزی نگفت. با می

 شت پیشونی بابک زدم.انگ
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 به جای اولی یک چیز دیگه پیشنهاد بده. -

 برق هاشچشم حرفم این شنیدن  خواست به روی خودش نیاره اما با

 کنه گوش  رو غرهاش-غر و بده توضیح دنیل به رو ماجرا پرهام تا  .زد

 :گفت

 .نکنی تردم وقتهیچ  -

اتاق رو صدای شکسته شدن قلبم رو واقعاً شنیدم. سکوت 

ه چیز رو هم رو، چیز همه خودم. نداشت من از بهتر وضع  پرهام  گرفت.

 رو نگاهم. شد جمع هاشچشم توی اشک  دنیل. بودم داده  براش توضیح

 .گرفتم ازش

من رو ببخش... به خاطر همه چیز... باید به اتاقم برم... هرچی  -

 خواستی... رو برات همین هفته انجام میدم.می

نفهمیدم چطور خودم رو به اتاقم رسوندم. جلوی آینه ایستاده بودم و 

 داخلش رو شکسته مرد یک تصویر  هام به دو طرف قابش بود.دست

  .دیدم

 سرسنگین   برگشت از بعد و داد انجام رو نامثبت یواشکی بابک  فرداش

 به هاشدوست فهمید و کرد صحبت باهاش خانوم حنانه. رفت اتاقش به

 رو واقعیت بگه  دروغ نداشته دوست که هم اون و کردن اشاره صورتش

 ظهر  لش تازه شده. ظهر پول رو به حسابش ریختم و بعد ازد داغ و گفته
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 با روز یک صورتش شدن خوب از بعد دادم قول بهش. کرد شرکت کالس

 ...آخری اما. برم دنبالش سپاه لباس

 و اولین. رفتیم بردیا با که افتادم مسجدی اون یاد  .شدم  وارد مسجد

گذاشت. آهی  خدا یخونه داخل رو پاش بچه اون که باری آخرین

 زده چادر مسجد حیاط گروهی   و بود پر داخل  کشیدم و جلو رفتم.

 بین همهمه  .بودن هااون از  جزئی هم هاشدوست و بابک  .بودن

 پونزده بچه از  .دادنمی نگهبانی در مقابل هم بسیجی چند و بود جمعیت

 .رفتم بابک سمت به. ساله پنج و هشتاد پیرمرد تا شدمی دیده ساله

کرد. جز ماکان و هاش نشسته بود و خوش و بش میبا دوست

 صدرا،  .داشتم رو هاشرفیق همه آمار. بودن هم دیگه نفر چهار  ماهان

 .انداختم کنارش رو پتو. سینا و وحید داوود،

 این رو برای من پهن کنید. -

 هاش شک کرد.سیخ نشست. فکر کنم به گوش

 اوم، پسرها! -

 ماکان گفت:

 بله! -
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 االن...هیچی ولش کنید، خیاالتی شدم. -

 ماهان با لبخند پر حرصی گفت:

 سالم دانیال خان! -

بابک جوری سرش رو برگردوند که صدای رگ به شدن گردنش رو 

 رو من قلب دفعه هر   هنوز کبودی کمرنگی داشت کهشنیدم. صورتش 

 .آوردمی درد به اون صورت جای به

 دانیال! -

کنه، یک جور گفت که انگار داره با کسی که تا حاال ندیدش صبحت می

 مثالً

 ای گفتم:میگه تو دانیالی؟ دهنم رو کج کردم و با لحن مسخره

 دانیالم، از آشناییتون خوشبختم! -

معلوم بود دلیل صورت کبود بابک رو شنیده بود با کنجکاوی و صدرا که 

 روی  نفرت به منی که متوجه شد باعث و بانی این اتفاق نگاه انداخت.

 ماساژ بود شده رگ به رگ که رو بابک گردن آروم و نشستم زانو

 .شد گردنش متوجه تازه خودش  .دادم

 کنی؟طوری نگاهم میچیه؟ چرا این -
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 :گفتم داوود  هاش انداختم و بلند شدم. بهدوستنگاهی به 

 پتوی من رو کنار خودتون پهن کن. -

 و همراهش رفتم. پرسید:

 کنی؟!کار میجا چیتو این -

خواستم ببینم این اعتکاف چیه که به خاطرش تو روی برادر می -

 ایستی.بزرگترت می

 سرش رو پایین انداخت.

 میگم االن. نکردم خواهی معذرت  روزمحق با توعه من بابت رفتار اون  -

 ایدیگه دلیل جااین اومدنت کنممی احساس اما  .پشیمونم بدجور که

 خوای من رو کنترل کنی؟ره. میدا

 رو شخصی که اون مثل هاییجوون الیق... جوونی هر  که  نگرونیبه دل

 اگه  .زدم کوچیکی لبخند. داشتن باشه سرشون باالی یسایه تا داشتن

 توی نکنم فکر اما بوسیدممی رو هاشچشم  بود خودمون خلوت توی

 .بیاد خوشش حرکت این از جمع

 خوام بیشتر درکت کنم.من فقط می -

 تر بود. لبخند زد.انگار این حرف از هرچیزی توی دنیا براش مهم
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 ممنون! -

 ..افتهکنیم دوباره اتفاق میما فکر می

 "شیمدوست داشته می"انقدر زیاد کنیم دوباره فکر می

 "دوست داشته باشیم"تونیم کنیم دوباره میفکر می

 های زیادی این فکر رو کردنآدم

 شهوقت تکرار نمیاما فقط یک باره.. دیگه هیچ

 ...بنابراین ترک نکنین... نرین

 ...درستش کنین... بسازین... ببخشین... برگردین

 و شد قدم پیش آشنایی برای وحید  برگشتیم که هاشدوست   بین

 .کرد دراز سمتم رو دستش

 وحید هستم. -

 دستش رو فشردم.

 دانیال! -

 گالب  روی پتو نشستم و ساکم رو کنارم گذاشتم. یک آقایی رومون

 و بود شب  .خندید و کرد نگاه بودم شده شوکه که من به بابک  .ریخت

 رنگ مسی دار آستین بلوز یا. داشتیممی سحری با باید رو شروع اولین

 صحبت کم یک از بعد  پسرها. بودم پوشیده  مجبوری گرما این توی
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 یا صلوات پالستیک  . چند نفر داخلکردن خوندن قرآن و نماز به شروع

 که شکلی به ذوق با همه که بود جااین جالب. کردنمی پخش سوره

 .داشتنمی بر  اومدمی کم هاپالستیک داخل محتوای

 در. کردنمی صحبت و پرسیدنمی دیگههم از رو شوندینی  هایسوال

ی خالف فکر یا کار به دلم دست  .بود بخشی آرامش و باحال مکان   کل

 دیگه بابک کردممی فکر خودم با. گذشت نیمه از شب  رفت.مکان نمی

 چندتا تونستممی مثالً. داد  مسئولیت  بهش  بیشتر شهمی و شده بزرگ

 رو بالشت  .بدم دستش به دادممی انجام خودم که رو بانکی کارهای از

ا اومدم ت  .کشیدم روم رو بودم آورده که ایپارچه   و گذاشتم سرم زیر

 بخوابم صدای بابک اومد:

 دانیال! -

 هوم! -

 پاشو سحری. -

 سرش رو از کنار گوشم کنار زدم.

 خوام.نمی -

 یعنی چی؟! -
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 من اهل روزه نیستم بابک. -

 اول فکر کردم بیخیال شد اما آروم گفت: 

ها گفتم داداشم سپاهیه، آبروم حداقل بیا سر سفره بشین من به این - 

 میره.

 .کردم باز رو هامچشم 

 سپاهیم؟ گفتی همه به تو و اطالعاتم مامور من - 

 .گرفت لمخنده. کرد نگاهم مظلوم و داده گافی چه فهمید تازه 

ر دردس توی رو من تاش نه میدی انجام که کاری ده هر از تو چرا - 

 اندازه؟می

 .شدم خیز نیم. خندید هم خودش و نیست جدی عصبانیتم که فهمید 

 .گیرممی هم روزه یک شدم  بلند که حاال - 

 روی و گرفتم رو بازوش. اومد پوستم زیر لذتی. بوسید امگونه ذوق با 

 .انداختمش بالشت

 .نکن لوس رو خودت - 

ز جمعشون مونده بود با ا  نفر آخرین که ماکان و بودیم سرحال دو هر 

کرد. برای سحر همه دور سفره یک بار مصرفی جمع لبخند نگاهمون می
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 من صبح نماز بعد  .خوردیم چای و نوشابه با فسنجون خورشت  شدیم و

 مغزم به خوندنشون دعا صدای اما  رفتم خواب  برای که بودم فردی تنها

خوندن. و دعا می پختنمی رو حلوام داشتن   خوابم توی و کرد نفوذ

  وقتی بیدار شدم هرکی سرش توی کار خودش بود.

 مشغول خوندنش به و برداشتم رو بادگیر هایبلندی بر کتاب 

 این. خوابیدم دوباره و نداشتم دادن انجام برای زیادی کار جااون  .شدم

 .بود ترترسناک کابوس از که شنیدم واقعیت توی رو چیزهایی بار

 ای دانشگاه رو ول کنی و با ما شرکت کنی.خومی مطمئنی - 

 .کنممی فکر دارم مسئله این روی وقته خیلی آره - 

 میگه؟ چی داداشت - 

 .بود صدرا صدای 

 یحوزه من. باشه داشته ربط گذارمنمی یعنی نداره، ربطی اون به - 

 کشور از  چیه به چی بفهمه که این از قبل و کنممی شرکت نجف علمیه

 زندانی و کتک  کنم! فوقشکار می.شم. تازه اگه بفهمه چیمی خارج

 که چادری دختر یک کردنمی تعریف داوود  مگه. ستخونه توی شدن

 سه بعد و زد کتکش حسابی کرد، خراب رو چادرش مادرش چندبار شد

 غذا بهش نمیره که ایاندازه به فقط  و کرد زندانی خونه توی ماه
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 ها مسئولم باید تحمل کنم.اون مقابل در من  داد؟می

 کنه؟می رو کارها این ظرت بنه سپاهی تو داداش - 

 .گفتم شدن دور حیث از نبود، اعتقادات بحث منظورم من نه نه - 

 و شدیم بلند افطار برای  !شدنمی تموم درد این چرا خدایا. شد برپا آتیش

 از  هم چیزی و کردمنمی نگاه بابک به مدت تمام. خوندیم نماز قلبش

 :پرسید نگران. نرفت پایین گلوم

 داداش خوبی؟ -

های سرخ نگاهش کردم. جا خورد. اول به دور و بر نگاه کرد تا با چشم

 و بود نشسته من رویبهرو  شده یا نه که نشده بود.ببینه کسی متوجه 

 :پرسید آروم  .بودن صحبت سرگرم بقیه

 من کاری کردم؟ -

 جوابی ندادم.

 باور کن من کاری نکردم! -

 باالخره لب باز کردم:

کردم تو این کاش اون شب به جای اینکه من دست روی تو بلند می -

وقت تونستم ازت بخوام که هیچموقع شاید میکردی. اونکار رو می
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 .تردمون نکنی

 اول گیج نگاهم کرد و یک دفعه متوجه ماجرا شد. وحشت کرد.

 دانیال! -

 هیس! بقیه نفهمن. -

نزدیم. بعد همه به دیدار با سرش رو پایین انداخت. تا آخر افطار حرف 

هاشون رفتن و من هم بیرون رفتم. حنانه خانوم با یک پالستیک خانواده

 پر از خوردنی به دیدنمون اومد و نصیحت کرد که...

 دانیال جان بگذار بچه خوش بگذرونه بهش سخت نگیر. -

 :گفت خانوم حنانه به  های افتاده گرفته بودبابک که دلش از اتفاق

 اومدید.دادن و شما میها رو هم راه میکاش خانوم -

 ور رفت به من گفت:حنانه خانوم بهش خندید. بابک که اون

 کارش کردی که غمگینه؟روز اولی چی -

هام حلقه بزنه. بهت زده شد که اشک توی چشمخودم هم باورم نمی

 نگاهم کرد. آروم گفتم:

من کاری نکردم. باهاش کاری ندارم. حنانه خانوم دلم داره آتیش  -

خواد بالیی که باربد خواد بره، ما رو تنها بگذاره. میگیره. بابکم میمی
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 سرم آورد رو تکرار کنه.

 شنوه رو باور کنه.تونست چیزهایی که مینمی

 دانیال... چی شده؟! -

از پیش ما بره.  نام کنه وی نجف ثبتخواد حوزهبابک می -

 .نبود وضعم این و میمردم  کاش

هام رو ببینه. فقط بابک و صدرا بودن که سعی داشتم نگذارم کسی اشک

ام شده بود و آروم اشک کردن. بابک متوجه دلیل گریهمن رو نگاه می

 تا رفتم  دستشویی به و کردم خداحافظی و نیاوردم طاقت  ریخت.می

 برای همه وقتی تا و رفتم باال مستقیم اومدم که بیرون. بشورم رو صورتم

 .شدم خیره سقف به و کشیدم دراز خشک چوب مثل نشدن جمع خواب

ها رو که خاموش بابک اومد و نزدیکم نشست اما چیزی نگفت. چراغ

هاش خوابید. البته من فکر کردم کردن رفت سرجاش پیش دوست

بود و نصف شب طاقت نیاورد و به خوابید چون اون هم مثل من بیدار 

سمتم اومد. سرش رو روی دستی گذاشت که زیر سرم گذاشته بودم 

 پایین و باال هاششونه گریه شدت از. کرد پنهان بازوم توی رو صورتش  و

 تفاوت بودم.بهش بی هنوز من و بود شده خیس آستینم. شدندمی

 اون توی اگه  مطمئنمدیگه نتونستم تحمل کنم و محکم بغلش کردم. 

 بدون توجه بی ما اما شدمی ساز مشکل برامون دیدمی رو ما کسی وضع
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 نزدیک تا. کردیممی گریه هم آغوش توی بزنیم حرف کلمه یک که این

س و همه جا ک همه از دلم سحر از بعد. کرد پیدا ادامه روند این سحر

 گوشیم پای. خواستم رو برادرم خودش از و بردم پناه خدا به  گرفته بود.

  .پرسیده رو حالم و داده پیام سرهنگ دیدم رفتم که

 طول  انقدر بهش اطمینان داشتم که همه چیز رو کف دستش بگذارم.

 .بفرسته برام تا کشید

اش تونی آرزو و آینده* جلوش رو نگیر دانیال اون حق زندگی داره نمی

 رو خراب کنی*

 عمل بهش داشتم قصد اما  هرچند برام سنگین اومدحرفش درست بود. 

 .نشست نزدیکم و اومد پیشم بابک ظهر  .کنم

 !خواممی  معذرت -

 حتی نگاهش نکردم.

 برای من هم دوری از شما خیلی سخته! -

تقاص  چرا  گیره بغض کرده کنار رفت.ای نمیوقتی دید جواب و توجه

 به سنگو نخورد سنگ به سرم من یاس بقول  شه!های من تموم نمیگناه

 گیریگوشه به هم جااون افراد یبقیه کم-کم و شد ظهر از بعد! زدن سرم

 بابک از چشم با باالخره. ندادم محلی اما کردنمی اعتراض من سکوت و
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 .انداخت پایین رو سرش و نشست رومبهرو. بیاد خواستم

 خوای بری؟کی می -

 :گفت حالم از ناراحت. کردم وحشت خودم که بود حالبی چنان  صدام

 زنم.مهرماه. هر وقت بتونم بهتون سر می -

 .بگو بهم داشتی نیاز هرچی  -

شنوه. با چشم اشاره کردم پیش شد این حرف رو از من میباورش نمی

ها باید دور شد. به این دوریهات برگرد. اشاره کردم دور شو و دوست

کردم. شب بعد از افطار کسی دیدنمون اومد که با وضع االن عادت می

دونستم. باربد! بابک به محض دیدنش برای این که اون رو مقصر حالم می

 :گفت که برگردم خواستم هم من  بهانه دست من نده وارد مسجد شد.

 به کمکت احتیاج دارم. -

 .داد هدیه مامان به  ین تو رولعنت به شبی که آرم

 .نیام دیگه که میدم قول  کنم! آخرین بار.خواهش می -

 باز هم سکوت.

 خوام عروسی کنم، هیچکسی رو ندارم.می -

 شون به این نامردها! به داخل رفتم.لعنت به هرچی خودخواه به همه
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 من و نبود مالقات برای کسی تقریباً. رسوند رو خودش دنیل که بود  شب

 به دنی. افتاد راه دنبالم تردید با که کردم نگاه بابک به. برم شدم بلند

 :گفت و دوید بابک سمت به اومدن داخل محض

شه؟ خوای بری؟ می خوای بری لعنتی؟ واقعاً روت میراسته میگن می -

 چقدر تو پستی آخه؟

 حمله بهش دنیل اگه ببینه خواستمی. کرد نگاه من به تردید با  بابک

 .ایستادم دنی روی به رو. نه یا میام در پشتش کنه

 آروم باش. -

 با ناراحتی به من گفت:

 کنینمی زندانیش زمین زیر  توی  زنیش؟ چراچرا تا سر حد مرگ نمی -

 آزاد هم رو بابک بره باربد  طور که گذاشتیه؟ چرا همینبیفت سرش از که

 بهت نگذار براش زندگیت کل کردن فدا  حق به حداقل گذاری؟می

 .کنه خیانت

 بابک گفت:

خوام درس بخونم. اگه خودت هم قرار بود کنم. فقط میمن خیانت نمی -

 ها برازندت بود؟به یک کشور خارجی برای دانشگاه بری همین حرف

 دنیل منتظر نگاه به هم من. رفت باال بمونه جواب  بدون این که منتظر
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 :گفتم

 برگرد. زود بخواب.به خونه  -

 و باال رفتم.

اومد نصف شب بیماریم ضعیفم کرد و انداختم. بابک هرچی به دستش می

 دارو طلب و رفت می گاهی. دادمی ماساژ رو هامشونه  داد وبه خوردم می

ور خودم پیچیدم و به داخل مسجد رفته بودم تا سردی د پتویی  .کردمی

ها به ی ایندونست همهاذیتم نکنه. بابک میکه به بدنم هجوم آورده 

 :گفتم بابک به و نیاوردم طاقت  خاطر خودشه اما چیزی نگفت.

 جا میرم.من از این -

ها کردم و قبل از سحر یک ماشین گرفتم و به خونه خداحافظی با بچه

هاش دور تا دور رفتم. وارد خونه که شدم دیدم دنیل و چندتا از دوست

هاشون روی زمین بود. یکی ن و بساط و پوست میوهخونه پخش شد

کردن. این هم به خاطر اتفاق افتاده برای دوتاشون با اخم به من نگاه می

 بابک بود.

هاتون! چقدر هرجا میرین افته تو زندگیهای عجیب میچقدر اتفاق

های خوبی تو آستینتون های بیشعور! چقدر جوابخورین به پست آدممی

ه! چقدر فقط شما خوبین تو کل فامیل و در و همسایه! دارین همیش

کنین و بقیه پر از اشتباهن! رمز و رازش چیه؟ چقدر شما اصالً اشتباه نمی
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 .بگین ما هم بدونیم خب

 اورج جورول

 **دانای رمان**

ور تکیه به نداد. دانیال اوهای پوریا گوش میبابک بهت زده به حرف

منتظر واکنش برادرش بود. هرچی بیشتر پرهام از دیوار ایستاده بود و 

کرد فشار بابک بیشتر ها خبرش رو نداشت صحبت میبرادری که سال

 گفتن با و شد دردسرساز همیشه  افتاد. آخر سر کم خونی مثلمی

 :یجمله

 یا غفور و یا رحیم! -

بودن هایی که به دیدار عزیزشون اومده ها و خانوادهاز هوش رفت. بسیجی

 به سمتش دویدن؛ اما دانیال به داخل برگشت.

*** 

 .گذاشت احترام و اومد واحد که بود نشسته میز پشت  سرهنگ

 قربان! -

 خبر پسر؟از برادرت چه -

 اش شنیدم که حالش خوبه.هنوز اجازه ندارم ببینمش؛ اما درباره -
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 هاش رو درهم حلقه کرد.اش رو به صندلی داد و دستسرهنگ تکیه

 .کنه ترک رو کشور  شنیدم زیر پای بابک نشستی تا -

 .پرید روش از رنگ بره، لو کردنمی فکر  واحد که اصالً

 شناسی؟از کجا می -

 .برادرمه صمیمی دوست بابک  -

 سکوت کرد.

 اش.ادامه -

 .اومد خوشش هم بابک  دادم.من به برادر خودم توضیح می -

 پس با برادرت دیدار داری. -

 رو بیشتر پایین انداخت.سرش 

 .بیرون برو. میشه رسیدگی بعداً هاتکاری پنهون این حساب به  -

 قرارمان همین بهار،

 های شعرزیر شکوفه

 هاجا که واژهآن

 کنندبرای تو گل می

 امهای زمین افتادهجا که حرفآن
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 شونددوباره سبز می

 های عاشقمانوَ دست

 ،اندازندها میگره در کارِ سبزه

 های تو!قرارمان زیرِ چشم

 شود.نم شروع می -جا که شعر نمآن

دید. هاش رو باز کرد. تار میاش، چشمدنیل با نوازش دستی روی گونه

ای کشید. با دیدن دانیال هاش رو باز و بسته کرد. خمیازهدوباره چشم

 متعجب نشست.

 مگه قرار نبود تا امشب بمونید؟ -

 ل پیر شده بود گفت:دانیال که انگار بیست سا

 وضعشه؟ چه این  نتونستم. -

شدن. دنی دوست صمیمی نداشت اما کم بقیه هم داشتن بیدار می-کم

 که هاییاون. بود کرده دعوت رو فامیل جوون و همکالسی از  یک گروه

شناختن بلند شدن. سالم کردن و به بقیه معرفی کردن. می رو دانیال

ها همه نتونستن بلند بشن. کیانوش یکی از دانشجوها روی یکی از مبل

فرو افتاده بود و بطری دستش بود. آرمینا خودش رو از نرده آویزون کرده 

های شکسته بطری روی زمین پخش شده و فیلتر سیگار در بود. شیشه

 شد.یده میجای اتاق د-جای
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 میگم خدمتکارها تمیز کنن. -

 امروز دانشگاه نداری مگه؟ -

 چطور؟ ظهر، از بعد سه  چرا ساعت هشت و -

 .انداخت  اشنگاهی به ساعت مچی

 .هفته  ساعت -

 اوه!-اوه -

 رسونمت.می -

 بدو اومد گفت:-خدمتکارها رو صدا زد. حنانه خانوم بدو

 .جاستاین دیشب از آرمین آقا  -

 دنی به دانیال. شد گرد تعجب از آشنا افراد یبقیه و پسر دو  هایچشم

 :گفت که کرد نگاه

 دونم.من هیچی نمی -

 هات رو بدرقه کن.زود دوست -

 با و زد صورتش و دست به آبی  تند پایین فرستاد. دانیال هم-همه رو تند

  .رفت پایین حنانه
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 کدوم اتاق؟ -

 اش کرد. آرمین روی تختش نشسته بود.راهنمایی

 تو چرا اومدی؟ اگه پلیس بگیرت چی؟ -

. جاماین من نفهمید خودت داداش  فهمم. حتیگیره، نمینمی -

  ل بود. شنیدم با اون بچه اعتکاف رفتی.کنتر تعداد هم هادوربین

دونست آرمین برای چی اومده؛ اما تصمیمش رو گرفته بود هرطور می

 شده از برادرش مراقبت کنه.

 مجبور شدم. به خاطر بابک. -

 کنم همکاری کنه.گفتم به من بسپرش مجبورش می -

 قرار نیست بابک از ما بشه. -

 ابرویی باال انداخت.

 آخرش که چی؟ -

 .اندازممی آتیش به رو  آرمین به موال اگه بفهمم هم تو و هم خودم -

 آروم باش بابا جان! -

 هاسالم به هاداغون سپردن و هامهمون کردن بیرون  دنیل بعد ازباال هم 
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 توی  که  ملینایی  به روز هر مثل و کرد باز رو اشگوشی  .رفت اتاقش به

 .داد پیام داشت ریشه قلبش

المتی بنده که هزار تا خاطرخواه دارم ولی دلم گیر توی س به *

 معرفته! *بی

گیره. وقت جواب نمیدونست که هیچمیگوشی رو سرجاش گذاشت. 

. بلوطی هایطرح از پر گلبهی پیراهن یک. کرد باز رو کمد  در

 استخونی اندامی ولی تک؛ کت یک. پوشید پیازی پوست ایپارچه  شلوار

رو ژل زد و باال داد. شیشه عطر رو روی خودش خالی  موهاش. کرد تنش

 .اومد گوشیش پیام  کرد. صدای

 *نگفتی کی هستی!*

  .داد پیام بهش هفته دو  نیشش باز شد. بعد از

 کنی.**آخه اگه بگم کیه که اصالً نگاهم نمی

 *نه بگو. تورو و خدا!*

 چه مهربون شده بود.

 *میگم دیگه لوس، بوس!*

 کرد توی آسمون که صدای دانیال اومد:میدنی احساس 



 

 

 WWW.98IA3.IR 942 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 اومدی؟ -

 سریع پیام داد.

 تونم باهاتون صبحت کنم.**ببخشید اآلن نمی

 *باشه دنیل خان*

 هنگ کرد. اومد جوابش رو بده که دوباره داد دانیال بلند شد:

 دنی! -

بیرون رفت؛ ولی ذهنش درگیر بود. سوار ماشین شد و حرکت 

 سرعت به. زد زنگ ساناز اشقبلی دختر دوست به دانشگاه از بعد  کردن.

 .برداشت

 سالم دنیل جان! عزیزم تویی؟ -

 آره ساناز، خودمم. -

 راه گم کردی! کارم داری؟ -

 چند وقتی بود از این دختر دست کشیده بود؛ اما... .

 میای بیرون بریم؟! -

 آره چرا که نه؟ تو جون بخواه! کجایی؟ -
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 تون.خونهنزدیک  -

طولی نکشید که پایین اومد. با ساناز توی چالوس دوست شده بود. دختر 

شد فاکتور گرفت. این کجا زیبا و شیرینی بود. از آرایش غلیظش نمی

 ملینا کجا! سوار شد.

قدر دلم برات تنگ شده بود. دنی نریمان دونی چهوای دنیل جونم نمی -

ی نیازهای من رو ضر نشدی همهگیره؛ اما تو حااصالً جای تو رو نمی

 انجام بدی من فکر کردم دوستم نداری. ممنون که برگشتی!

ای رابطه داشت که ساناز با دنی بازی کرده بود و در اصل با پسر دیگه

ازش باردار شد. دوست داشت با دنی باشه تا بچه رو به گردن اون بندازه؛ 

 اما دنیل اهل این کارها نبود.

 ***الینا***

جه وجود آرمین توی شهر شده بودم. به سرهنگ خبر دادم؛ اما قبل متو

 قرار بیان دنبالش  که برسن خودم به ویالی کرج دانیال رفتم. تا از این

 خونه  حیاط داخل. دیگه دقیقه بیست  حدود یعنی. بمونه جااون بود

جا هم رفتم. اون داخل. شد باز هل یک با که دادم هل رو در. بود خلوت

 شدم متوجه که  کردمکسی نبود. داشتم به اطالعات رسیده شک می

 :گفتم لب زیر  .خورهمی تکون داره لوستر
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 بومه.کسی روی پشت -

های پا ها به سرعت گذشتم؛ اما روی انگشتکلت رو مسلح کردم و از پله

خورد. ها خاموش بود. ولی صدای آروم پا به گوش میبرقباال دویدم. 

چهار نفر بودن. با یک حرکت خودم رو به اون -دنبال صدا رفتم. سه

هام شون گذاشتم. تازه چشمسمت رسوندم و اسلحه رو روی سر یکی

 بودن نرسیده بومپشت به هنوز  که با دیدن دانیال هنگ کردم.عادت کرد 

  .بودن شیروانی زیر راهروی توی و

 دونستی آرمین اومده؟!تو خیانت کردی؟! تو می -

 .خورد پهلوم به  با خجالت نگاهم کرد که یک چیزی محکم

 آخ! -

 از کلت. زد پهلوم به قوه چراغ با که بود آرمین  هایکار یکی از همراه

 دیگه یکی اون. افتادم زانو یک روی. برداشتن سریع رو شده رها دست

انیال دستش رو روی اسلحه گذاشت و د که گذاشت سرم روی رو کلت

 های مرد نگاه کرد و جدی گفت:پایین آورد. به چشم

 نه. -

 اما... . -
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 گفتم نه. -

 آرمین پوزخند زد. از اون پوزخندهای مدل دانیالی.

 خوای؟هنوز این حیوون رو میتو  -

 جا هستن.جا ولش کن و زود برو؛ چون احتماالً توی راه اینهمین -

 پدر هست هم خوشگل چه   آرمین چند لحظه به دانیال خیره موند.

 !خیلی میرم،می جیگری همچین دست به کنم افتخار باید خیلی! سگ

 . بریمشهمراه خودمون می -

 زنه:کشم دانیال داد میخودم رو عقب میدو نفر سمتم میان. 

 بهش دست نزنید. -

کنه. در یک لحظه تیری از کنار گوشم رد چپ نگاهش می-آرمین چپ

 :زنهمی فریاد  میشه و تو بازوی آرمین فرود میاد.

  آخ لعنتی! -

گیره و کار رو کرد دانیال بازوم رو میکه بدونم بفهمم کی اینقبل از این

کشه. از بین نیروهای ویژه رد ها میدنبال خودش به سمت پلهمن رو 

شیم؛ اما باال رفتنشون همزمان با بسته شدن و قفل شدن در از پشت می

تازه یادم میاد که از  .میاد ماشینی صدای کنن  میشه. تا بخوان در رو باز
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 !بوم به پایین داره. ای کاش هلیکوپتر میاوردنبوم یک نردهپشت

 ***دانیال***

 .داد پیغام بهم بابک صبح

 ی مامان برم؟**اجازه هست خونه

خواستم ازش جدا بشم. پس باید عادت بهترین کار همین بود. من که می

 کردم.می

 *برو*

 .اومد داخل نزده در. کردم نگاهش تعجب با. شد اتاقم وارد  الینا

تمام کردن تا مون رو ستوان سرهنگ گفتن برای سفر آماده شو. درجه -

 اختیارات بیشتری داشته باشیم.

 .بگیره برادرهام از رو انتقامش ممکنه بدم لو رو آرمین جاسوس من اگه  -

 سرهنگ میگم. به  -

   .خواستم سرهنگ ظهر  و بیرون رفت.

 .دادیم قرار بررسی مورد رو گفتی که  موضوعی -

 شد؟ خب، چی -
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آسیب بزنه؛ اما باز هم براش محافظ باربد رو که فکر نکنم بخواد  -

. برگرده ترکیه به زمان این تا کرده پیدا فرصت گفته  پرهام  گذاشتیم.

 شایان و دنیل  .کننمی حمایتش و هستن مندقدرت اشمادری یخانواده

 .بریممی امن یخونه به رو

 سکوت کرد. متعجب پرسیدم:

 پس بابک چی؟ -

 ببریش؟ خودت با  بگی یایا باید به بابک ماجرا رو  -

 دو فقط چرا اصالً چرا؟ خطرناک؟ مأموریت  با خودم ببرمش به اون -

 دارم؟ حالت

 الینا گفت:

 باشه جایی سکوت در وقت چند  شهبه خاطر این که بابک حاضر نمی -

 .هبدون رو دلیلش کهاین بدون

ها آسیب اونخب میگم مأموریت قرار برم ممکنه برای انتقام به  -

 برسونن.

طور همچین جرئتی ها چهبعد نمیگه ما پسرهای آرمین هستیم. اون -

 کنن؟پیدا می
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 شد.وضعیت داشت سخت می

 میگم مأموریتمون بر ضد آرمین. -

 برای کردن کار   یمسئله  قدر خنگ نیست که ربط این حرف رو بااون -

 .نشه متوجه آرمین

 ببرمش؟!یعنی میگی با خودم  -

 دوباره سکوت شد.

 ای؟به چه بهونه -

 سرهنگ گفت:

خواد برای درس خوندن به نجف بره؟ بگو قبل از رفتن مگه نگفتی می -

 خوام مسافرتی داشته باشیم.می

  الینا که همچین چیزی رو نشنیده بود، با بهت به سرهنگ نگاه کرد.

 ای حضور ستوده رو توجیح کنم؟به چه بهانه -

 توان ملوانی همراهت نیست.فقط س -

 یعنی چی؟ -

به الینا نگاه کرد تا جواب بده؛ اما وقتی اون رو هنوز گیج دید خودش 
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 گفت:

 تونهمراهی که شده پیشنهاد هستن شما ضد بر که سرگردهایی  به -

  .کنند

کنند. ها باشه من رو توی یک قاشق آب خفه میها؟! اگه به اوناون -

سر به نیست کردن من رو دارید که همچین تصمیمی نکنه واقعاً قصد 

 گرفتید!

 سختی اون به ماموریت تونیدنمی تنهایی دوتا شما  ستوان درک کن. -

 مملکت ستوان شما بدونم کجا از من طرفی از... طرفی از  .بدید انجام رو

  .گردونیبرمی  رو

تقصیر کار بهش خیره موندم. پس خودش هم به این احتمال که من 

 باشم فکر کرده بود. بلند شدم و احترام گذاشتم.

 هرچی شما بگین. -

  بیرون که اومدم به بابک زنگ زدم.

 بله داداش! -

 سالم خوبی؟ -

 سالم مرسی چه خوشحال شدم زنگ زدی. جانم؟! -
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 سعی کردم جوری نشون بدم که انگار با قضیه کنار اومدم.

سری کارهای مربوط به ارث مهران به خوام برای یک ببین من می -

 جداسازی باید مشترک آرمین با  مسافرت برم. چون قسمتی از اموالش

 تو مهر اول از که  جاییاون از. کنم اشهمراهی خواممی هم من و کنه

 .بریم باهم رو مسافرت این داشتم دوست میری

 مونم ها.آرمین نمیی شه! چرا که نه! فقط من خونهوای اصالً باورم نمی -

 اش بمونی یا اصالً باهاش دیداری داشته باشی.قرار نیست خونه -

 لرزید، گفت:در حالی که از ذوق صداش می

خیلی خوشحال شدم. هم چون صدات رو شنیدم هم به خاطر  -

 پیشنهادت. کی میریم؟

 پنج روز دیگه. -

 حاضر برگشتم اعتکاف از که امشب. هنوز خونه  باشه وسایل من هم -

 .میشم

 در. دیدم سرم پشت رو الینا برگشتم. کرد قطع و کردیم  خداحافظی

 :گفت معذبه، بود معلوم که حالی

 از حرف سرهنگ که ناراحت نشدی؟ -
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 حق دارن. باید خودم رو ثابت کنم. -

سرهنگ تو رو به اندازه پسرش دوست داره. آرزوی اون هم این تو ثابت  -

 گناهی. ماجرای بابک چیه دانیال؟بیکنی 

 ماجرا رو براش تعریف کردم. غمگین گفت:

 خوری.ای، ضربه میتو خیلی به برادرهات وابسته -

 ای؟مهم نیست. برای سفر آماده -

 نه بابا هنوز کلی وقت داریم -

هر ق باهاش دنیل و خانم حنانه اما کرد؛ بش و خوش پرهام. اومد شب

 تا رفت اتاقش به و دادیم دست باهم  مستقیم به اتاق من اومد.بودن. 

 :گفتم بهش و خواستم رو بابک. بشه  آماده مسافرت برای کم-کم

 جا زندگی کنی؟خوای اونطور میحاال یک کم از تصمیمت بگو. چه -

برای درس حوزوی میرم. حجله طلبگی بهمون میدن. یکم  -

خوام بگیرمش ماهانه بهم میدن؛ اما من نمیول پ یک  کنم  پیشرفت  هم

  .چون فکر نکنم نیاز بشه

 کنیم، تعریف هاموننوه واسه که رو روزها این  وقتی پیر شدیم، داستان

 هایداستان این  با منبر رو رفت بابابزرگ باز میگن، سرمون پشت
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 .شونرسوندیم توان به ما عادیه، هاغم این هم شاید! تخیلیش

 تونی لوازم زیادی برداری.اگه حجله میری، نمی -

 سر تکون داد.

 آره. -

 ی قم نمیری؟چرا به حوزه -

 .نجف من بهشت   دوست دارم نجف باشم، -

 آهم رو توی گلوم خفه کردم و گفتم:

 برای رفتن همراهت میام، ببینم اونجا چطوره. -

 حق داری، باشه. -

شه. با چند کاسب طور هم نمیفرستم، اما اینماهانه برات مییک پول  -

 کنم، هرکاری داشتی پیششون برو.و تاجر صحبت می

 لبخند زد.

 چشم. -

 بال!بی -

هاش هام رو روی دستبلند شدم برم که از پشت محکم بغلش کرد. دست
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 گذاشتم. دلم آتیش بود، آتیش! گفت:

 راستی داداش، یک چیزی. -

 جان! -

 گوشیش رو در میاره و عکسی رو نشون میده.

 نگاه. -

 .بود دیگه  عکس خودش و چند پسر مذهبی

 خوب، چیه؟ -

 کنه.روی یکی از پسرها زوم می

 ا، این تایران برادر زن سرهنگِ. -

 آره، قرار با ما بیاد. -

 گم.خورم و بعد میاول جا می

 خوبه، پس تنها نیستی. -

 از و کرد کنترل رو پرواز  عاتاطال  زمان سفر رسید.

 اول پرواز با برادرهامون و  الینا و  من شد قرار  .شد  مطمئن  منیشا

 .دادم دست پوریا با  .سوم پرواز با بقیه و دوم پرواز با نفر چهار بریم؛



 

 

 WWW.98IA3.IR 954 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 امنِ؟ جات باشم  مطمئن -

 خیالت راحت. -

 هم بابک  کردم؛ بوسی رو دنیل  با بعد و کردیم بغل  همدیگه رو

 اصل در. رفتیم فرودگاه به الینا  ماشین با. رفتیم بیرون و کرد خداحافظی

 ایبهانه این بره؛ ارتش مشکالت کردن حل برای خواستمی مهران واقعاً

ره دوبا کردمی فکر شاید شد، زدهذوق الینا دیدن از بابک. شد ما برای

 و من. گرفتیم رو هابلیط بود؟ طوراین واقعا  احساسی بین ما شکل گرفته.

 : گفتم مهران به. باهم الینا بابک و افتادیم هم کنار مهران

 اگه آرمین از درخواست اموالتان عصبانی بشه چی؟ -

 میان؟ دارید چی  برای شما. بگذرم ازش تونم نمی نیست، کمی پول  -

 بخوره.من که باید بیام، بابک رو هم آوردم یک بادی به سرش  -

گذروندن گرفتم و به مهران نگاهم رو از الینا و بابک که توی سکوت می

 که پرسید:

  مونی؟کجا می -

 خیره شدم.

مونم. باهم به خونه یکی از ی آرمین نمیچون بابک هست، خونه -
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 ریم.هامون که اهل این کارها نیست، میآشنا

 کی هست آشناتون؟ -

م ایران بودیم، اما چند ماه به انگلیس های قدیمی. باهیکی از دوست -

 اومده.

 به چشمم  دیگه چیزی نپرسید و من هم خوابیدم. وقتی رسیدیم،

 نگاهم. بودن کرده عوض شکل پرستآفتاب مثل که افتاد هواپیما هایزن

خردلی از  روسری و چادر همون با که دوختم الینا به و گرفتم هااون از رو

زده بود. هواپیما که ایستاد، پیاده شدیم و لوازممون رو پنجره به بیرون زل

  .کردن پیچش پالستیک  تحویل گرفتیم؛ برامون

 مهران تو کجا میری؟ با ما میای؟ -

 نه من هتل گرفتم. الینا با من میای دیگه؟ -

 آره. -

یال رسیدیم؛ یکی و به  امون بود. باهم خداحافظی کردیم و رفتن.جز نقشه

از افراد اطالعات که حتی آرمین از وجودش خبر نداشت، این خونه رو با 

پول ماموریت خریداری کرده بود و به عنوان مثال یک تاجر به اونجا اومده 

 بود؛ به استقبالمون اومد.
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 به، دانیال خان!به -

 با من و بابک دست داد.

 شما چطورید؟ -

 ممنون آقا! -

 م کن. بیا با همسر و دخترم آشنات کنم.اصد آرشام  -

بابک که فهمید دو زن توی خونه هستن، معذب به من نگاه کرد. دستش 

آور بیست رو گرفتم و وارد شدیم؛ در اصل همسری در کار نبود. یک رزم

 دو  و بیست  جهاندخت ماموریت  شناسنامه توی که رویا  ساله به اسم

 قرض پرورشگاه از که ساله دو  چهب دختر  یک با. بود شده ثبت ساله

 رو بچه اسم و کرد پرسیاحوال و سالم احترام با بابک. بود شده گرفته

 :پرسید

 .گذاشتیم روش رو اهلل صلی پیامبر رضایی خواهر اسم شیماست،  -

 ماشااهلل! -

ها رو نگاه کردم؛ مون کرد تا باال بریم. دوربینآرشام راهنمایی

  گ پشتش.سرهن االن بودم  مطمئن

اشکال نداره باهم داخل یک اتاق باشید؟ آخه دوتا مهمون دیگه هم  -
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 ها هم باید جا داشته باشند.هام، اوندارم؛ برادر خانم

 ما راحتیم. -

 .کرد باز مشکی تمام ست با متری، چهل  در یک اتاق حدودا

 کناری؟  خواین یا اتاقاین رو می -

 اون چه رنگ؟ -

 .آلبالویی  -

 های گرد شده نگاهش کردم.با چشم

 مرد حسابی تو قصد مهمون کشی داشتی؟ -

  .شد خیره  خندش گرفت. بابک با ناراحتی به دو اتاق

 ها رو باهم عوض کنیم.شه، بذار لوازم اتاقطور نمیاین -

 .اومد باال آوررزم. نیومد بدست مقبولی چیز    انجام دادیم، اما

ها ها رو هم اضافه کنید تا قابل تحمل بشه؛ من هم با دکور این اتاقاین -

 مشکل دارم.

 صندلی یک  ها، یک چوب لباسی فلزی و پرتقالی رنگ،منظورش از این

 ما اتاق در مقابل خودش، اتاق از که بود سفید تختی رو  و روشن آبی
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 رو لوازم بقیه و دادیم  تحویلشون رو مشکی تختی رو  .بود گذاشته

 چیندیم.

 حاال بهتر شد، ممنون. -

  وارد اتاق شدیم و وسایلمون رو جای دادیم.

 خوای بریم یک دوری بزنیم؟می -

 یکم استراحت کنم بعد. -

 هالباس این آرزوی. پوشیدم یخی  شلوار با آسمانی آبی  ظهر یک تیشرت

  .کشیدم اتو  رو موهام  و زدم رو هامریش. داشتم ایران توی رو

 گن تیپ!به این می -

بهی و شلوار ذغالی پوشید و کاله آفتابی دودی بابک هم تیشرت گل

 رنگی، برعکس روی سرش گذاشته.

 میشه به الینا و مهران هم زنگ بزنی بیان؟ -

 حتما. -

 به مهران زنگ زدم و ماجرا رو گفتم:

 ریم؟کجا می -
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 برج لندن. -

 بینمتون.میجا همون -

 که  ماشین نداشتم و آرشام ماشین رو داد و باهم به مقابل برج رفتیم

 برای روسی  زبان با گردشگری راهنما. داشت ترسناکی اما باشکوه، ظاهر

 :دادمی توضیح روس گردشگران

. بود بدنامی بسیار زندان و سلطنتی کاخ زمانی کننده،خیره برج این  -

در هزار سال  که بوده هاییشکنجه و هاقتل ها،اعدام دلیل به بدنامی این

گذشته در پس دیوارهای این محل صورت گرفته است. این برج حاال 

عنوان یک میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده و یکی از به

 لندن، شهر در   لندن برج   ترین جاهای دیدنی انگلیس است.محبوب

 دارد برج این مورد که ایخرافه. دارد قرار واپینگ و کاترین سنت منطقه

های برج مربوط م آن را برای گردشگران جذاب کرده که به کالغه

ها در برج هستند، سلطنت شود تا زمانی که این کالغشوند و گفته میمی

ادامه خواهد داشت و در صورت ترک آنها، سلطنت فروپاشیده خواهد شد. 

شوند، اما فقط هفت کالغ این تعداد زیادی کالغ در برج لندن دیده می

 اال را دارند.مقام ب

 الینا  هاش رو برای بابک ترجمه کردم تا مهران و الینا هم اومدن.حرفش

 و مشکی  تیشرت هم مهران. روسری و چادر بود؛ ایرانیش تیپ همون با
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 سلطنتی هایزره نمایشگاه به شدیم؛ برج وارد. بود پوشیده آبی شلوارک

جواهرات هم  نمایشگاه. داشت نهایتبی جذابیت من برای که رفتیم

 هایتاج نمایشگاه، از  حواس الینا رو به خودش پرت کرد و مهران

 بیشتر همه از. کندنمی دل کاخ هایزندان از بابک. برد لذت سلطنتی

 :گفت الینا. بود پشتشون خرافات و هاکالغ پی حواسمون

 بیان با یک تیرکمون بزنیمشون. -

. رفت در دستمون از زمان  بودیم که گذرخندیدیم. چنان سرگرم شده 

 چون بخوریم، تونستیمنمی هرچیزی. رفتیم رستوران یک به ناهار برای

. نداشت کم هم خطربی و خوب غذا اما شدن،نمی اسالمی ذبح حیوانات

 قزل با   که دادم* چیپس اندفیش*  سفارش دفعه هر عادت طبق من

 و بود ای خوشمزه غذای  واقعا. شدمی طبخ   یا ماهی کاد و تازه آالی

 پودینگ* الینا. شدمنمی سیر خوردم،می روز هر اگه حتی

 انگار اما نداشتم، قبولش ناهار عنوان به من که داد سفارش  *یورکشایر

 به بابک  و کرد انتخاب رو* ماهی فیله* مهران. داشت دوست خودش

نوعی غذای پالمنز النچ* سفارش داد که  * الینا پیشنهاد

 پیاز  پنیر، نان و ترشی بود، اما برای بابک به انتخاب خودش   با  سرد

 :پرسیدم غذا خوردن از بعد. ریختن هم

 برگردیم یا نه؟ -
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 مهران گفت:

 های رومی شهر بث.حمام   -

 .برگردیم شب تا که ریممی فردا  شه،همین امشب که نمی -

برگشتیم. وقتی به خونه رسیدم، هر کدوم سوار ماشین خودمون شدیم و 

 رو هم کوچیک اسم با بود قرار. بودن اومده هم  دو سرگرد برکنار شده

 کرد مونمعرفی همبه انگار آرشام. شدن زاهد و وحید  هااون و کنیم صدا

شد، باهم دست دادیم. وقتی مون دیده میا نفرتی که توی چهرهب ماهم و

 رفتیم، بابک گفت:باال می

 کردن؟طور نگاه میها چرا ایناین -

 شاید روانی بودن. -

العاده بود! مثل استخر سر باز، با های رومی رفتیم. فوقفرداش به حمام

های بزرگ، دور استخر رو گرفته بود یک بنای تاریخی زیبا دورش. سنگ

جا بودیم و زیباییش مجذوبمون برد. تا غروب اونو رود آب رو بیرون می

های تاریخی شهر *بث* شنیدیم، تصمیم گرفتیم ی درباره مکانکرد. وقت

 یک درجه هتل یک وارد  اون شب رو بمونیم و فردا بقیه جاها رو بگردیم.

 .داد پیام الینا شب نصف شدیم؛

 *بیا دم استخر.
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 های مخصوص آفتاب گرفتن نشستم تا اومد.بیرون رفتم و روی صندلی

 شب خوش. -

 مرسی. -

 ناری نشست.و روی صندلی ک

فردا شب اولین حرکت ماموریت. تو پیش آرمین میری و سر این ماجرا  -

کنی مجبورش ندازی. تا جایی که از دستش بر بیاد، سعی میدعوا راه می

 .کنی به اسمی اعتراف کنه

 .بدن  کنم تا بهم اطالعاتاگه نشد هم دم افرادش رو گرم می -

 اهوم. -

 دره به رو زل زدیم. فرداشسحرانگیز شب، به روبهو هر دو در سکوت 

 آرمین به برگشتن، از قبل. برگشتیم شب و رفتیم هیلز مندپیپ ایوان،

 .بیام ظهر فردا و داره کار امشب گفت اما میام، دیدنش به که دادم خبر

یورک مینستر و    کلیسای  از فرصت استفاده کردیم و صبح به

 قدیمی هایخونه یاد رو من هاش،پنجره  معماری که رفتیم   یورکشایر

 رو شهر  .کردمی خیره رو چشم نفیسش، هایسنگ. نداختمی ایرانی

 قرار بررسی مورد رو  هایفروشگاه و دیدم رو هاخونه معماری و زدیم دور
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 گفتم: مهران به. دادیم

 خوای به دیدن آرمین بری؟تو نمی -

 رفتم. -

 کی؟ -

عصبانیت و تعجب داشتم تنفس کردن رو فراموش حرفی زد که از 

 کردم:می

 دیشب. -

 .گرفتم قرار الینا  و با عجله رد شد. به عقب برگشتم و کنار

 کنه ها.این داداشت داره دو دره می -

 چی شده مگه؟ -

دیشب بدون من رفته دیدن آرمین. جالبیش اینه آرمین برای دیدار با  -

جاست. نکنه ما ی خواسته بفهمم مهران اوناین، من رو رد کرده. یعنی نم

 رو لو بده؟

 چند ثانیه نگاهم کرد، بعد گفت:

 کنم.بررسی می -
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ی آرمین راه وقتی برگشتیم، یک ناهار سریع خوردیم و به سمت خونه

افتادم. اگه آپارتمان پرهام مثل اتاق خونه مای خونه ما دستشویی 

 از و کرد باز رو در کشید،می رو من انتظار که نگهبان. آرمین  عمارت

 درب به تا شدم رد بودن دورش سلطنتی هایچراغ که باغ وسط جاده

 رو سویچ و کرد باز رو در یکی دویدن؛ سمتم به نفر دو. رسیدم جلویی

ن رو به داخل راهنمایی کرد. از سالن بزرگ خونه که م یکی اون و گرفت

ها کشید، گذشتم و به سمت پلهمیای رد شدن ازش طول چهار دقیقه

  خورد.رفتم. چهل پله بود که در راه به سه طبقه می

 های مسئول برای   طبقه همکف که خدمتکارها اتاق داشتن و طبقه اول

ها و... بود. ، رئیس نگهبانمخصوص منشی ریزی، مدیربرنامه مثل شخصی

 که خوردمی در یک راهرو از  طبقه دوم رو اصال اجازه ورود نداشتم و

 سرای حرم گفت،می شایعات. کردنمی قفلش اومد،می مهمون وقتی

 اول. بود همسرش و خودش اتاق و مهمان هایاتاق هاسوم طبقه. آرمین

  .زدم در و رفتم چشمه اتاق سمت به

 بفرمایید! -

 بزرگ بالکن و داشت مشکی کرم،  دکور که متری چهل  وارد شدم. اتاق

 نشسته تخت روی  یشمی مانتوی  با هم خودش خورد؛می باغ به اتاقش

 خوشحال چشمه. کردمی بازی مادرش جواهرات با داشت  هم آوا  و بود
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 :شد بلند

دانیال حدس زدم که میای، برای همین موندم تا ببینمت؛ با آوا  -

  .بریم وحشباغ  خواستیم بهمی

 جلو رفتم و آوا رو بغل کردم و بوسیدم.

 حجاب میری؟با  -

 خندید.

 هی همچین! -

 بهش کم پیشمه، کم خواهرم طفلک بدم؛ دوریش یک بیار رو  فردا آوا -

 .رسممی

 هاییعکس  فرستی.بازی و خوراکی براش میتو که هر ماه کلی اسباب -

 نداریم. ما رو داری ازش که هم

 نوچی کشید.

 کنه!این راضیم نمی -

 بچه رو به دستش دادم.

 .بینمتمی   -
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 .زدم در و رفتم  به سمت اتاق آرمین

 بیا داخل. -

 دیدن با بود؛  مشغول کاغذهایی با و بود نشسته میزش پشت  وارد شدم.

 .آورد باال سری من

 دیر کردی. -

 نه، به موقع اومدم. -

 سالم.علیک -

  سر تکون دادم و روی صندلی کنار میز نشستم.

 چرا خونه نیومدی؟ -

 آرم.اینجا نمیبابک رو  -

 آوردن؟ تشریف هم   ایشون مگه اوه  -

 از لحنش خوشم نیومد و جواب ندادم.

 ام چه خبر؟از نوه -

 رسونه.سالم می -

 نیشخندی گوشه لبش نشست.
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 بامزه شدی! -

 آره، فکر کنم. -

 چرا انقدر مغروری؟ -

 ام رو روش گذاشتم.هام رو بهم قالب کردم و چونهدست

 نیستم. -

 هستی؟ -

 مهمه؟ -

 جامش رو برداشت و به جایی دیگه خیره شد.

 طور کسی سمتت نمیاد.این -

 چه خوب! -

 جدی گفت:

 مهران کو؟ -

 دیشب که اومده بود. -

 پس کف دستت گذاشته. -
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 به سمتش چرخیدم.

 رو بازجویی حاال همین از  اگه خیلی چیزها باشه کف دستم بذاره -

 .کنممی شروع

 خواد باشه؟میمثال چی  -

مثال اون جاسوس لعنتی بین ما کی بود که بخاطرش بعد از یک سال  -

 من هنوز دارم تاوان میدم؟

ای داشت که این پوزخند زد. آرمین قد کوتاه بود، اما هیکل چهارشونه

 همیشه مواد، اثر بر که هاییچشم و برنز پوست  پوشوند.عیبش رو می

 دودی زمان گذر که  پرپشت موهای. مشکی رنگ به بود کبود زیرش

 پیراهن و پوشیده ستش جلیقه با بلوطی  شلوار و کت. بود کرده رنگش

 عجیب رو تیپش بود، کرده اشجلیقه زیر  که کاهویی  اتکرو و سفید

 :اومدم خودم به صداش با. کردمی

 مگه اصال جاسوسی هست؟ -

 ندازی.میهست که من رو بخاطرش داری جلوی آتیش  -

 گیری!نترس، تو الو نمی -

 کرد.تمسخر و حرف عوض کردنش اذیتم می
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 بینی آرمین، این رو درک کن.من رو از دست بدی بد می -

 بده؟ دست از رو پسرش خوادمی کی پسرمی، تو  -

پس چرا اون لعنتی رو به من لو نمیدی تا راهی برای نجات خودم پیدا  -

 کنم؟

 ود نداره.اصال همچین کسی وج -

 **الینا**

 نگران دانیال بودم.

 جدا افتادن از ساحل، برای موج ممکن نیست

 !ست های صد بارهکه دلتنگی دلیل بازگشتن

  عزیزی_محمد

 هم باریک  اومد.ها اصال هتل نمیمهران رفتارهاش تغییر کرده بود و شب

 کارش توی بودم، ماموریت سرگرم که هم من و نیومد روز سه تا و رفت

 :گفت بهم هم باریک. نکردم دخالت

 گردم.بهشت من اینجاست! من دیگه برنمی -

توی دلم گفتم *یکی مثل برادر دانیال، بهشتش نجف و حوزه، یکی مثل 

 برادر ما*
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 یک. ذاشتمی قرار باهاش تونستمی رو هرکی  دانیال دنبال سر نخ بود و

. نیومد اما موند، منتظرش بارون زیر ساعت چند که داشت قرار یکی با روز

 یک ما هتل. بزنه حرف تونستنمی عصبانیت شدت از برگشت وقتی

دار دیگه توی هتل جای . سه رزمرفت آرشام خونه به بعد و گرفت دوش

 شب یک. برن شده مستقر خونه به بود قرار ستوان دوتا و  گرفته بودن

 .کرد منو به نگاهی رفتیم؛ رستوران به باهم

 شه دلم برای کله پاچه لک زده؟باورت می -

 لبخند زدم.

 خوردی.بار هم نمیتوی ایران سالی یک -

  سفارش رو دادیم و منتظر موندیم تا بیارن.

 کنی؟چرا زودتر راحل پیدا نمی -

 کنند.باهام همکاری نمی -

من که بهش اعتماد نداشتم، سر تکون دادم. در اصل داشتم مدارک 

 تقصیر کار بودنش رو جمع می کردم که اتفاقا کم هم نبود.

 کنی؟ عادت خوایمی چطور بابک  به نبود -

 تر نیست؛ حداقل خیانت نیست. الینا یکدردش از نبود باربد سخت -
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 چیزی ازت بخوام؟

 بگو. -

 یکم مکث کرد، بعد گفت:

 میشه دوباره شروع کنیم؟ -

 حرفی منتظر رفتنش از بعد اما ومد،ا  روم رو گرفتم. پیشخدمت به موقع

 دیدم وقتی. شد غذاش مشغول نیومد، که جوابی اما شد، من طرف از

 :دادم ادامه هم رو خودم نقشه اما شدم، مشغول هم من شده، بیخیال

 .شده شروع ایرابطه دنیل و ملینا بین شنیدم  -

 غذا توی گلوش گیر کرد؛ یکم نوشابه خورد.

 .نگفت من به  کی؟ -

 .دیدم رو هاشونعکس گرفت؛ اوج ما اومدن با زمانهم تقریبا  -

 انگار دنی از عاقبت من درس نگرفته. -

 سکوت کردم: ارکستر شروع به زدن کردن.

 Indilaاز  Ainsi bas la vidaآهنگ 

C′était un triste soir comme il y en a par milliers 
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 غمیگن دیگهیه شب غمگین بود مثل هزاران شب 

Quand cet homme est venu me voir pour parler 
 زمانی که اون مرد اومد که با من صحبت کنه

Et même s’il était tard, qu′on m’attendait pour 
dîner 

 و اگرچه که دیر بود و بقیه منتظر من بودند برای شام

Je savais que c’était lui que j′attendais 
 شومه منتظر او میدونستم کمن می

Et je l′ai vu sourire 
 کردمو لبخند زدنش رو نگاه می

J’ai vu ses yeux me dire 
 گفتنهاش رو دیدم که به من میمن چشم

Noyé dans un soupir 
 در افسوس غرق شده

Reste à mes côtés 
 کنار من بمون

J′ai pu sentir son cœur 
 تونستم احساس کنمقلبش رو می

Vibrer à 100 à l’heure 
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 تپیدکه با ریتم صدبار در دقیقه می

Et soudain j′ai pris peur 
 و اتفاقا منم ترسیده بودم

Quand je les entendais me dire 
 ها به من گفتنزمانی که من شنیدم اون

Non mais qu’est-ce que tu t′embêtes 
 اما چه چیزی تو رو آزار میده

Tu te prends la tête 
 کنیبیش از حد بهش فکر می

 گیری؟اگه یک روز آرمین بمیره ماش رو می -

 چرا نگیرم؟ -

Ce gars-là n’est pas net 
 رسهیه چیزی درباره این مرد درست به نظر نمی

Et il est fauché 
 و قلب اون شکسته

Allez viens, sois pas bête 
 بیا، احمق نباش

J’t′en prie, arrête 
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 نم دست نگه دارکخواهش می

J′suis sûr qu’il ne reflète pas Vraiment ce qu′il est 
 مطمئنم که اون واقعا خود واقعی خودش رو نشون نمیده

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi… 
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 جوریاین

Toi mon beau banlieusard ne te laisse pas 
chagriner 

 تو ای مرد زیبای من خودت رو ناراحت نکن

Plus jamais nous n’allons être séparés 
 وقت دوباره از هم جدا نمی شیمما هیچ 

Avouez que c′est bizarre de prétendre pouvoir 
aimer 

 العاده است مدعی باشی که توانایی عاشقاعتراف کن که خارق

L’inconnu et de se laisser chavirer 
 یک غریبه شدن و خود رو حیران و سردر گم کردن رو داری

بابک سخت گرفتی و محدودش کردی؛ دونی دانیال، تو خیلی به می -

 اون هم نه بخاطر اینکه به راه خالف نره، بلکه کامال برعکس.

 .بالهاست این همه  تو دیگه این حرف رو نگو، آرمین باعث -

ه و وابسته به تشمییرم ازت، ازهگه کِ دلن لحظمیو هول شادمهر: ته قب

 رم...:(ت

 :گفت آمیز اعتراض 
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 .بالهاست این همه  تو دیگه این حرف رو نگو، آرمین باعث -

Mais je l′ai vu sourire 
 کردماما من لبخند زدنش رو نگاه می

J’ai vu ses yeux me dire 
 گفتنهاش رو دیدم که به من میمن چشم

Qu’il m′aimerait à mourir 
 زمان مرگکه او دوستم خواهد داشت تا 

Qu′il me chérirait 
 حد و اندازه دوستم خواهد داشتکه او بی

J’ai pu sentir mon cœur 
 من تونستم قلبم رو احساس کنم که

Vibrer à 100 à l′heure 
  زندکه تند تند می

Et je n’aurai plus peur 
 و من دیگه نخواهم ترسید

Quand vous me direz 
 زمانی که تو به من میگی

Non mais qu′est-ce que tu t’embêtes 
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 چه چیزی تو رو آزار میده

Tu te prends la tête 
 کنیبیش از حد بهش فکر می

Ce gars-là n′est pas net 
 جا رو به راه نیستاین مرد این

Et il est fauché 
 و قلب اون شکسته

Allez viens, sois pas bête 
 بیا، احمق نباش

J’t’en prie, arrête 
 کنم، وایستاالتماس می بهت

J′suis sûr qu′il ne reflète pas Vraiment ce qu’il est 
 مطمئنم که اون واقعا خود واقعی خودش رو نشون نمیده

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
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 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهاینزندگی 

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

 تونهمی چیکار بری،  تو داری الکی به آرمین سواری میدی. اگه کنار -

 ؟ با باربد چیکار کرد؟ هیچی.بکنه

 تو همیشه

 بخشی از من خواهی بود؛

 تا زمانی که

 تپش قلبم ادامه داشته باشه.

 بعدش شد؛ فقر وارد اون چون بود، دارخنده آرمین برای بدبار رفتن  -

 چی؟ بیاره شونیکی سر بالیی اگه. دارم برادر چهارتا من

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
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 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Non mais qu′est-ce que tu t’embêtes 
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 دهچه چیزی تو رو آزار می

Tu te prends la tête 
 کنیبیش از حد بهش فکر می

Ce gars-là n′est pas net 
 جا رو به راه نیستاین مرد این

Et il est fauché 
 و قلب اون شکسته

Allez viens, sois pas bête 
 بیا، احمق نباش

J’t′en prie, arrête 
 کنم دست نگه دارخواهش می

J’suis sûr qu’il ne reflète pas Vraiment ce qu′il est 
 مطمئنم که اون واقعا خود واقعی خودش رو نشون نمیده

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
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 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi bas la vida 
 جوریهزندگی این

Ainsi… 

 جوریاین

ترسی ست. تو از آرمین و از مخالفت کردن باهاش نمیها همه بهانهاین -

ها دلیلش هستن که من رو ترسی؛ اینچیز شدن و از فقیر بودن میاز بی

 تنها گذاشتی.

 ماشین در  حساب کرد و بیرون رفتم.جوابی نداد. غذا که تموم شد، 

 :گفت کرد، باز برام که  رو

  .بخوریم غذا باهم دادممی پیشنهاد بهت نباید  -
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 موافقم! -

 بشه، مجبور اگه یا نشه پیداش  و رسوندم. فکر کردم تا دو سه روز

 :گفت و اومد سرحال فرداش اما کنه، بخورد سردی  با

یکی. اطالعات بدرد بخور هم ندارم، اما باید یک سر نخ پیدا کردم؛ فقط  -

 پیشش بریم.

 کی هست؟ اسمش چیه؟ -

 فردا آدرسش رو بهم میدن. -

 مهران که تازه به هتل اومده بود، گفت:

 بریم؟ ساعت برج میان  -

 بود، زیبا  .رفتیم دنبالش  و باشه آماده داد خبر بابک به  بهم نگاه کردیم.

 و گذاشت قرار خواستمی که اونی با دانیال   .نچسبید زیاد من به اما

 آدرس که بود آرمین منشی طرف. گذاشت من دست کف  رو چیز همه

   هاش رو داد.از نوچه یکی

 .بری باید  دارهابا دوتا از رزم -

 .بیان بگو رو آسمان  سینا و -

 .کردی انتخاب هم  خواهر و برادر -
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 خندید.

 بودم.دقت نکرده  -

جامع کانتربری   من مسجد این دور و بر ندیدم، اما بیا به کلیسای -

 زیارتی کردیم. هم کنیم،می دیدن تاریخی هایمکان از  هم    بریم،

 عالیه! باهم بریم. -

 خندیدم؛ به کلیسا رفتیم.

 که شده واقع کانتربری تاریخی شهر قلب در کانتربری جامع کلیسای *

 از بنا این. است انگلیس مسیحیت مهد و کانتربری اعظم اسقف محل

 آمده در یونسکو فرهنگی میراث ثبت به که است انگلیس دیدنی جاهای

 .است

به کلیسا رفتیم و عبادت کردیم. مکان خیلی زیبایی بود و دلمون باز شد، 

 نمازمان کلیسا بیرون اون از بعد  حتی اجازه گرفتیم شمع روشن کنیم.

 کردن هماهنگ دنبال به خودش و برگردوند هتل به رو من و خوندیم رو

 .نشستم پشتش و کردم کرایه وانت یک. رفت سرگردها با

 زود به آدرسی که میگم برو. -

اما سر راه نتونستم به خواستم برسم، چون دوتا ماشین دنبال ماشین 

افتاده بودن. راننده چندبار به انگلیسی چیزی گفت که نفهمیدم. تیر 
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خواستم به راننده و اندازی هوایی رو که شروع کردن، هم نمی

 ماشین از پهلو به پس داشتم، مرگ ترس هم و  بخوره آسیبی  ماشینش

 :گفت اومد، آلوداخم دانیال که شب اما نیومدن، دنبالم  دم.پری جنگل به

 کنی!پس من رو تعقیب می -

 ها باهات دشمنی کنند.کارت بد بود! من فقط نگران بودم ستوان -

 !شناسهمی خودت  خدای  ای الینا، تو رو فقط -

هام هام رو روی صورتم گذاشتم و سرم رو به مبل تکیه دادم. دستدست

 برداشتم، صورت دانیال رو نزدیک دیدم؛ هینی کشیدم و بلند شدم.رو که 

 نه؟ یا داشتی دوست رو من اصال تو کنممی فکر گاهی  -

 جوابی ندادم. گفت:

 ...تو ِہب رسیدن ِےبرا -

  ہباش ْسَخت هرچِقَدرَم

  ہشڪبِ طول وَ

 ُنمڪمی صَبر

 ...روداره موندن ِارزش ِـشقْ؏ ْ اینچون

  . . .من چون

 تَرینَمخوشبَخْت تو با فَقَط
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 قَلبـَـم ےهَٰ گوش درِ را ٰ تُ

 تَمامِ و بِکِشیِ قَد اهَمٰ خومی اشتَمَتٰ ک

 ...کُنیِ اطهٰ اح مَرا

 در جواب فقط آروم گفتم:

 قلعه وارویک.  بریم -

 من مطلق به نسلی هستم که...

 رقصندمیزنند و شکنند و آهنگ میدور هم می

 جواب هم رو گوشیش و نبود مهران بشه؛ آماده دادیم  خبر بابک  به

 برام قلعه این اندازه به انگلستان کجای هیچ واقعا رفتیم؛ قلعه به. دادنمی

 با  گردشگران  برای حتی که داشت اطالع ازش  انقدر دانیال. نبود قشنگ

 داد:ح میتوضی انگلیسی زبان

 قرون انگلیسی خانه در یادماندنی به گذار و گشت یک دنبال به اگر  -

 قرون ایقلعه وارویک. است خوبی انتخاب وارویک قلعه هستید، وسطایی

 ...است وسطایی

  دلم

 ...میپخواهد دعا التماس

 آدمیزاد که دعاهایی التماس همان از
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 !زندمی "دریا"به را دلش هاییوقت یک

 اندازداهلل رو می خلق وبه

 که برایش دعا کنند...! امشب از همه التماس دعا دارم

 هاالی بعضیهایی که از ته جانت البهاز آن

 باال می آید...! ""زوری""با چه

 ی وجود دلت را بهوقت با همهآن

 "ی خدایازمزمه"

 کنی!!گفتن خلق اهلل خوش می

 که اگر صدای تو به عرش نرسید!

 همین خلق اهلل صدایش آنقدر الاقل یکی از

 رسا است که عرشیان وفرشیان از

 ""خدایا گفتنش""

 خدایا بگویند!!

 التماس دعای فراوان

 مرا نه به خاطر لیاقت بلکه

 به رسم رفاقت دعا کنی

 آهنگ آرومی در حال پخش شدن بود.

 ***دانای رمان***
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بخند وارد ل با  به اصرار پرهام همسرش آرام رو به خونه داییش آوردن.

اتاق پوریا شد، اما همسرش با اخم نگاهش کرد و به محض اینکه زن برای 

ابراز دلتنگی دهن باز کرد، چاقو رو زیر گردنش گذاشت و به دیوار 

 چسبوندش.

تو مسئول بودی درسته؟ تو کمکشون کردی که تهمت رو به دانیال  -

 بزنند؟

 اش پرید.آرام که توقع این حرکت رو نداشت، رنگ از چهره

 من... من نه. -

 به من دروغ نگو. -

 بخدا من کاری نکردم! -

 داخل به بود، نشده دور زیاد در از هنوز  از سر و صداها، زن داییش که

 .پرید

 کنی؟پرهام داری چیکار می -

 اون حتما پس دونسته،می رو ماجرا همه که بوده فردی تنها آرام  -

 ن دختر بوده.همی بینمون  آرمین جاسوس و کارشکن

اومد تا دست پوریا رو از یقه همسرش جدا کنه، طور که جلو میهمین



 

 

 WWW.98IA3.IR 988 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 گفت:

 .نیست اون کار  کار اون نیست، -

 تونه باشه؟پس کار کی جز اون می -

 پلیدِ. کار آسیه -

ها پیش توی بازی ای که سالدست پسر از یقه آرام جدا شد. آسیه آقازاده

 .بود شده داییش اتاق هم  ال بود و حاال مدتی بود کهمافیا همراه دانی

 اون از کجا خبر داشت؟ -

 مونه.آلو توی دهن داییت خیس نمی -

*** 

خواست به مسافرت بره . ماکان میدنیل توی کافه خونه ماکان قرار داشت

 و از دنیل دعوت کرد همراهیش کنه.

 کجا میری؟ -

 کربال. -

 نوچی کشید.

 نمیام.من  -
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 خوب تو به عنوان سفر تفریحی بیا. -

 نه، نمیام. -

کنه و بیرون میاد. زیاد چتر شه و دنگ خودش رو حساب میبعد بلند می

 به دست نگذشته بود که صدایی اومد:

 دنی! -

گرده سمت صدا، ملینا دستش رو روی سرش گرفته که مثال بارون برمی

 گیره.رو باالی سرش میشه و چتر بهش نزنه. سریع بهش نزدیک می

 دونی چقدر انتظار این زمان رو کشیدم.دنیل به فدایت! نمی -

 چه زمانی؟ -

 جوری دنیل صدام کنی.که این -

 ***الینا***

 امام قانعهای زندگیبه تمام کم و کاستی

 اما قناعت در تو جایز نیست

 خواهممن تمامت را می

 :کرد تعریف برام و خوابید عصبانیتش یکم

اون شخص درباره این ماموریت از یک نفر دیگه شنیده بود. یعنی گوش  -
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ایستاده بود و بعد به منشی آرمین گفت؛ حاال باید اون شخص رو پیدا 

 کنیم.

 آدرسی گرفتی؟ -

 ای همچین! -

 اشاره دوم الیزابت رسمی  اقامتگاه    کاخ باکینگهام   بعد با دست به

 .کرد

 .خوادمی چی برای رو بزرگی این به کاخ دونمنمی من  -

 چرا من رو حذف کردی الینا؟ -

 رسوند.چرا همیشه حرف رو به جایی که خودش دوست داشت می

 دلیلش واضحِ، جوری رفتار نکن انگار مقصر منم. -

 بیرون شهر رفتیم.

کنم، دوتا سیب بکَن کمپوت درست کنیم؛ تا من یک آتیش درست می -

 صاحبش اونجاست.

از صاحبش اجازه گرفتم و با مهربونی اجازه داد. دانیال آتیش زد 

 آتیش روی و زدیم خشک چوب تیکه یک توی رو هاسیب  و

 تنمون به شد گوشت واقعا. دادیم باغ صاحب همون به هم یکی   گرفتیم؛
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 :گفت باغ صاحب. گذرهمی خوش باهاش بودن هم هنوز! چسبید

 ماهم دوتا ایرانی هستن.توی خونه  -

 کنند؟چیکار می -

کار خونه رو انجام میدن. پدرش از خودمون و معتاد به نوشیدنی، اما  -

 اما بود، خوبی زن گذاشته؛ ایرانی اسم هم هاشونبچه دوتا. ایرانی  خودش

 .میرهمی داره که حیف

 بهم نگاه کردیم. پرسیدم:

 میشن؟ چی  هاشخوب بچه -

 دیم.تحویلش می به یتیم خونه -

 پس باباش چی؟ -

 سر باال انداخت.

 .فهمهنمی اصال خمارِ، انقدر اون  -

 شناسنامه و گواهی تولد دارن؟ -

 آره بابا جان. -

 به دانیال نگاه کردم.
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 تونی به ایران برشون گردونی؟می -

 اول باید ببینمشون. -

  کرد.نگاهمون میشد، با تعجب های بین ما نمیمرد که متوجه حرف

 ها رو ببینیم؟تونیم بچهآقا ما می -

 برای چی؟ -

  شاید تونستیم یک کاری براشون بکنیم. -

؛ سوار ماشینش شدیم و به سمت روستای نزدیک راه مخالفت بلند شدبی

 هم از دور و ساز نوع هم هاخونه سرسبز و سرسبز  افتادیم. چه روستایی!

دا ج هم از شمشاد حصار با و داشت ایمزرعه کدوم هر که بود

 هایمکان ذوق با دانیال و من. بود جاده وسط هم کلیسا یک  شد.می

 های درخت زیر و شد مزرعه یک وارد. دادیممی هم نشون رو روستا

 سمتمون به کنان هاپ-هاپ سگی و شدیم پیاده داشت؛ نگه سیب

 :گفت  .اومد

 .بشین باربی،  -

 .داد نشون رو مزرعه کنار چادری  مرد با دستسگ نشست و 

 کنند.اونجا زندگی می -
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 چرا همچین جایی؟ -

. فروخت رو همه شوهر  ما هرچی لوازم زندگی هست بهشون دادم، اما -

 ما از رو آرامش بیدادش و داد صدای  که داشتن هاپله زیر هم اتاق یک

 درست اتاق یک براشون تا بمونند اینجا روزی چند گفتم. بود گرفته

  .کنیم

 اومدم به اون سمت برم که دستم رو گرفت.

 نه نرو. -

 چرا؟ -

 هاش رو.زنه، بعد هم زن و بچهشوهرشاول تو رو کتک می-

 غلط کرده! -

داخل رفتم و دانیال موند. با دیدن داخل چادر هنگ کردم؛ خالی و 

 نیمه زن یک. خوردمی چشم به جا همه که بود بطری فقط  تاریک!

 شکمش روی رو سرش ایبچه دختر  و بود کشیده دراز کناری  جون

 مشکی و شده وز موهای با دختر  سال و سن هم پسری. بود گذاشته

 صدای  یط زن طوری نبود که دانیال بتونه بیاد.شرا  .کردمی بازی مادرش

 :اومد ایلحجه انگلیسی و زمخت



 

 

 WWW.98IA3.IR 994 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 هستی؟ کی ده تو  -

خورد تلو می-صدا برگشتم؛ یک مرد استخونی با صورت تیره که تلوسمت 

 .بود ریخته همبه کال اعتیاد اثر در صورتش دکور  و

 به، چه خوشگل هم هست!به -

 دستش رو سمت صورتم آورد که گرفتم و پیچوندم.

 آیی! -

 فرار و گرفت قرض دوتا داشت پا دو دادم؛ هلش بیرون به  از در چادر

 زن سمت به. کردنمی نگاهم ترس با پسره و کوچولو دختر اون. کرد

 .کرد باز هم از رو هاشدست دخترش که رفتم

 .نشو نزدیک من مادر به  -

 به فارسی گفتم:

 نت هستم.ماما دوست من جون، دختر نترس  -

 رمقش نگاهم کرد و گفت:های بیزن با چشم

 ایرانی.شیدای من کنار برو، این خانم  -

  کنار زن نشستم.
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 چه بالیی سرت اومده؟ -

 شما کی هستید؟ -

 .گفت هاتبچه و تو از و شدیم آشنا مزرعه  صاحب با اتفاقی - 

 ها اشاره کرد.آه آرومی کشید و به بچه

 کششون.می -

 کنم.ذارم، هر سه تون رو خارج مینمی -

 چندبار دنبالش رفتم، نشد. -

  دستی روی موهاش

 .رسونمتمی بیمارستان به  قول میدم، االن همبهت 

 .ندارن رو درمان پول شایسی مستر  نه، خودم و نه -

 نگاهی به دور و بر کردم.

 هات کجاست؟لباس -

 کثیف و چروک لباس بغل  پسر بچه بلند شد و رفت از کنار دیوار یک

 کردم؛ هالباس به نگاهی  .انداخت روم به رو آورد و کرد جمع

 .کردم تنش و آوردم در  رو مشکیم  مانتوی
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 .ذارمنمی تنها رو هامبچه

 برمشون.با خودم می -

 کنم.جنجال می -

اش و بلندش کردم؛ مثل پر توجه به حرفش، دست انداختم زیر شونهبی

 کاه بود.

 چه بالیی سرت اومده. -

 هام شکسته، چند وقته هنوز جوش نخورده.دنده -

 بیمارستان نبردنت؟ -

 ها گفتم:رو به بچه

 شما هم دنبال من بیان. -

دوتا بچه حدود شیش تا هفت ساله بود، اما انقدر ضعیف بودن که 

 .خوردنمی هاساله چهار  به

خودش این بال رو سرم آورد، نذاشت بیمارستان ببرنم. یک هفته توی  -

 و برداشتم د،نبو خونه اون وقتی  خونه درد کشیدم تا مستر شایسی

 .نداشتیم رو پولش و الزم جراحی گفتن اما بردم، بیمارستان
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 کنی؟تو اصال توی این جهنم چیکار می -

 خوار  هنر وفقیر، بی-رویای زندگی توی انگلستان خامم کرده بود؛ فقیر -

 .خواننمی خفیف و

 گفت:ها و زن انداخت و رو به مرد دانیال به سمتمون دوید. نگاهی به بچه

 ماشین رو روشن کنید. -

 .ریزهمی همبه رو روستا  شما برید، شوهرش -

 ها رو ببرید.مونم و شما خانممن می -

تونه بکنه، سریع مرد که از هیکل دانیال متوجه بود اون مرتیکه کاری نمی

  در ماشین رو باز کرد؛ زن رو توی ماشین و سرش رو روی پام گذاشتم.

 بیمارستان.اولین  -

 خود روستا بیمارستان داشت.

 خوام برم.یک بیمارستان کار خوب می -

 حال خندید.زن بی

 .داره قویی دکترهای  هاشجا همه بیمارستاناین -

 :گفت پرستار به رو. دویدیم داخل به و گرفت بغل  ، زن رودر رو باز کرد
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 .شد  پول جور -

 شناخت، گفت:میپرستار که انگار زن رو 

 .کنممی رسیدگی  همین االن -

 .برگشت  خوان بیرون رفت؛ کارهایی کرد و بعدخودش از پشت پیش

 جراح نیستن، به لندن برید؛ برای خانم آمبوالنس هماهنگ کردیم. -

 بیمارستان به تا افتادیم راه آمبوالنس دنبال  تا لندن راهی نبود.

 :بدم جواب دانیال به  ایستادم من و بردن رو زن. رسیدیم تریبزرگ

 کجایین؟ -

 ها رو برداشتی؟بچه -

 آره. -

نگاهی به داخل بیمارستان انداختم که تخت روان آوردن و زن رو روش 

 گذاشتن.

بیمارستان ** ببین دانیال سریع هماهنگ کن که هم مرد به جزای  -

 ها رو نگیره.کارش برسه، هم دیگه سراغ این

  .کنیم خارجشون کشور از تونیممی هم یگهد هفته یک تا  -
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 من به سرهنگ میگم کارهای الزم رو انجام بده. -

خداحافظی که کردیم ، روی صندلی نشستم تا خبر بیارن؛ چند دقیقه 

 بعد دانیال زنگ زد.

 بعد  .بهتر نبینند رو بیمارستان  ذارم، محیطها رو پیش بابک میبچه -

 .بیاد اونجا به یاسر  داررزم  با دادم دستور و اومده کوروش اما میام، خودم

 سرهنگ  دار ونیم ساعت بعد هنوز زن رو از اتاق عمل نیاورده بودن، رزم

 تعریف مختصر رو ماجرا. کردیم پرسیاحوال و شدم بلند رسیدن؛ پارسا

 سمتش به شایسی آقای و من اومد، بیرون پرستار که نشستیم و کردم

 .رفتیم

 دارید؟ خانم با  شما چه نسبتی -

 .وطنشونهم  من صاحب کارشون هستم و این خانم -

ید! متاسفانه قسمتی از دنده باش نداشته بهش زیادی وابستگی امیدوارم - 

 زندگی اتمام حال در روز چند این و بود زده آسیب قلبش  شکسته، به

 از رو جونش خانم ؛نشد  اما بکشند، بیرون رو دنده کردن سعی دکتر  .بود

 .پیوست پرودگار به که نکنید غمگین رد خودتون. داد دست

اون بچه ها  برای دلم کردیم؛ نگاه رو هم زدهبهت آقایون  من و

 :گفتم. نشستیم هانیمکت روی غمگین و رفت پرستار  سوخت.
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 باید غسلش بدیم. -

 سرهنگ گفت:

 کنم.باهاشون صحبت میجا رو بلدم و من قوانین ترخیص این -

 و کرد نوچی-نوچ. داد  دانیال رسید؛ یاسر همه چیز رو براش توضیح

 :گفت

فردا قرار اون فرد اصلی رو پیدا کنم، بعد از اون مراسم دفن خوبی  -

 کنیم.برگذار می

 فکر نکنم تا فردا بشه. -

 صاحب مزرعه پرسید:

 کنید؟ها چیکار میبا بچه -

 دانیال گفت:

 داریم.ن میشونگه -

 .لجبازیِ مرد  کنه، اونگیره. پدرش شکایت میقانون از شما می -

 .رسهنگران نباشید، زور قانون و پدرش به من نمی -

 پوزخند زدم. آرمین شود سبب خیر اگه خدا خواهد!
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صاحب مزرعه ایستاد تا کارها رو ردیف کنه و ما به خونه آرشام رفتیم تا 

داشته باشیم. وقتی رسیدیم، دیدیم سرخوش مشغول ها دیداری با بچه

 بازی هستن؛ با دیدن ما، دختر به سمتم دوید.

 خانم ایرانی مادرم چی شد؟ -

جای اطمینان به موقع بهبا غم به سرهنگ نگاه کردم؛ نمی دونم چرا اون

دانیال، برای توضیح از اون کمک خواستم. نشست و دستش رو روی 

 .گذاشت شیدای اسمش ومدا یادم که دختر  شونه

 کشه!مادرت دیگه درد نمی -

 زده شدن که حد نداشت. پسر پرسید:هر دو به حدی ذوق

 کی میاد؟ -

 خیلی زود. -

 شه تا نیومده ما رو پیش ددی نذارید؟می -

 :گفت لبخند با  یاسر

 نگردید؟اصال چطوره هیچ وقت پیش ددی بر -

 سالگی با پدر و مادرش زندگی کنه.هر کودکی باید حداقل تا هجده  -
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 دوست دارید به ایران بیان؟ -

 . شیدا گفت:ها بهم نگاه کردنبچه

 .عزیزه من برای باشه، داشته دوست مامان هرجا  -

 پسر گفت:

 اما من فارسی بلد نیستم. -

 دختر گفت:

 بلد زدن حرف و نوشتن فارسی یکم  کردی، تو هم االناگه تنبلی نمی -

 .فهمیدینمی کرد،می صحبت فارسی باهات مامان وقت هر. بودی

 پرسیدم:

 مگه تو فارسی بلدی؟ -

 با یکم لحجه گفت:

 هایی کم بلد هستم.به اندازه کلمه -

 ای زدیم. دانیال گفت:به لحنش لبخند خسته

 ها، برید و بازی کنید.خیلی خوب بچه -

 پال و پخش ارهدوب  و خودمون گیج دور هم جمع شدیم که چیکار کنیم.
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 .نبود موجود اما داشتم،  کار دانیال با بعد ساعت یک شدیم؛

 دانیال خان! -

 اومدم. -

 صورتش اومد؛ بیرون تن به تیشرت و دوش روی حوله یک  از حموم با

 .بود درهم

 چی شده؟ -

 هم خورد!این چه حمومه؟ اه، حالم به -

 مگه چطوری بود؟ -

 ساعته  چهار و دونست من بیستانداخت. میاش رو روی مبل حوله

 .برم جااین باید برم، بخوام حموم اگه و جاماین

 نرفتی مگه؟ -

 گیرم.نه من توی همچین جایی تا یک سه روز هم حموم نرم، بو نمی -

 با چندش نگاهم کرد. اعتراض آمیز گفتم:

 گیرید، من نرمالم.شما زیاد سخت می -

رویی نشست تا کارم رو باهاش بگم، اما حواسم جای روی مبل روبه
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 .ای رفتدیگه

  
 شما شلوار با خودتون نیاوردین؟- 

  
 .گردممن دوساله توی خونه با شلوار بیرون می- 

  
 جدا؟- 

  
 :سر تکون داد و جوری که انگار خیلی مسئله معمولی باشه، گفت

  
 .ترم. وسایل نیازم نزدیکمراحتطوری آره، این- 

  
 مثال چی؟- 

  
 .کلید، سویچ، موبایل، کیف، پول، دفترچه یاداشت، کمربند- 

  
 خوان برای چی؟اوه، چقدر چیز! فقط کمربند می- 

  
 .لبخندش رو خورد

  
وقت جایی که ممکنه الزم بشه، اسلحش رو از یک کوماندو هیچ-  

 .کنهخودش دور نمی
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 .ام رو بگیرمنتونستم جلوی خنده

 مرد رفت، اما فقط یک اطالع پیدا کرد: اون دیدن به دانیال  فردا

اون فرد از دوستش شنیده بود، همچین چیزی هست و نتونسته زبونش  -

رو نگه داره. دوستش مرده، اما اون زمان داخل اتاق دو نفر بودن، باید نفر 

 دوم رو پیدا کنیم.

 :گفت وحید  بود که رفیق رو اون کشته؛ جنازه ترخیص شد.فکرمون این 

 شما غسلش بده. -

 تونم.تنها نمی -

 آسمان هم به کمکت میاد. -

 زاهد گفت:

 فکر کن مادر پهلو شکسته رو داری غسل میدی. -

کردیم. کفن براش جور دادیم و هم گریه میبا این حرفش، هم غسل می

 :گفت بیژن  دارزمر. گرفت خوبی تابوت سینا  کردن و

 ببینید قوم و خویشی داره یا نه. -
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 :گفت و کرد تحقیق و رفت باشه،  مهران که خیلی دوست داشت کمکی

 نظر نمیاد.به -

 قوانین به اینکه  .کردم منتقلش سردخانه به  و  توی کفن پیچیدمش

 :پرسید فطرت ستوان. کردن قبول رو شد،می داده غسل باید اسالم

 دادی؟ غسلش نشدی اذیت  -

 مرده که ترس نداره. -

ها رو ها و بابای ردیف شده. خورشید هم بچهارهای بچهک  دانیال گفت که

گرفت تا کمتر یاد مادر کنند، اما برد و اسباب بازی میبه پارک می

 :گفت یاسمن   داررزم

 باالخره در روز خاکسپاری باید شرکت کنند که. -

اتفاقات، دانیال فرد دوم رو پیدا کرد، اما پیگیری ماجرا رو برای در همین 

 آرشام و گرفت رو اجازه مزرعه صاحب خود. گذاشت خاکسپاری  بعد از

 :گفت بابک. بیاد مراسم به یا بشه متوجه مرد نذاره داشت وظیفه هم

 دوست دارم پول دفن و کفن رو خودم بدم. -

 توی بودن، روستا مردم از هاشده دعوت که  برای همین مراسم ابتدایی

 دفن  خاکستری و  قبر بزرگ داخل  .افتاد اتفاق باکالس قبرستون یک
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 .بود شده نوشته  قبر  سنگ روی شد؛

 در خاک آرمیده

 اهلل

 *شده عوض مهاجرت قوانین  به توجه با فامیلی نام* اهورت  بتول

 بابک  نام پدر

 بابک با دیدن اسم پدر گفت:

 .کنم پدری مرگش  قسمت بوده من برایپس  -

 نام مادر: هانی

 محل تولد: خوزستان، ایران

 محل فوت: لندن، انگلیس

 .بود داده پیشنهاد دانیال  متن روی سنگ قبر رو

 در جوشن کبیر یک عبارتی هست

 :میگه که 

 "الصَّفْح ٰ ریمٰ ک یا"

 شدی مرتکب خطایی تو که انگار نه انگار بخشهمی رو تو جوری یک
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  است اینگونه ما خدای و

خونی و حلوا و... نداشت، مردم دعای خیر کردن و رفتن. در مراسم نوحه

 آخر مجلس شیدا گفت:

 نشده، سالمون  ده وقتی تا گفتمی مامان خاکسپاری؟ آورید رو ما  چرا -

 .ببینیم رو آدم یک  کردن خاک نباید

 .گذاشتم اششونه   کنارش نشستم و دستم رو روی

 اونی که به بهشت رفته، مادر توی. -

ره شد و بعد شیدا نگاه خی قبر به کامیارِ اسمش فهمیدم که  اول پسر

 کامیار. موند خیره مادرش  اش رو از من گرفت و به آرامگاهزدهبهت

 دنبال  و دوید قبر سمت به گفت،می نه نه نه هم سر پشت که درحالی

 شیدا. کنه آرومش تا رفت مهران  .کنه باز رو سنگ بتونه که بود دری

 .کرد نگاه من به دوباره

 اون خوشحاله؟ -

 خوشحال، خیلی! -

 .خوندم دعا خیلی بودنش  خوشحال برای من 

 ***دانیال***
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خواستیم پایین بریم. من جلوی آینه بودم، اما بابک روی برای شام می

 .بود گذاشته سرش پشت رو هاشدست و بود کشیده  تخت دراز

  
 برای شام نمیای؟ -

  
 .به یک سوالم جواب بدی میام -

  
 اگه جواب ندم نمیای؟ -

  
 :خیز شد و با سرخوشی گفتنیم

  
 خوای از الینا خواستگاری کنی؟کی می -

  
 مگه قراره خواستگاری کنم؟ -

  
 .هستید عاشق  هم و خوریدمی همبه هم شما  چرا که نه؟ -

  
  .شونه رو روی میز گذاشتم

  
 .خوای بیااگه می -

  

یواشکی از ها بودن، اما الینا نبود. بقیه سرگرم حرف زدن و بچه.  و پایین میرم
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 دنبالش چشم با و زدم بیرون خونه از  .حیاطِ گفت پرسیدم،  مهران

 رفتم، که جلوتر. بود نشسته کنارش و بود کرده درست آتیشی. گشتم

 .پوشیده چادرش روی کتی و زده حلقه خودش دور رو هاشدست دیدم

  

 .انقدر سرد نیست هوا 

  

 .هاش سرخ بود. با نگرانی رفتم و کنارش نشستمسمتم برگشت، چشم

  

 چی شده؟ -

  

 .ای زدلبخند خسته

  

 .هیچی -

  

 .هیچی که خیلیِ -

  

 .دوباره به آتیش خیره شد

 

 .گرفته؛ ول کن نیست دلم گرفته، بد رقم -

  

 :ها افتادم و همون دیالوگ رو گفتمیاد قدیم
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خواستی بهش بگی دانیال که بیاد، دیگه نمی ذاره چه دل پرویی! می -

کند که دیگه تا وقتی هست جرات نکنی بگیری گرفته باشی. همچین می

 .و این الینا خانم ما رو اذیت کنی

  

 .با لبخند نگاهم کرد

  

 کنی؟چیکار میمثال -

  

  .مثال... مثال... آها، پاشو-

  

 چی؟ -

 

 .پاشو میگم -

 
 و  ی چادرش رو گرفتمآروم بلند شد، من هم باهاش بلند شدم. گوشه

 .نره داخل به صدامون که کشوندم باغ از قسمتی خودم دنبال

 

 بری؟کجا من رو می -

 

 !هیس -
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بود. گیج به من و دور و بر رسیدیم یک قسمتی که پر از دار و درخت 

 .نگاه کرد

 
 خوب، حاال چیکار کنیم؟- 

 
 گرگم به هوا بازی کنیم؟- 

 
 .ای زد که برای اولین بار ازش دیدمیک لحظه موند، بعد قهقه

 
 !چیکار؟- 

 
 .خوب قایم و موشک، سر بذار- 

 
 .خندیدهنوز می

 
 !دهه، سر بذار دیگه- 

 
 درخت سمت رو روش و  ذاشتهاش گهاش رو روی چشمبا خنده دست

 .برگردوند

 
 .یک... دو... سه- 
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 کردم جدا سرخ رز گل شاخه یک  سریع پشت یک درخت کلفت رفتم و

 .برگشت  گفت، که رو ده. گرفتم دستم و

 کجایین؟ -

از جلوی درختی که پشتش بودم رد شد که چرخیدم از پشتش در 

 .اومدم، یک دستم رو درخت بود

 تابمتوی بیباور کن واسه 

 خوابمهات که بیباور کن واسه چشم

 بالم منباور کن که به داشتنت می

 باور کن باور کن

ور بیرون برگشت سمتم که زود خودم رو کشیدم پشت درخت از این

 .آمد

 نفسی قلبمی  جونمی عمرمی

 کسیبمون و تنهام نذار تو این بی

 هاتمدونی عاشق چشمدونم میمی

 غرق نگاهتمباور کن بدجوری 

 
 دور-دور. نیومده کوتاه هم اون زدم؛ دور که  اومد پشت درخت

 .کردیممی

  

 از عشقت دیونم
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 قدرتو می دونم

 پیش تو می مونم

 هستو می دونم

 از اینکه پیشمی

 از خدا ممنونم

 باور کن عشق من

 با تو می مونم

  

راحت ور درخت بردم تا باالخره پشت درخت ایستاد. یکم سرم رو این

 .ببینمش

 
 تند قلبم رو-باور کن تپش تند

 ام روهای خستهباور کن سردی دست

 باور کن تا آخرش من بات هستم و

 باور کن باور کن

  

با شیطنت سرش رو این ور آورد که دور زدم و خودم رو پشت سرش 

رسوندم. با نوک پا به پاش ضربه زدم؛ با بهت برگشت سمتم و به درخت 

 .رو سمتش گرفتمتکیه داد، گل 

  



 

 

 WWW.98IA3.IR 1015 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 جونمی عمرمی

 قلبمی نفسی

 بمون و تنهام نذار

 تو این بی کسی

 دونیدونم میمی

 هاتمعاشق چشم

 باور کن بدجوری

 غرق نگاهتم

 
 ویال سمت به  گل رو از دستم گرفت. با لبخند بهش اشاره کردم که

 هایچشم به کردم؛می حرکت بافاصله اما کنارش، خودم  .کنه حرکت

 .بودیم زده زل هم

 
 از عشقت دیونم

 دونمقدرت رو می

 مونمپیش تو می

 خونمهس تو می

 از اینکه پیشمی

 از خدا ممنونم

 باور کن عشق من
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 مونمباتو می

 <بابک جهانبخش>

 
 روی  هامون روغرق نگاهش بودم که بارون شروع به باریدن کرد؛ دست

 .گرفتیم سرمون

 

 .بدو -

  

 .دویدن  ساختمون سمت  هر دو با خنده به

**** 

 :ها رو خوابوندم. الینا پرسیدبچه

 فرستیمشون؟می ایران به فردا  -

 سرهنگ گفته با خودمون برگردن. -

 خواممی  شون؛خوام با سرهنگ صحبت کنم که به یتیم خونه ندهمی -

 .دارم شوننگه خودم

 به سمتش برگشتم؛ مصمم بود.

 داری؟ تصمیمی همچین واقعا  -

 .آره  -

 کنم.حمایتت می -

 بودن گفته که فردی اون دنبال فردا  هم لبخند زدیم.و در افسون شب به
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 جلسه  س که در خدمت آرمین بود.انگلی آگاهی افراد از یکی رفتم؛

 و شد دعوایی. محالِ آوردنش دست به گفتن گروه یک و گذاشتیم

 شد قرار باالخره   اما شد، زده دیوار و در به هامشت و شکست هاشیشه

 و دادن اطالع پرسیدم؛ رو مکانش  و شدم اداره وارد. بکنم رو تالشم تمام

م کرد و وارد شدم؛ چند ثانیه اعال رو ورودم سرباز. رفتم سمت اون به

 گیج نگاهم کرد، بعد از جا پرید.

 شه شما رو دیدم.مستر دانیال! باورم نمی -

 نشستم و کنارم نشست.سرباز رو مرخص کرد؛ روی صندلی 

 دیدن شما باعث افتخار! -

 هاش که تموم شد، گفتم:سر تکون دادم. چاپلوسی

 من برای ماجرایی پیش شما اومدم. -

 هرچیزی که باشه درخدمتم! -

 های ایران.درباره سال پیش، اغتشاش -

 جا شد.لبخند از لبش رفت و معذب جابه

 .فقط به من بگو اون جاسوس کی بوده -

 مستر... من... -

 ذارم آرمین بهت آسیبی برسون. به من بگو کی بوده.نترس، نمی -

 با زاری گفت:

 کشه.کمکی به شما بکنم، آرمین من رو می -
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 کشم.اگه به من کمک نکنی، تو و خانوادت رو باهم می -

 همچین قصدی نداشتم، اما جواب داد.

فه داشتم پلیس فتا رو دونم... فقط وظیدونم... من هیچی نمیمن نمی -

تر بتونند با عواملشون از پی بردن به ارتباطات با ایران دور کنم تا راحت

 ارتباط بگیرن.

  داد؟  کی این دستور رو بهت -

 مستر شباهنگ. -

 هاش نگاه کردم.کالفه به سمتش خم شدم و جدی توی چشم

  .باشه داشته اطالع ممکن کی  دونی. به من بگوتو حتما یک چیزی می -

 دونستم رو گفتم.من هرچی می -

 به من بگو. یااهلل، به من بگو، بگو. -

 گفتم:ها رو جدیت و آرومی میاین

 بعد و رفتمی  ونزوئال  به اول اطالعات دونممی   دونم، امامن نمی -

 .شدمی فرستاده ایران برای

 کرد؟کی این اطالعات رو دریافت می -

 رو اطالعات این کی دونهمی برادرم  اما گناهم،بی من مستر... مستر  -

 .فرستادمی
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 از جام بلند شدم.

 فردا برادرت سر همین ساعت اینجا. -

و به هتل رفتم و برای الینا که تعریف کردم، سریع گزارش رو به سرهنگ 

    فرستاد.

 مهران نیست؟ -

 چرا خوابه. -

 روی میز چند کتاب کنکور بود.

 ای ادامه بدی؟خومی -

 شاءاهلل!ان -

و بلند شد و پشت پنجره ایستاد. به تلوزیون نگاه کردم که پس از باران رو 

 داد.نشون می

 گیره؟تلوزیون ایران می -

 .زدم دیسی  -

 نخواستم صحبت بینمون تموم بشه.

 کنی؟چطور ارزیابیش می -
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 قدیم، هایفرهنگ به اشاره اجتماعی، تاریخ به اشاره! عالی سریالی - 

 داره، قوی داستانی و زیبا دکوری و لباس از استفاده ها،جایگاه به اشاره

 !خوش شب. کردن می قاطی هم   سیاسی تاریخ کمی بود بهتر  خوب اما

 من. کردم کار به شروع برگشتم، که ویال  با این حرف دکم کرد. به

 مهمی کار  که شرایطی در حتی بیکاریم، لحظات که بودم پرکاری  آدم

 خواب ساعت شیش  با روز در ساعت دو  ذاشتیممی هم روی رو نداشتم،

ه همون اداره رفتم و برادر مرد که حسابی ترسیده بود، ب فرداش. شدمی

 همه چیز رو اعتراف کرد:

 در شیعه  مرد یک برای  رو دادنمی بهم که هاییپیغام  من  -

  .فرستادممی  ونزوئال

 آدرسش رو هم داد.

 برای هردوتون بهتر آرمین از این ماجرا با خبر نشه. -

 .فرستادم پیام الینا به ظهرش  ها هم قصد اطالع دادن نداشتن.اون

 *میای ناهار رو باهم بخوریم؟

 بعد از یک ساعت پیام داد.

 *کجا؟
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 با مشکی بلوز  .بشم حاضر تا  آدرس رستورانی رو دادم و سریع بلند شدم

 ماشین با. زدم شونه راست سمت به رو موهام  و پوشیدم نفتی آبی  شلوار

 زیاد. رفتم رستوران به عشقش با دیدار اولین   ال پسر جوونی کهح و

 هر روی که داشت قرار بیرون فضای در رستوران. رسید  که نبرد زمان

 .نشستیم میز پشت دو هر داشت؛ وجود چتر یک میزی

 سفارش بدم؟چی  -

پیشنهاد غذا رو داد. دوتا سفارش دادم و وقتی آوردن، در سکوت شروع به 

  خوردن کردیم.

 خوای قبول بشی؟کنکور چی می -

 .بخواد خدا هرچی کنم،می شرکت انسانی  رشته -

 و مشغول خوردن شد. یکم بعد گفت:

 گفته بودی که از دعوت پیشین پشیمونی. -

 از رو ماشین   سرم رو از روی غذا باال نیاوردم.خنده آرومی کردم و 

 سکوت پیدا روی کنیم. در رو قدمی چند تا بودم کرده پارک دورتر دستی

درباره ماموریت سرهنگ دستور داد با آرشام به این مسافرت برم؛ قبل از 

 رفتن برای الینا پیام فرستادم.
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 *من رو دوست نداری، چون خالفکارم؟

 م.*نگفتم دوستت ندار

 *پس دوستم داری؟

 .کرد داغونم الینا پیام جواب و گرفتیم بلیط عصر برای   جوابی نداد.

 .نزن کاری غیر حرف یا پیام من به  *دیگه

 و بود دستم بین سرم  مدام  و بود بد خیلی حالم  عصر به فرودگاه رفتیم.

   .رسیدیم شهر به شب   کشیدم؛می عمیق نفس

 خوای پیشش بری؟نمیاالن که  -

 فکر نکنم. -

 ها.راستی، الینا سرپرستی کامیار رو برای تو پیشنهاد داده -

 به سمتش برگشتم.

 برای من؟! چرا نگفت؟ -

 دونم واال، اگه ناراضی هستی بهش بگو.نمی -

 نه ناراضی که نیستم، اما از کی تا حاال انقدر به من اطمینان داره! -

دادم، اتاق برای یک پسر بچه آماده کنه. فردا باید به دنیل اطالع می
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پ جلف تی با دختر یک  طرف رفتیم و در زدم؛آفتاب نزده به خونه، اون

 در رو باز کرد.

 بله! -

 بزک نمیر بهار میاد. -

 این رمزمون بود. سریع کنار رفت، وارد شدم و گفتم:

 ترت بیاد.بگو بزرگ -

 ؟بگم کی اومده -

 دانیال. -

دوان -اسمم رو نشنیده بود. داخل رفت و دو دقیقه بعد، یک مرد دوان

بیرون اومد. یکی از بادیگاردهای آرمین بود که چند سال مرخص شده 

 بود.

 آقا دانیال خوش آمدید! -

 .گلوش رو گرفتم

گرفتی رو هایی که از آرمین مییک کالم، ختم کالم! سال پیش پیغام -

 تادی؟فرسبه کی می

خواست التماس کنه که دستم رو باال بردم جیغ کشید و مرد می  دختر
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 .بود زمین روی پاش هایانگشت فقط  و

 شکنم.اگه نگی همین االن گردنت رو می -

 کشه.پدرتون... من... رو... می -

 ترسی از من نه؟ نقد بچسب آقا.خبر میتو از آرمین که دور و بی -

 لرزید گفت:میدرحالی که 

 دوم فرد  رسوندم که بعد بهمن پیغام رو به مردی اهل شیراز می -

 .دادمی تحویل

 ولش کردم، روی زمین افتاد؛ دختر کنارش نشست.

 خوام. االن ایران؟آدرس اون مرد رو می -

 انگلیس. -

 زود باش، آدرس یا نشونی بده. -

 آرمین خونه دوم طبقه هایاتاق از یکی  خیلی زود فهمیدم اون مرد توی

ام رو برداشتم و به باشگاهش کنه. به هتل که برگشتیم، حولهدگی میزن

 سخت زیاد کردم؛می فکر فرد اون آوردن بیرون به حال،  همون در  رفتم.

 .رفتیم کارش برای ظهر از بعد و گرفتیم بلیط  دوباره صبحش  .نبود
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 بیارینش.بگین آرمین کارت داره و به باغ  -

 اتاق به  کنه؛ها رو چک نمیوقت دوربیندونستم خود آرمین هیچمی

 .کردم  خاموششون و رفتم هادوربین

 حالت آرمین بفهمه.وای به -

 سینه به دست آوردن، که رو مرد  .گفتم هادوربین  این رو به مسئول -

 .ایستادم روشروبه

 پس تو اون جاسوسی؟ -

 انداخت.ابرویی باال 

 کدوم جاسوس؟ -

 پارسال رو یادت میاد؟ -

  یکم فکر کرد، بعد خندید.

 .بردم بدر سالم جون سختی به! بود ماجرایی  وای آره، عجب -

 با انداختن تقصیرت گردن من. -

گردن شما؟ نه اصال همچین چیزی نبود. قرار شد ما سه تا دفاعی از  -

م و در آخر جاسوس اصلی کوچیک به بزرگ، یواشکی از کشور خارج بشی
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 بیرون بره.

 ای به ذهنم رسید.اطالعات جدید بدست آورده بودم؛ نقشه

 داد دستور من به هستی؟ اصلی جاسوس تو گفته آرمین چرا پس  -

 .بدم تحویلت

 ام گرفت و رنگش پرید.نقشه

 نیام، بیرون طبقه اون از اگه داد قول من به خودش   چی؟! برای چی؟! -

 .امن جام

 خواست نگهت داره که قربانی جاسوس اصلی بکنت.به این بهانه می -

 آقا دانیال، توروخدا من رو نجات بده! -

 خیال نشون دادم.خودم رو بی

 .من هم مثل تو فقط تابع دستورم -

 خورم.آقا من رو نکش، من وقتی جانشین پدرت بشی، بدردت می -

 و اگه نخوردی؟ -

 دیگه به گریه افتاد.

 به قرآن قسم، بدردت میپخورم. -
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 قسم خائن من رو کار نمیاد، ثابت کن. -

 چیکار باید بکنم؟ -

 نیشخند زدم. اون هم که فهمید اهل معامله هستم، خوشحال شد.

 از کدوم هر درباره تو جاشبه اما نمیدم، تحویل ایران به  من تو رو -

 .بگو من به دونیمی چیزی هاجاسوس

 شناسم.دادم، میرو که بهش اطالعات رو میمن فقط دونی  -

 نشونی بده. -

 نشونی رو که داد، گفتم:

با افرادم هماهنگ کردم، پنهانی از این خونه خارج بشی. مدتی جایی  -

 مونی تا آرمین فکر کنه تحویلت دادیم.می

در اصل با خورشید هماهنگ کرده بودم که بیرون ساختمون با تیر بزنش. 

کرد پسر کی فکر می معلومه،  اطمینان کرد و رفت. خیلی ساده بهم

 .اومد پیام دنیل از ظهرش  آرمین دنبال گناهکار باشه!

 .کنی   ها* داداش برگشتی باید من رو قاطی مرغ

 انگار بحثشون جدی بود؛ به الینا زنگ زدم.
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 میای به بازار بریم و سوغاتی بخریم. -

 گوشواره جفت  یک   مامان برای داشت؛ قشنگی بازارهای  قبول کرد.

 هم پوریا و دنیل برای  .شلوار و بلوز  شایان برای و گرفتم سفید طالی

 برای رو جاسوسپها ماجرای. گرفتم آوا  برای هم بازیاسباب چندتا و عطر

. رفتم آدرسش دنبال به عصر  اما نداشتم، اطمینان بهش. نگفتم الینا

 افراد از یکی  دومی اما بود، کرده جذبش که بود فراری بدهکاران از  اولی

  .بود خودمون خاندان

نیاز به حرف کشیدن نبود، چون سرگرد وحید که در هک مهارت 

 نرم اطالعات همه روز سه  عرض در سختی هیچ به نیاز بدون  داشت،

ذخیره  رو اطالعات که وردی در و بود آورده بدست رو شونافزاری

  .درآورد هم رو سوم نفر اسم  کرد،می

 شناسیش؟می -

 .خاندان از  -

 اوضاع که آروم شد، گفت:

 شنیدم میپخوای کنکور بدی. -

 .دیگه سال  شاءاهللان شه،نمی که اوضاع این وجود با  -
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 شاءاهلل!ان -

 مون همین بود.کل حرف

شاید باید جهان را رها کرد و فنجانی چای خورد، مبادا که خودمان را از 

 یاد ببریم!

 مانترین فرد در زندگیگمان الیقبی

 اول خودمان هستیم...

 با بابک بیرون رفتیم که دوری بزنیم.

 رستوران بریم؟ -

 بریم. -

   جا هست.وارد یک رستوران شدیم که دیدیم یک خانواده جز ما اون

 .فکر کنم ایرانی هستن -

 نه بابا ایرانی کجا بود! بریم بشینیم. -

 یک میز نشستیم که در باز شد و صدایی اومد:پشت 

 سالم ، هنوز سفارش ندادین؟ -

. کردمی صحبت  به سمت صدا برگشتیم؛ پسری داشت با اون خانواده
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 :گفت باذوق بابک

 دیدی گفتم ایرانی هستن؟ -

زد، زوم کرده بودم. مادر اون اما من روی چهره پسر که خیلی آشنا می

 خانواده گفت:

 کنیم.پسر گلم نیاد که شروع نمیتا  -

 اومد. پدر گفت:کم داشت یک چیزهایی یادم میکم

 چطوری رفیق؟ -

با شنیدن این اسم، لبخند روی لبم نشست و بزرگتر شد؛ بابک حواسش 

 جمع من شد.

 خندی؟به چی می -

 هیچی، غذای رو بخور. -

 شام  شب مردها روی بهارخواب نشسته بودن و به سبک ایرانی

 با که بودم شده خیره الینا به پنجره از  .میز پشت هم هازن و خوردنیم

 .کردمی بازگو رو ماموریت دورنمای و نقشه بلند، صدای و هیجان

چادر نمازش دورش پیچیده بود و قرآن رو توی بغلش    صبحش، فردا 

گرفته بود و به خورشید خیره شده بود. خودش هم مثل خورشید بود؛ 
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 .بشه  روشن و درخشان! خواستم متوجه وجود من روی بهارخواب

 طلوع خورشید زیباترین آفریده خداست! -

 نفس عمیقی کشید.

اصال فردا خورشید طلوع خواد که ها آدم میالعادست! بعضی وقتفوق -

ها هم مثل االن، با خوشحالی به طلوع خورشید نگاه نکنه. بعضی وقت

کنه این بهترین طلوعش ولی باز هم بعدی کنه. هر دفعه فکر میمی

 قشنگتر!

 های دخترونه رو ندارم.حوصله چرت و پرت -

زد. قرآن رو هاش برق میبا خنده، به تمام رخ به سمتم برگشت؛ چشم

روی سکو کنارش گذاشت و کتاب قطوری رو از روش برداشت و به سمتم 

 گرفت.

 بفرمایید! -

 چیه؟ این   -

 .کردم چاپ که رمانی اولین   -

 نگاهی به جلد انداختم. *گمشده دوران*

 رسید؟ بهتون اینجا   -
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 نه مامان گرفته بود، گذاشته بود داخل ساکم، االن دیدم. -

 آها. -

 جلوتر آورد.دستش رو 

 بگیرید دیگه. -

 !میدی؟ من به - 

 خواستم نشونتون بدم، دلتون بسوزه.پ ن پ، می -

 با تردید ازش گرفتم.

 کنید؟امضا نمی   -

 ازم گرفت و صفحه اولش رو امضا کرد.

 تقدیم به یک همکار. -

 برای. داشتم رو کردنش بغل  ازش گرفتم. توی اون هوا، بدجور وسوسه

 :گفت  .کردم نگاه آسمون به دوباره خودم کردن کنترل

 شکست یک کردممی فکر برسم؛ اینجا به کردمنمی فکر وقت هیچ   -

 .بشم خورده

 زمان گفتیم:هر دو هم
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 !نخوردم شکست ولی شکستم اینکه با   -

  .شد خیره آفتاب به دوباره و  با بهت بهم نگاه کردیم؛ ریز خندید

 ‘ مترسک، کاله را بردار هی ‘

 قطره قطره اگر چه آب شدیم

 ابر بودیم و آفتاب شدیم

 ساخت ما را همو که می پنداشت

 به یکی جرعه اش خراب شدیم

 هی مترسک کاله را بردار

 ما کالغان دگر عقاب شدیم

 ما از آن سودن و نیاسودن

 سنگ زیرین آسیاب شدیم

 گوش کن ما خروش و خشم تو را

 ازتاب شدیمهمچنان کوه ب

 اینک این تو که چهره می پوشی

 اینک این ما که بی نقاب شدیم
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 ما که ای زندگی به خاموشی

 هر سوال تو را جواب شدیم

 خواهی؟دیگر از جان ما چه می

 ...حساب شدیمما که با مرگ بی

 محمد علی بهمنی

*** 

 با تعجب به زاهد گفتم:

 همه جزئیات یادت مونده؟های خوبی نوشتی، چطور با این چه گزارش -

 تاب کرد و نیشخندی زد. سینا گفت:نگاهی به لپ

 اش حرف نداره!زاهد حافظه -

 .هستیم  اهللدیگه خجالتم ندید، ما همه سرباز امام زمان عجل -

  دنبال سومی افتادم.

 اینِ که! -

 شناسیش؟می -

 داریوش پسر یکی از اقواممون. -
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زمان با ما آرمین که فهمیده من دادم. فهمیدم همبعد حواسم رو به ماجرا 

. شد ماشینش سوار که دیدیم هادوربین با  کنم دنبالش.چیکار دارم می

 :گفت زاهد

 به سمت خونه آرمین میره احتماال. -

 باید جلوش رو بگیریم. -

کنیم تا فکر کنند مرده؛ خودش رو زودتر خارج ماشینش رو منفجر می -

 کنیم.می

 یقی کشیدم.نفس عم

 فقط زود باشید. -

آمیز به اتمام رسید. پسر رو آوردن؛ وقتی من رو دید، عملیات موفق

 خندید.

 تری.پس تو از پدرت زرنگ -

 فقط آدرس جاسوس. -

 .نکن هم فکرش حتی  -

 :گفت آسمان  دو، سه بار دیگه سینا ازش پرسید، دید فایده نداره.
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 .بهتره ما برای کنه اعتراف زودتر هرچی  -

 سرهنگ گفت:

فکر نکنم برای کسی که به کشور خودش خیانت کرده و باعث مرگ  -

 .باشه انسانی حقوق رعایت   این همه هم وطن جوون شده، نیازی به

 یاسر یقه لباس پسر رو گرفت.

 ن.م  بسپارینش به -

 خندید، همراهیش کرد.پسر درحالی که می

توجه به عالم و نکرده بود. مهران بیچهار روز گذشت و پسر هنوز اعتراف 

 آدم، هر شب کلوپ بود؛ پیش الینا رفتم.

 میای بازهم بازار بریم؟ - 

 !من برای بازار همیشه پایم -

 .سوار ماشین شدیم و راه افتادیم

 !وای چه گرمه -

 تو این گرما چطوری چادر پوشیدی؟ -

 :کرد، گفتطور که دور و بر رو نگاه میهمین
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 !گرمای جهنم وحشتناکه -

 از کجا می دونی؟  -

 .دونندهمه می -

  .تونی برونیهای لندن با آرامش میتوی خیابون

 .تو که جهنمی نیست. من که رفتم جهنم، بهت خبر میدم -

 کنی میری جهنم؟چرا فکر می -

 کنی نرم؟چرا فکر می   -

 :کرد شمردن  ها شروع بهمثل بچه

 ملت برای زیادی کارهای   کنی،ها کمک مییتیمچون تو فداکاری، به  -

کنی، احترام همه نجام دادی، با بزرگترها خوب برخورد میا مردم جیب و

داری، فحش نمیدی، دروغ نمیگی، بعد ها رو نگه میرو مخصوصاً خانم

گیری، نجیبی، کارهای خاک بر سری انجام اشتباه عذاب وجدان می

 .جاستنمیدی، نماز و روزت به 

و پیاده  بردم پارکینگ رو ماشین  ابرویی باال انداختم و چیزی نگفت.

 .شدم

 افسونگر؟ عصر هوای  متوجه شدی -
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 .بستگی داره که با کی باشی که افسونگر باشه -

 خودش رو به نشنیدن زد.

 .یکم وسیله برای حجله طلبگی بابک بگیرم -

 انگلیس بگیری؟خوای از های حجله طلبگی رو میوسیله -

تمال دس جا و زباله سطل  پشتی،  دیواری،  آینه یک  خندم گرفت.

 .کاغذی ستش. ست لیوان، فالکس، ساعت رو میزی، گرفتیم

 .خودش قصد انتخاب نداره -

 .براش مهم نیست -

 خوب حاال چیکار کنیم؟ -

 :کردم، گفتممن که احساس گرسنگی می

 .بریم میوه و خوراکی بگیریم -

فروخت، اما ما چند کیلو گرفتیم و هندونه و آناناس رو میوه تکی می

 به و  هوا تاریک شده بود؛ توی پارکی نماز خوندیم  .کردیم اضافه  هم

   .برگشتیم هتل  سمت

 .اونجا رو -
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 .با دیدن چیزی که نشون داد، ماشین رو کنار خیابون نگه داشتم

 .گراز؟ یاد راه شمال افتادم  -

 :پیاده شدیم و هر دو پشت درختی قایم شدیم. خواستم برم که گفت

 .نرو، گراز نر هم هست -

دو گراز و شیش بچه گراز. به سرعت غذاهایی که مردم براشون ریخته 

 .کردنمی خرخر  خوردن وبودن رو می

 گیری؟گوشی بدم فیلم می -

 .بده -

 .مراقب باش، فلش نزنه -

 .گرفتم ازشون قشنگ عکس چندتا داد، رو رنگش پفکی  گوشی تاشوی

 .نشده پیداش  بریم تا خرس هم -

 .پیداش بشه شما که هستی -

 :حس لذت بهم دست داد، اما گفتم

 چی باعث شده فکر کنید وقتی خرس حمله کنه، من مراقبتونم؟  -

 :با شیطنت گفت
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 خوب با خرس هم هیکلی هستی، گفتم باهاش بجنگی. -

 .ساختگی کردم و یک قدم بهش نزدیک شدماخمی 

 من؟ -

 .با ترس ساختگی عقب رفت

 !تریخوب ببخشید، شما گنده -

به سمتش دویدم که فرار کرد. چادرش رو که کشیدم، به سمتم برگشت 

هاش زل زدم؛ لبخند از لب اون هم و چادرش رو درست کرد. توی چشم

 :یدمکردیم. غرمی نگاه  همرفت و هر دو با اخم به

 !شمدارم وحشی می  -

 .داشتم دوست همیشه رو  خشونتت -

 !کردیمجوری میچرا این

 پس دوست داری؟  -

هاش بهم دستش رو به زانو گرفت و خودش رو راست کرد. حتی نفس 

 .کردهنوز با اخم نگاهم می   خورد؛نمی

 !شیطونی  -
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ها سرکوب شد، احساسخیلی چیزها هست که نباید باشه، خیلی   -

 ...اما   ها زده شد،جلوی خیلی از حرف

 اما چی؟ -

 .اش رو بیرون کشید و روش رو گرفتیقه 

 .بریم -

تا هتل سکوت کردیم. پیاده که شد، به خونه برگشتم. الینا نگاهی به حال 

 .اهمیت رد شدگرفتم کرد و بی

 !منو باش با چه دلی به قاتلم پناه آوردم

 .آرشام و خورشید، ناراحت توی هال نشستندیدم 

 چی شده؟ -

 شینم. آرشام میگه:اشاره کردن بشین؛ می

 .کنه، انگار خیلی وفادارهاین مرد اعتراف نمی -

 .بهش رو نده؛ کاری نکن جوجه خروس فکر کنه عقابه -

 .گیرهکم داره رد کار رو میجاسوسمون میگه آرمین کم -

اومد. نظر نمیترسیدم، رسیدم؛ اما حاال انقدر ترسناک بهبه چیزی که می
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 .با خونسردی پا روی پا انداختم

 خوب یعنی چیکار کنیم؟ -

 تونیممی طوراین کنیم؛ پیدا ضعفی نقطه تا کنیم تحقیق دربارش  بهتر -

 .بترسونیمشون

 :خورشید گفت

 .من این کار رو انجام میدم -

 .زودتر، آرمین اهل رحم نیستفقط  -

 و رفتم حموم به  ها، اطالعات بدرد بخوری به دستمون نرسید.با همه این

 به اخم با مدت تمام زاهد  .نشستیم صبحانه میز دور همه گرفتم؛ دوشی

 :گفتم بابک به  .باشم گناهبی کردنمی باور هنوز. بود زدهزل من

 .گرفتمها برات بیا پارکینگ، ببین چی -

 .صندوق رو باز کردم، با تعجب به وسایل نگاه کرد در. رفتیم  هر دو پایین

 !ها برای منه؟این -

 .داره وسایل  به نیاز هم حوزه  حجله -

 :با ذوق گفت
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 .خیلی قشنگ هستن! اصال به یاد وسایل نبودم، مرسی -

مخصوص خودت هم دوری بزنم و هرچی نیازت میشه بخر. آها، لباس  -

 .اعراب هم باید برات سفارش بدیم

 به یاسر ماشین و شد باز در   غش خندید؛ دلم براش ضعف رفت.-غش

 :گفتم بابک به و بستم رو کاپوت. اومد داخل

 .تو برو -

 .. یاسر که پایین اومد، باهم دست دادیمبدون مخالفت رفت

 چه خبر شده؟ -

 .شنیدم آرمین خواستت -

 .شدهام گرد چشم

 کی؟  جدا؟ -

 پس خبر نداری، برای امشب. -

 دست توی موهام کشیدم.

 .باشه داشته  ممکن قصد کشتنم رو -

 گیم نرو.ما می -
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 ما یعنی کی؟ -

 .داد نشون  با انگشت

 من، سینا، آسمان. -

 تون اطالع داشتید، جز من.پس همه -

 دونی.کردیم تو زودتر از همه میما که فکر می -

 .فکر رفتمبه 

 واقعا خبر چرا بهم نرسید؟ کی به شما گفت؟ -

 بابک. -

پرسم؛ پس اون مبطله شده، اما چرا به من نگفته خدا داند. ازش می -

 کنم.روی رفتن یا نرفتن هم فکر می

 خداحافظی کردیم و باال رفتم. وارد اتاق که شدم از بابک پرسیدم:

 چرا بهم نگفتی آرمین دعوتم کرده. -

 رای یک مهمونی بود.ب -

 خوب، چرا بهم نگفتی؟ -

 با نگرانی به سمتم برگشت و توضیح داد:
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همون پسری که خبر رو رسوند، گفت ممکن جون داداشت در خطر  -

  باشه.

کردم، آرمین ممکن بود فهمیدم و بهونه پیدا نمیدونی اگه نمیمی -

 چیکار کنه؟

 طوراین  کرد، تو سکوت کردیخواد بکنه؟ چون هربار اذیت چیکار می -

 کنه. بهش بگو دوست ندارم بیام.رفتار می

 جدی نگاهش کردم.

 کنم.روش فکر می -

و به دستشویی رفتم تا آبی به صورتم بزنم. فکر کردم، خیلی هم فکر 

فهمه بهانه، حتی ای باشه میدونستم اگه نرم، هر بهانهکردم؛ می

 و بود همراهم بابک طرفی از. بشه بقیه بودن و ماموریت  متوجه  ممکن

 نشسته تخت روی مدت تمام بابک  .بزنه آسیب بهش بتونه خواستمنمی

کرد. آخر سر هاش دنبالم میرفتم، با چشمهر سمتی می به و بود

 رو دستم و دوید جلو درآوردم، ساک از رو مشکی  شلوار و کت  وقتی

 .گرفت

  دانیال توروخدا نه! -

 اومدم  انداختم؛ تخت روی رو شلوار و کت  کنار زدم ودستش رو 
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 .بست رو ساک زیپ که بردارم رو پیراهنم

 نمیپذارم، اصال. -

 نگاهی. اومد باال صداها شنیدن با بود، من تصمیم  دار بیژن که منتظررزم

 .انداخت بابک نزار حال و تخت روی هایلباس به

 پس تصمیمت رو گرفتی. -

 زد:بابک سرش داد 

 شما به من قول دادید بالیی سر برآورم نمیاد. -

 :گفت و کرد موجود وضع به نگاهی دوید؛ باال خورشید  با صداش

 سرگرد شباهنگ نرو. -

 .گناهمحداقل اگه مردم باورتون میشه، من بی -

ها نشست؛ ستوان دونست ماجرا چیه، اما غم توی نگاه اونبابک نمی

 :گفت فطرت  .رسیدن  فطرت و یاسمن هم

 گناهی، بیا همین آخری رو تحویل سرگرد بدیم.ما قبول داریم بی -

 یاسمن گفت:

کنم؛ این داره ما رو به ها هم نقشه من که باور نمینه، بذار بره. این -
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 .پدرش  . نقشه خودش وگیرهبازی می

این حرف برام سنگین اومد. سرم رو پایین انداختم و مشغول برداشتن 

 وازم شدم. بابک پرسید:ل

 موضوع چیه؟ -

 چیز مهمی نیست. -

یعنی چی چیز مهمی نیست؟! داره هرچی از دهنش بیرون میاد بهت  -

میگه. اصال مگه این خانم دوست خورشید خانم نیست، پس از کجا تو رو 

 شناسه؟می

 الینا که تازه رسیده بود، گفت:

 کنم بابک.من برات تعریف می -

 گفت:رو به من 

 مراقب خودت باش! -

 بیرون بقیه و رفتم هاملباس سمت به. شد قطعی تصمیم  با این حرفش

 هران گفت:م. کردمی نگاهم نگران هنوز بابک رفتن؛

 .بیا پس چیه، ماجرا ببینی  خواینمی مگه  -
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 خوام داداشم زنده بمونه.اول می -

مون کشته ممکن هههتونی جلوش رو بگیری. اگه االن نره، تو نمی -

 مرگ از  که میاد سرش بالیی برسه، ایران وقتی هم اون غیر  شیم.می

 .بدتر برابر صد

 اش گرفت و روی تخت نشست.بابک گریه

 افته؟!چه اتفاقی داره می -

دوربین رو برداشتم و آخرین عکس رو از خودم توی 

 یک به رو موهام روشن؛ سبز  پاپیون با بلوطی   پیراهن   .گرفتم   آینه

 رو  اشگونه بود؛ اومده بند بابک هایاشک دیگه. زدم شونه طرف

  .بوسیدم

مراقب خودت باش، خوشحالم تا آخرین لحظه تو کنارم بودی! بعد برو  -

  یک دوش بگیر، حالت جا بیاد.

های سرخش دلم گرفت. سرم رو سرش رو که باال آورد، با دیدن چشم

انداختم و بیرون رفتم؛ الینا کنار دیوار نشسته بود و شربت آبلیمو پایین 

 ، بعد گفت:کردیم سکوت هردو مدتی. اومد جلو من دیدن با  خورد.می

 باید یک اعترافی بهت بکنم. -
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 دونم.می -

 چی رو؟ -

 جدی نگاهش کردم.

 .نداشتی اعتماد توهم گفت، بهم خورشید  -

 ...من نه، - 

  الینا، امشب نه.تمومش کن  -

 صورتم رو نزدیک بردم که سریع خودش رو عقب کشید. زمزمه کردم:

 به حرمت چند سال عاشقی. -

 کردم کوتاه بیاد، اما زمزمه کرد:فکر می

 به حرمت چند سال بندگی. -

 توی همه رفتم؛ بیرون و گذشتم کنارش از. رسهنمی ما به خیری  ازش

. نزد حرفی کسی اما بود، من روی شونکالفه هاینگاه. بودن نشسته سالن

 سمتم رو ماشینش سویچ و اومد سمتم به مهران گذشتم؛ کنارشون از

ماشین آورده بود. تشکر کردم و گرفتم؛  ایران از اون فقط گرفت،

 نزدیک. روندم آرمین خونه سمت به و شدم روشنش آبی پرشیای  سوار

 دفعهیک گرفته؛ مهمونی فهمیدم آمد و رفت و روشن هایبرق از خونه
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 .موند خیره جایی به چشمم

 این نداست. -

کرد. آخرین درست دیده بودم، ندا بود که داشت با پدرش صحبت می

 باری که این دختر رو دیدم، توی بازی مافیا بود.

این تونست دخترش رو پس بگیره، توی آرمین نتونستی یا نخواستی  -

 پسرت رو نجات بدی.

رد باغ شدم و ماشین رو بردن پارک کنند. به داخل سالن رفتم، شاید وا

 پر میز هر روی بود؛ شده گذاشته میز صد  و نفر سیصد  نزدیک

 شلوارم و کت روی دستی. نشد من متوجه نگاهی   یوه.م و خوراکی  از

 هاینوچه از یکی   به چشمم گشتم؛ آشنایی دنبال چشم با و کشیدم

 تا رفتم سمتش به! بهرام. بودیم بازی هم باهم بچگی توی که افتاد آرمین

 .شد بلند و کرد نگاهم باز دهن با. نشد من متوجه نرسیدم، نزدیکش

 دانیال خان! -

 باهم دست دادیم و روبوسی کردیم؛ دعوتم کرد بشینم.

 شما کجا، اینجا کجا؟ -

میاد. مشغول صحبت شدیم که ارکستر سکوت کرد؛ فهمیدیم آرمین داره 

 آوا و بود گرفته رو بازوش چشمه  ها خیره شدیم. درحالی کهبه باالی پله
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م رو نگاه من. اومدمی پایین رو هاپله یکی-یکی بود، چشمه بغل هم

کردن؛ جرات نداشتن جایی دیگه رو نگاه گرفتم، اما بقیه نگاهش می

 رو  صندلی هم بهرام  کنند. به پایین که رسید، همه به سمتش دویدن.

 .رفت سمت اون به و زد کنار

اومد بشینه شد و هرکی میها معلوم میحاال وجه تفاوت من و اون

افتاد. آرمین به سمت صندلی سلطنتی شرابی رنگی نگاهش به من می

رفت و روش نشست؛ چشمه رو هم کنارش نشوند. آوا هم برای بازی با 

هاش ا دیدن من به دوستها رفت؛ بلند شدم و به سمت آوا رفتم. ببچه

چیزی گفت و به سمتم اومد و محکم بغلش کردم. با اینکه همه درگیر 

کارشون بودن، اما متوجه ما شدن و انگار فهمیدن این پسر همون 

  .اسیر  آقازاده

جمعیت به سمتم اومدن و در چند لحظه انقدر دورم شلوغ شد که 

اندازه هاشون بینجکاویدونستم جواب کی رو باید بدم. چاپلوسی و کنمی

 همه. دیدم رو آرمین خشمگین  بود؛ مخصوصا دخترها. از دور نگاه

شتم که برگ بهرام پیش   اما ببرن، خودشون میز سر رو من خواستنمی

جوری به بقیه نگاه کرد که انگار پادشاه عالم. برای نشون دادن 

 کرد.صمیمیتمون با خنده و صدایی بلند، شروع به صحبت کردن 

آذری اومد و کنارم نشست. بهرام با دیدنش متوجه شد باید حرف 
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   خصوصی باشه، پس معذرت خواست و رفت.

 .هستی هنوز که تو  -

 هنوز نتونستن سرم رو زیر آب کنند. شما چرا اومدی؟ -

 الزم بود. -

 :گفت بعد و انداخت بود، ما به دور از حواسشون که گروهی  نگاهی به

ایران و دیگه پات رو اینجا نذار. نزدیک آرمین نشو؛ سرت رو برگرد  -

 مونی.طور زنده میجلوش باال نیار، فقط این

 جمع صندلیم  بعد بلند شد و رفت. بهرام اومد و نشست؛ کلی دختر دور

 و دیدم رو باران دور از. باشم تفاوتبی بهشون داشتم سعی که شدن

 و وراین به رو خودش کمی  کرد؟می چیکار اینجا اون. شد گرد هامچشم

 براش صندلی یک رو خودم. اومد سمتمون به بعد کرد، مشغول وراون

 گفتم: دخترها به رو نشست،. شد دخترها حسودی باعث که کشیدم کنار

 شه من رو با دوست عزیزم تنها بذارید؟می -

 .ناراحت و با اکراه رفتن؛ بهرام خندید

 کنفرانس کردی!چه  -

 لبخند زدم و به باران نگاه کردم.
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 کنی؟تو اینجا چیکار می -

 داشت، گفت:درحالی که جامی رو از روی میز برمی

 .بزنم آرمین به سری که گفت معلم  آقای -

 دونستم آقای معلم رمز سرهنگ.بهرام محو باران بود و من هم می

 چرا؟ -

 کرد.جام رو توی گلدون وسط میز خالی 

 برای اینکه امانتی براش فرستادیم، مراقبش باشه. -

 و هست من به حواسش  دلم آروم شد. سرهنگ نیرویی نشون داد که

 .ببینم آسیبی ذارهنمی

 تو رو اینجا خواسته که قربانیت کنه، چرا اومدی؟! -

 آبروش  هم خوره،برمی مشکل به خودش تجارت هم بکشه رو من اگه  -

 هاخیلی حتی و بود غیررسمی پسر پرهام چون میره، همکارهاش جلوی

 .شناسنمی همه رو من اما پسرش، دونستننمی

 .بارهدونی اگه آرمین بخواد پینه همه چیز رو به تنش میو تو می -

دونستم به آرمین اعتمادی نیست و ممکن هر لحظه زیر همه البته می

. نفس چیز بزنه. متوجه آرمین شدم که با چشم اشاره کرد پیشم بیا
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ها عمیقی کشیدم؛ بلند شدم تا به سمتش برم که بلند شد و به سمت پله

 هاپله  رفت. فهمیدم یعنی باید دنبالش برم، اما جرات نداشتم. روی

 احساس. رفتم همراهش و شدم بلند  و به سمتم برگشت؛ ایستاد

 شدیم؛ کارش اتاق وارد باهم. بینممی رو دنیا که بار آخرین برای کردممی

 .کردیم سکوت دو هر مدتی ایستادم؛ ازش فاصله با. ایستاد بالکن روی

 کنی؟به چه جراتی این کارها رو می -

 تونی به عنوان سپر ازم استفاده کنی.نمیقرارمون نابودی من نبود.  -

 خوای مقابل من در بیای.پس می -

 یکم فکر کردم.

 خوام از این ماجرا جون سالم بدر ببرم.نه، فقط می -

خوای جون سالم بدر ببری. باشه، فرد سوم رو تحویلم بده تا پس می -

 جنازه... فقط جنازه جاسوس رو تحویلت بدم.

 رفی بزنم.چند ثانیه نتونستم ح

 جدا؟ -

تر از نفر آخر اگه نه اون رو جاسوس اصلی قرار آره، اون فرد برام مهم -

 دادم.می
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 کیه؟ اون مگه  -

 به سمتم برگشت و با آرامش گفت:

 خوای رو فردا تحویل بگیر.به تو ربطی نداره، چیزی که می -

 با سرهنگ مشورت کنم، اطالع میدم. -

چشمه و باران نگاهشون به باال بود، با دیدن من برگشتم و بیرون زدم. 

 لبخند زدن؛ جواب لبخندشون رو دادم.

 *الینا**

وفایی؟! مگه دوستش نداشتی؟ چرا گذاشتی کار به تو چرا انقدر بی -

 اینجا برسه؟

   بابک؟ بکنم  تونستممن چیکار می -

 ریخت؛ روی تخت نشستم.به پهنای صورتش اشک می

 یک چیزی بگم؟ -

 حل نداد، اما من گفتم:م

 تر از مرگش.دوری تو دردش برای دانیال سخت -

 .نداد جوابی هم باز اما خورد، ریزی  تکون
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اگه دانیال تو رو اینجا آورده، برای مراقبت ازت بوده، حتی اینکه االن  -

دونه اگه آرمین عصبانی بشه همه ما راه فرار رفته بخاطر توی، چون می

 افته.برادرهات جونتون به خطر میداریم، اما تو و 

 هاش برداشت و نگاهم کرد.سرس رو از بین دست

 کنی؟ چیکار  گرده، اما سوال من این تو بعدش قراردانیال برمی -

 اسمش دالر  خوام دنبال علم برم، آرزوم اینه. پسر پدرخواندهمن می -

 ازم  خالفکارها با  همخونی کثافتی  خواممی اگه که   گفت بهم اون واحد

 که راهی ترینپاک و بهترین  و کنم دور ازشون رو خودم بشه، پاک

 .همین هم من انتخاب کنم؛ انتخاب رو تونممی

ضرت آقا وقتی قم درحال تحصیل بودن، پدرشون ح شنیدی، البد بابک  -

 پدرشون، از مراقبت برای ایشون   شه؛به بیماری آب مروارید دچار می

 کنند، ول رو قم درس نداشتن دوست طرفی از اما برن، گیرندمی تصمیم

 دوست از یکی با  .دینی و علمی پیشرفت هم و بود علم  هم چون

نظر من شما به مشهد میگه به دوستشون کنند؛می مشورت  هاشون

 ایشون. میده پدر خدمت در بده بهتون قم  برگردید، هرچی خدا بخواد

 و کنه عمل کنهمی قبول پدرشون که مدتی تا و گردنبرمی هم

 رو پدرشون دست بار سه روزی. گردهبرمی اولیه حالت به هاشچشم

شون مراقب ایشون  .گردونبرمی و بردنمی مسجد به و گرفتنمی
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 تونستنمی قم توی نکنم فکر که داد بهشون چیزی خدا هم واقعا   بودن؛

 .بیارن بدست

 صورتش رو پاک کرد.

 .نیست من پدر که دانیال  -

 خندم گرفت.

 و پدر جایگاه که  خدا حفظت کنه، پدرت که نه، مادرت رو! حاال درسته -

طف اون دوتا ل همه  که نکنم فکر اما وظیفه، بهشون احترام و رفیع مادر

 روی هم یک سوم پدری باشه که دانیال برات کرده.

 حرفی نزد.

 ضد بر   برای مرداد ماه باشه، چون همهیک چیز دیگه، قرار بود سفر ما  -

 اشخونه در رو اعدام حکم شدمی رفتن، دیرتر روز یک و بودن دانیال

ا این کارش ب. انداخت عقب رو سفر  تو، اعتکاف خاطربه دانیال اما بیارن،

دونی چی گفت؟ گفت حتی من و سرهنگ هم بهش شک کردیم، اما می

اعتکاف بره، آرمین خشمش از من رو سر بابک اگه من االن بیام و بابک 

کنه، اما اگه من سفر رو بعد از کار بابک برم، خشمش از بابک رو خالی می

 .کنهمی خالی  سر من

 .دوید باال بدو-بدو  مهران
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 دانیال اومد. -

نگاهی به چهره هیجان زدش کردیم و هردو از جا پریدیم، پایین دویدیم. 

 هایقدم صدای شنیدن با  دانیال جمع شده بودن.آرشام و خورشید دور 

. کرد بغلش و رفت پایین بدو-بدو بابک. ریخت دلم آورد، باال رو سرش ما،

توی  کرد؛ نگاه من به و کرد  حلقه اششونه دور رو دستش هم دانیال

نگاه هم غرق شدیم. بقیه نبودن و همه دور هم نشستیم و ماجرا رو 

 تعریف کرد.

 با  سریع به زاهد و وحید که پیش کوروش و یاسر بودن زنگ زدم تا بیان.

 :گفتم  .کرد تعریف رو ماجرا مون،دوباره شدن جمع

 کنه.بهتر سرگرد فطرت ندونه که حتما مخالفت می -

 تیم؟هس   االن ما موافق -

 بهتر موافقت کنیم، چون اون فرد خیلی بیشتر به نفعمونه. -

 دانیال گفت:

 تونه اعتراف کنه.این می -

 توی آرمین ندیم، تحویلش االن ما اگه خوره؟می ما بدرد چه اعتراف  -

 .کششمی خودمون دست
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 یعنی نباید به جزای کارش برسه؟ -

 مدتی سکوت کردیم که بابک گفت:

 شه من نظری بدم.می -

 نگاهش کردیم؛ مهران ابرویی باال انداخت.

 چه زود غوره شدی، بگو ببینم. -

 همه خندیدیم. گفت:

 من میگم یک سم بهش بدیم که بعد از چند ساعت از تحویلش بمیره. -

 هم نگاه کردیم. آرشام گفت:دوباره به

  خدایی نظر خوبیه! -

 خورشید گفت:

 خوندید؟کنید. آقا دانیال یکم برامون میها رو ول این حرف -

 و خندیدن. وحید گفت: هم نگاه کردنهمه به

 سپاهی رو چه به آواز خوندن؟ -

 زاهد گفت:
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 بر اینکه گوش میدم، گیتار هم دارم.من عالوه -

 یاسر گفت:

 بلدی مگه؟ -

 همچین. -

 داد.بعد رفت تا گیتار رو بیاره. به دست دانیال داد که دانیال پسش 

 خوانم.تو بزن، من می -

 چی بزنم؟ -

 تونی؟می رو علمشاهی  بهنام تکی تو  -

  سریع نشست و تنظیم کرد.

 همه میگن تو تکی

 تو یه گوله نمکی

  بریاز همه دل می

 تو یکی یکی یکی

 ایبه خدا نمونه
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 ایواسه من یه دونه

 واسه قلب عاشقم

 ایتو همون بهونه

 همه میگن تو تکی

 ی تو یکیحرف ندار

 از همه تو بهتری

 تو یکی یکی یکی

 شیمثل هیچکی نمی

 بشی بهترینشی

 مثل تو خیلی کمه

 آخه تو آخرشی

 شهتو دنیا هیچکی مثل تو دیگه پیدا نمی

  شهدنیا بدون عشق تو دنیا نمی

  شهدل من با هیچ کسی که جور نمی
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 عاشق تو بوده و هست و تا همیشه

 همه میگن تو تکی

 گوله نمکیتو یه 

  بریاز همه دل می

 تو یکی یکی یکی

 ایبه خدا نمونه

 ایواسه من یه دونه

 واسه قلب عاشقم

 ایتو همون بهونه

  شهتو دنیا هیچکی مثل تو دیگه پیدا نمی

  شهدنیا بدون عشق تو دنیا نمی

  شهدل من با هیچ کسی که جور نمی

 عاشق تو بوده و هست و تا همیشه

 .خندیدیممی و مزدیمی  همه دست

 با. بیارن رو اصلی جاسوس  تا رفتن مهران و دانیال  تشویش هزار با  فردا
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 آپارتمان پارکینگ  داخل دیدار  داشتیم؛ نظرشون زیر دوربین

 روی تابوت یک. ایستادن نفر دو اون رویروبه نفر چند و آرمین  .بود

خورده پشت ت بسته و کتک دس هم سوم نفر و بود ایچرخه چهار

 از یکی. نداد تحویل اما برد، جلو رو فرد دانیال آرمین  دانیال. با اشاره

. شد آزاد پسر بازوی از  دانیال دست  .کرد باز رو تابوت در هانوچه

 .رفت عقب زنان فریاد و زد سرش به رو دستش دو  مهران

ت و ماهم گف بهش ایکلمه چند آرمین  دانیال کنار تابوت نشست.

 چنان با و برد باال رو سرش دفعهیک. افتاده اتفاقی چه که بودیم  گیج

 سوت  گوشم کردم احساس صدایی، نیومدن وجود با  که زد فریاد حالی

 نکردم تحمل دیگه. زد فریاد و کشید دست جنازه روی بار سه دو،. کشید

هش ب چیزی آرمین و درآورد رو گوشیش مهران. زدم زنگ مهران به و

 :اومد  آلودش  گفت. برش داشت؛ صدای بغض

 جانم! -

 داداش اونجا چه خبره؟! -

اومدید، کاش این بال رو سر الینا کاش هیچ وقت دنبال واقعیت نمی -

 شکستیش.طور نمیکردید، اما اینآوردید. کاش اعدامش میدانیال نمی

 ت.هم نگاه کردیم؛ بابک وحشت زده گوشی رو گرفهمه گیج و نگران به
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 مهران چی شده؟! داخل تابوت کیه؟! -

 ه انقدر دنبالش بودید، برادرش بوده.ک اون  داخل تابوت برادرش پرهام. -

دفعه به پشت افتاد؛ آرشام سریع جلو بابک چند نفس عمیق کشید و یک

  اش داشت.رفت و نگه

هاش افتاده دانیال که به خونه برگشت، همه به استقبالش رفتیم؛ شونه

 و من. بود زده سرم باال هم بابک  مون باال رفت؛توجه به هههبود. بی

 رو پیشونیش و رفت بابک سمت به دانیال  بالشون دویدیم.دن خورشید

 .کرد نگاه ما به شه،نمی بیدار  دید وقتی. بوسید

 نیاورید؟ سرش باالی دکتر چرا  -

  خاطر کم خونیشِ.آوردیم، به -

 کردم!معرفیش نمیکاش بهشون  -

 ور تخت نشستم.جلو رفتم و اون

 االن هم به فکر برادرهاتی، یکم به فکر خودت باش. -

برادرم رو کشتن الینا! اونی که دوباره بهم خیانت کرد، برادرم بود. به  -

 هاایمیل وسیله  دادیم، گوشیم رو و بههم میهایی که بهوسیله پیام

 حق منم؛ مشکالت این  همه بانی باعث یناال  .کرد هک رو اداره  سیستم
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کردن، کاش وجود می اعدام رو من کاش. اومدمی بدشون من از داشتن

 نداشتم.

 :گفتم و نشستم کنارش  .کرد نگاهش دلسوزی  خورشید با

 چی داری میگی؟! به من نگاه کن. -

 محل نداد.

 دانیال به من نگاه کن. -

 سرش رو باال آورد و نگاهم کرد.

شد؟ ما اومده بودیم دنبال این جاسوس تو تقصیر کاری؟ تو نبودی نمی -

 اومدیم. برسیم  که به حساب همون چندتا عاملی که زورمون رسید،

. برنخوری مشکل به تو که اومدیم دشمن؛ به بدیم نشون شصت ضربه

 به داخلی دشمن دست اما کنیم، کوتاه رو خارجی دشمن دست اومدیم

 تو هایی؟طلبیقدرت  تقصیرکار تو هایی؟خیانت تقصیرکار تو توی؟ و من

  فکرهایی؟ طرز تقصیرکار

 .کرد باز رو هاشچشم  با صدای ما، بابک

 دانیال! -

 خودش رو باالی سرش کشید.
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  جان دانیال! -

 اش کشید.اشاره کرد کنارم بیا. دانیال دست انداخت و بابک رو توی سینه

گفتی احیا انجام بدن؟ شاید فقط یک بیمارستان بردید؟ میپوریا رو  -

ست، چرا خواست بترسونمون. پرهام زندهشوخی بود. شاید آرمین می

طوری ولش کردی! میاوردیش حداقل دفنش تنهاش گذاشتی! چرا همین

 کردیم.می

 زد، گفت:درحالی که زار می

 بزن، سر بهش متوه کنیم؛می دفن نجف. کنیم دفنش میارم  میارمش،  -

 .داداشم نکنه غربت احساس

 من نمیرم. نجف نمیرم، اما قول بده که اونجا دفنش کنی. -

 کرد، گفت:دانیال درحالی که متعجب و امیدوار به بابک نگاه می

 قول میدم عزیزم. -

 اعت بعدش خبر رسید.س یک  ماهم ترجیح دادیم تنهاشون بذاریم.

 پرهام  انتخاب کرده. یکی جانشین برایآرمین برای خودش دو بازو  -

 بخواد ممکن باشید مراقبش پس شباهنگ، آقای  دیگه بازوی اما بود،

 .بیاره سرش بالیی
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چهار روزی طول کشید تا دانیال و بابک از اون اتاق بیرون بیان. اندازه ده 

کرد، اما دانیال نشست و گریه میسال پیر شده بودن. بابک زیر بارون می

دونستم درونش هزار درد. قرار بر این تری داشت، هرچند میرفتار مقبول

 و بریم کربال زیارت اونجا کنیم؛ دفن رو پرهام و بریم نجف به  شد که اول

 که بود دلسوزی یا هاتهمت از خجالت یا کربال عشق دونمنمی. برگردیم

 کرد همراهمون بیان. مجاب هم رو بقیه

 یک رو میت نماز  جوون از راه بدر رفته رو غسل داد وسردخونه جنازه 

 .دید خواب یاسر کردنش، دفن از قبل شب اما خوند، براش حاجی

 خانه  اومد صدا و شد شکافته قبله  شه بهت بگم دانیال، اماروم نمی -

 .نیست بدکاران جای علی

فردا جنازه رو توی قبرستون معمولی خاک  اما نگفت، هیچی دانیال  اونجا

 کرد.

 بهش گفتم:

کنم که مشکلی در این قضیه برای شما پیش من همه سعیم رو می -

 نیاد.

  دیگه برام اهمیت نداره. -

 با مظلومیت نگاهم کرد.
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 میدم؟ دست از یکی-یکی رو برادرهام چرا  -

 **دانای رمان***

 حنانه خانم جام رو برداشت.

 رو بهت نمیدم.این  -

 وقتی دانیال بود، جرات نداشتید چیزی بهش ندید. -

 .کنی شرکت گرفتیم خان پوریا برای  باید توی مراسمی که -

 رو هاشچشم و  خیال نوشیدنی روی کاناپه دراز کشیدتوجه و بیدنی بی

 اینکه با. ریخت عمبه شنید، که رو پرهام مرگ خبر   صبح امروز  .بست

رادرش آشنا شده بود، اما وابستگی بدجوری داشت. افراد ب با کم مدت یک

 دست از حاال. کردنمی پر رو تنهاییش  کمی توی زندگیش بودن که

 سه عزای یک از بعد. بود مرگ از ترسخت براش ها،اون از یکی دادن

  .گرفت دانیال با تماسی نداشت، غمی هم و همدمی که خونه توی  روز

 دنیلم!جانم  -

 با شنیدن صدای دانیال، بعضش دوباره شکست و به گریه افتاد.

 داداش! -

 کرد.دانیال هم گریه می
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  قربونت برم که تنهایی باید این درد رو تحمل کنی! -

 کی میان؟ -

  کنم تا دو روز بعدش بیام.مونیم، سعی میهفتم رو می -

کرد نبود. دنی احساس میبعد سعی کرد دلداریش بده که بی تاثیر هم 

 هاش نشسته؛ به ملینا پیام داد.بار غم روی شونه

 *میای بیرون بریم؟*

 دنیل و بود  اومده شون خونه در بار پنج  ملینا که این مدت بیش از

 :گفت باذوق و زد زنگ بود، زده زنگ هم بار ده و بود کرده ردش

 تو نه، که چرا آره. شنوممی رو  وای عزیزم، چقدر خوشحالم صدات -

 جون بخواه! اصال خونه ما االن کسی نیست، به

ملینا از هیجان زیاد این حرف رو زد، اما دنیل با همه چشم و گوش 

 بستگیش، حرف رو توی هوا گرفت.

 االن میام عزیزم. -

 دور ازش رو غم ایدقیقه چند بود، کرده خطور ذهنش به که فکری  و

شیری با  مخمل تیشرت. زد عطر بدنش به  و رفت حموم. کرد

 طرح یک حنا با  و زد رو پاش زائده موهای  .پوشید  رنگ یشمی  شلوار

 زیادی مهارت کار این در. کرد طراحی پاش ساق روی اسمش از زیبا
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 بیشتر ساعت یک  دنی رسیدن تا و داد درخواست  ملینا وقتی از  .داشت

ه پوشید یشمی  دامن با لیمویی  مردونه پیراهن هم ملینا. نکشید طول

  بود.

دونست رنگ مورد عالقه دنیل یشمی و معموال روزهای مهم یک تیکه می

 به تا پوشید رو لباس این راحت خیال با  از لباسش به این رنگ، پس

. بکشونه دلخواه جاهای به رو حرف لباس ست و کائنات بهانه

 دامنش زیر رو چاقو احتیاط با   .کرد سرش هم یشمی  روسری  یک

 خودش به تا  ر زدن؛ چند نفس عمیق کشید و آیفون رو زد.د. کرد جاساز

 .کرد هلی خنده بود؛ روشروبه  بنفشه گل سبد یک با دنیل بیاد،

 !کردی غافلگیرم  -

 دنی خواست بغلش کنه که خودش رو عقب کشید. با تعجب پرسید:

  چیه؟ نترس، کارت ندارم. -

قدم جلو رفت و آروم بغلش کرد، اما سریع با استرس جدا شد. دختر یک 

کرد و خودش کم بدتر نبود. ملینا سبد گل دنی حالش رو خوب درک می

 رو روی اپن گذاشت.

 بینم حالت خوبه!چقدر خوشحالم که می -

 شه تو رو ببینم و حالم بد باشه؟مگه می -
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 م.شناسیای بابا، ما که فقط یک مدت کم هم رو می -

 زیر سماور رو روشن کرد و توی بشقاب میوه گذاشت.

 نفسش از شدت استرس به مشکل برخورده بود.

 کنم روحم با تو کامل شده.شاید کم بنظر بیاد، اما احساس می -

هرحال ما قوم و خویش هستیم؛ همبازی البته انقدر هم کم نیست، به -

 های هم بودیم.بچگی

 اون نوشیدنیِ؟! -

 شت.برگ اپن روی بطری  مقابلش گذاشت و به سمتبشقاب رو 

 .آره -

 برای کی؟ -

 کنی؟خودت چی فکر می -

دنیل هرچی فکر کرد به جوابی نرسید. تصور اینکه یک نفر از اون خونه 

 کنه، براش غیر قابل باور بود.همچین چیزی مصرف می

 دونم واال.نمی -

 برای من و تو! -
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چرخید و چیزی که می وی ملینا میشوک به پسر وارد شد. نگاهش ر

  کرد.شنید رو باور نمی

 کنی!تو... داری من رو امتحان می -

 نه. -

 خوای با من نوشیدنی بخوری؟!می -

 ملینا به اوضاع مسلط شد و خودش رو به سمت دنیل خم کرد.

 دعوت  خونه به رو تو که احمقم بچه دختر یک کنیمی فکر پس  -

 !کردم

 بطری رفت و برداشتش.به سمت 

 بیا یک بازی کنیم. -

 نگاه دنیل هنوز روش بود.

 فنجون  رکی توپ به زمینش خورد، یکه. کنیممی بازی والیبال  -

 .خورهمی

 مخصوص فنجون دو و بطری  دنیل مثل برده گوش به فرمان شده بود.

 مال که توپ و شد وصل والیبال تور. گرفتن قرار حیاط داخل میز روی

 سفید  ورزشی ست ملینا حاال. گرفت قرار هاشوندست توی بود، الینا
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در والیبال مهارت داشتن و خیلی کم پیش  هردو الینا و ملینا. بود پوشیده

 والیبال کالس ماه  دو هم دنی البته بخوره،  اومد توپشون به زمینمی

 .زد دنیل  رو ضربه اولین بود؛ رفته

 ....چهارم ، سوم ،  ضربه اول، دوم

 و بودن سکوت در دو هر. کرد برخورد دنیل زمین به  توپ

 و رفت بطری سمت به پسر  .بود زده یخ اضطراب شدت از  هاشوندست

 لحظه چند داد؛ ملینا نشون و گرفت دستش به. کرد پر رو  فنجون اولین

 .شد شروع دوباره بازی بعد

 ضربه پنجم، ضربه  چهارم،ضربه اول، ضربه دوم، ضربه سوم، ضربه 

 ...هشتم ضربه هفتم، ضربه شیشم،

دوباره توپ به زمین دنیل برخورد کرد. با این فنجون استرس جاش رو به 

 راحتی بیشتری داد.

 ضربه اول، دوم، سوم و چهارم...

 های سرخش کرد.دوباره زمین دنی... ملینا نگاهی به چشم

 به این زودی گرفتت؟ -

 رم.یکم دیگه جا دا -
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 ضربه چهارم... دوباره پسر. بعدی رو که خورد، تلوتلویی زد.

 داخل بریم؟ -

 هنوز جا داری. -

 :گفت دنیل باراین  .شیشم  ضربه

  بیا به اتاقت بریم خانم کوچولو. -

 یک دور دیگه بزنیم. -

 :گفت حالبی دنی. چهارم  ضربه

 کشم.اگه االن نریم، دیگه به داخل نمی -

 تر از اینجا؟تر و دنجقشنگچه جایی  -

  ...و فنجون و چهارم ضربه  و دوباره توپ رو برداشت.

-کرد که قدمپسر روی زمین نشسته بود و با انتظار به دختری نگاه می

 شد.تر میقدم بهش نزدیک

تونی بازی رو تا آخر برسونی، بیا یک بازی نشستنی خوب اگه نمی -

 انجام بدیم.

 ام، بدترم نکن!من به شدت تشنهام نکن! دیونه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1075 کاربر نودهشتیا ملیکا مالزاده –هرگز 

 

 .زد  نیشخند

 .پس کمک کن تا زودتر تموم بشه -

دستش رو به سمت سر دنیل برد و آروم آروم موهاش رو نوازش کرد 

 .بگیره کنترل تحت رو ذهنش   تا

 سوالی.اسم بازی... بی -

. نداد اهمیت آمیزش اعتراض نگاه به  دستش رو از موهای دنی درآورد و

  .برد سمتش به و ریخت دیگه فنجون یک

 نوش جان! -

 تونم.دیگه نمی -

 با هر جواب درست، یک قلپ. -

 .بردنمی  پسر توی حال و دنیای عجیبی بود که ازش لذت

 خوری؟نمی چرا تو  -

 خورم، نفری یک فنجون.من هم می -

 :پرسید رو اولی فنجون، گرفتن  و با

 اسم پدرت چیه؟ -
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 آرمین. -

 قلپ نوشید.و یک 

 آرمین کیه؟ -

 یک خالفکار... -

 .بدی جواب  امتیاز منفی، باید کامل -

 .افته بشههایی که داره میحالش بدتر از اونی بود که متوجه اتفاق

 داره نقش هم کار فالن و کار فالن در  .ایران  پدرخوانده مافیای واردات -

 .داره ایران توی رو جا فالن و چیز فالن و

 .بود قلپ پنج  فنجون کل دیگه،  قلپیک 

 عزیزترین فرد زندگیت جز من کیه؟ -

 داداشم دانیال. -

 و سومی...

 کیه؟ دانیال  -

پسر ارشد آرمین که نمایندش داخل ایران، اما در اصل اون یک گروگان  -

 هر توی   هم و داره نقش آرمین کارهای توی هم دانیال  به دست نظام.
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 .باشه کمکش به نیاز که ای پرونده

 شمرده گفت:-چهارمی... ملینا شمرده

 های بزرگ آرمین رو بگو.چند عدد از خالف -

 افتاد؛ زمین روی ک کرد خالی رو فنجون و گفت خالف عدد هشت  پسر

 رو گلوش دستی دو و شد خم روش ملینا. کرد نگاه رو ملینا منتظر

 رو تنگی نفس اما افته،می اتفاقی چه داره فهمیدنمی دنیل. گرفت

 بیرون ها  ل خونه بودن از پناهگاهداخ  که مامورهایی. کردمی احساس

 و داشتن قرار خوبی زاویه در هم هادوربین  .بودند حرکت آماده و اومدند

 .کردنمی ضبط هاشنونده

حاال چندتا از کارهای آرمین که برای خراب کردن افراد قدرتمند بوده  -

 بگو.رو 

کرد. از طور میتونست درک کنه چرا دوست دختر مهربونش ایندنی نمی

   طرفی انقدر شجاع نبود که اعتراف نکنه.

 کنی؟ مثل زن و شوهرها.برام غذا درست می -

 ای زد و با تمسخر گفت:قهقه

 آره، آره. -
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 از عدد سیزده   پس نشد، صداش تمسخر  دنیل با اون حالش متوجه

 حال همون در این و خندیدمی خوشحالی با ملینا. داد لو مه رو هااون

 کرد داره کار درست رو انجام میده.وشحال و احساس میخ رو پسر

 بد براش بفهمند آرمین همکارهای اگه که کارهایی از  حالت چند عدد -

 ...بگو رو شهمی تموم

نادری هاش که تموم شد ، مامورها به سمتش اومدن. سروان چشمه حرف

 گفت:

هر به خوا  کارت خوب بود! نشون دادی خواهر ستوان ملوانی هستی. -

کنه. متاسفانه اون مرد هم به این درجه رسید؛ سرگرد ارتقا درجه پیدا می

 اصال همه دو درجه باالتر اومدن.

 .کنندمی بلند گیج، حسابی دیگه که رو دنی و میرن  دوتاشون جلو

 کنید؟با اون چیکار می -

 نگران نباش، چشم باز کنه خونه خودش. -

 ملینا آب دهنش رو قورت میده.

 الینا من رو توی چه دردسری انداختی. -
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 این رمان ادامه دارد.

  جلد دوم را بخوانید

  آغوش کاکتوس

 ۱۴۰۱خرداد  ۲۲این رمان را 

 دقیقه به پایان رسوندم ۱:۵۶ساعت 

وَقَفْتُ بَیْنَ یَدَیْکَ مُسْتَکِینا لَکَ مُتَضَرِّعا إِلَیْکَ رَاجِیا فقَدْ هَرَبْتُ إِلَیْکَ وَ |

 |لِمَا لَدَیْکَ ثَوَابِی

.  

 که حالی ام،در ایستاده تو پیشگاه در و گریخته تو سوی به همه از من]

 ...[امیدوار تو پاداش به و توام درگاه ناالن و دلشکسته

اما من به دلیل نیاز در رمان زیاد * نکته: حق ماموریت سپاه زیاد نیست 

 نشون دادم

  رمان رو با رمز یا موسی کاظم علیه السالم

  خودم محبوب  امام عزیز و

 رسونم می پایان  به

 . یا موسی کاظم علیه السالم
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 پایان
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