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 قافلگیری مرگبارنام کتاب : 

 کوثر کریمی:  سندهینو

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 مرگبار یریرمان قافلگ

 یمی: کوثر کر سندهینو

 

 

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  تیوبسا

www.roman-city.ir 
 

 

 :مقدمه

 . میخودمان وضع کن نیرا ب'دوستت دارم 'قانون  ایب

 شو رهیها تلفنت را برداربه عکسم خ صبح

 نباشم . شهیهم یکه انگار قرار است برا یطور

 .میبه رگ ها زدید و برازاد شو شیها'جانم'و  'زمیعز'بگو که  یرا طور'ریصبحت بخ'

 . ینباش یبلرزد و بترسم که مبادا روز تیتن من برا حیاول ص نیهم بگذار

 یبه فنجان ها یو تو نگاهت را بپاش 'دوستت دارم' کی دنیشن یو دلم بلرزد برا زیم یساده را بگذارم رو یقهوه  دوفنجان

 قرار من. یقهوه و نگاه ب

 رمی.و من از فکر نداشتنت بم یصدبار با نگاهت قربان صدقه ام برو;هربار گفتنش  یتو به جا 'دوستت دارم' ییبخواهد بگو دلم

 و اسپند دود کنم .

 . میقانون ساده شروع کن نمیبا هم ایب

 

                   

 مرگبار ےــــریقافلگ  
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محکمش  یقدم ها یدلم ضعف رفت برا دنشید یاوارد اداره شده تمام وجودم چشم شد بر شیشگیباهمون غرور هم بازم

با  گردیبرم نهیشیشونه ام م یرو یمرد مغرور رو دوست دارم اون مرد مغرور و متکبر منه، دست نیمن چقدر ا دونهیفقط خدا م

 .شمیمواجه م ایپر

 

 فهمهیکل اداره م یبر شیپ نطوریا یبرو اتاقت به کارت برس اگه بخوا ایب یاریدر م یتابلو باز نقدرید آخه دختر جون چرا ا -

 !؟؟یخوایم نویتو ا یجناب سرگرد مغرور و اخمو شد یشما دلباخته 

 خوامینم نویا اینه پر -

 پس برو تو اتاقت خواهر خوشکلم -

  یکه هست یمرس-

 خواهش باشه  -

 

 .شمیو مشغول کارم م امیمنم با لبخند به اتاقم م کنهیو به اتاق  کارم اشاره م زنهیلبخند م هی ایپر

 .امیبه سمتش م ستادهیسالن ا یکه تو نمیبیرو م ایخونه پر رمیتمام شد و من االن دارم م یکار ساعت

 

 !؟؟یچرا نرفت ایشده پر یچ -

 منتظر محسنم -

 من برسونمت؟! یخوایم-

 ینامزد دیخر مینه تو برو ما قراره بر -

 باشه گلم پس من برم -

 برو بسالمت. -

 

 .کنمیو به سمت خونه حرکت م کنمیخارج م نگیرو پارک نمیماش امیم نگیو به پارک شمیجدا م ایپر از

 خوادیم زنهیباهاشون حرف م کمی رهیم نیماش هیبطرف  ه،یچ یبرا یبازرس ستیاوه ا شه،یبه چهارراه چراغ قرمز م رسمیم 

 کنم،یحرکت م نهیگاز و با سرعت دنبال ماش یرو زارمیمنم پامو م ره،یم رهیگیگازش رو م نهیکنه که ماش یرو بررس نیماش

 . دارمیرو برم میسیب نییپا ارمیرو م شهیش

 

 فرار کرده مورد مشکوک. یبازرس ستیاز ا دیبا پالک.....به رنگ سف 202 نیماش هی یکمک یروین -

 

 

دنده رو عوض  شمیم ابونیوارد خ میو مستق کشمیم یدست هی یفرع جیبه پ رسمیسرعتم باال م یاه لعنت یفرع هی یتو چهیپیم

 شناسمیمحله رو مثل کف دستم م نیمن ا یاومد ییبدجا کنم،یرو دنبال م نیگاز و با سرعت ماش یرو زارمیپامو م کنمیم

که وارد همون  کشمیم یدوباره دست گهید ابونیخ هیتو  چمیپیباال م امیم ابونیچندتا خ ادیکوچه با سرعت ز یتو چمیپیم

 . شمیم ادهیپ نیو از ماش ارمیزود اسلحه ام رو در م کنمیرو سد م نیو راه ماش شمیم یفرع ابونیخ

 

 شو. ادیپ نیاز ماش -

 

و در راننده رو باز  امیم نیبطرف ماش کنهیرو محاصره م نیو از پشت ماش رسهیم یکمک یرویکه بره ن رهیگیدنده عقب م زود

 .گمی.رو به سربازه مشهیم ادیساله است که پ 20پسره حدودا  هیبشه ، راننده که  ادهیپ کنمیبا اسلحه بهش اشاره م کنمیم
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 .نیرو بگرد نیزود ماش یلیخ -

 شما؟؟ -

 .ییجنا رهیسرگرد صداقت از دا -

 

 یبمب ساعت دنیرو باز کرده با د نیدوم سمتش در صندق عقب ماش یاز سربازا م یکی ادیبا فر زارهیم یاحترام نظام ستوان

 .گمیم هیمخصوص خودم رو به بق ینظام یساعت مونده به انفجار بمب. با صدا هی امیزود به خودم م یلی. خکنهیمغزم قفل م

 

 من ببره اداره. نیپسر رو با ماش نیاز شما ا یکی دیزود راه رو باز کن یلی: خ-

 

 زارمیرو م سیپل ریاژ شمیم نیو سوار ماش ایبه در زنمی. دلم رو مکننیم ادیکه دورمون جمع شده بود فقط داد و فر یمردم

 . نیسقف ماش یرو

رو جواب  لمیموبا اد،یبه صدا در م لمیکه موبا ارمیرو به حرکت در م نیبا سرعت باال ماش کنمیچند بوق ممتمد راه رو باز م با

 .دمیم

 

 بله جناب سرهنگ؟! -

 سرگرد  یریکجا م ی: دارینیام سرهنگ

 وقت دارم. قهیدق 50فقط  دیشهر فقط راه رو برام باز کن یخروج نیبه اول-

 

 دستم رو بوقه که راه رو برام باز کنن. هی گذرمیها م یو فرع ابونایاز خ کنمیرو قطع م تلفن

خانه  ایکارخونه است  ای کنمینکرد هر جا رو نگاه م دایمحل مناسب پ هی یوقت دارم. از شهر خارج شدم ول قهیدق 30 فقط

 .کریاسپ یرو زارمشیم خورهیزنگ م لمیدوباره موبا ،یونمسک یها

 

 

  یکنیتو م هیچکار نیفکر ا یب یدختره  -

 وقت دارم قهیدق 25ادامه دارن من فقط  یمسکون یخونه ها گهید لومتریچندک رمیمس یسرهنگ تو-

  شهیتمام م یمسکون یها رخونهیمس گهید لومتریک هیتا -

 باشه سرهنگ -

 

چپ کنه اخه  نیماش ترمیم شنیجلو تر خونه هم تمام نم رمیاما هرچه م ستاسیسرعتم دو شهیتمام نم ریمس نیچرا ا ایخدا

فقط  خورهیزنگ م  لمیازم فاصله داره موبا کمیکه  نمیبیپرتگاه م هی چرخونمیوقت مونده سرم قهیدق 5. فقط رمیرو هوا دارم م

 دکمه اتصال رو بزنم.  کنمیوقت م

کف دستام    شهیبه ته دره منفجر م دهیو هنوز نرس نییپا رهیم نیماش رونیب پرمیو م کنمیرو باز م نیبه پرتگاه در ماش رسمیم

خون  یواا کشمیم میشونیدست به پ هیگذشت  ریبه خ نمیشیو م شمیاز جام بلند م یبه سخت سوزنیزانوهام م یآرنجم رو

 لمیموبا یزانوهامم زخم شده وااا یرو ادیام پوستشون کنده و داره خون متم کنمیزخم شده به کف دستام نگاه م ممیشونیپ

که  یسرم بخاطر ضربه ا شهیم کیهوا تار گهید کمیشب گذشته و  8چکار کنم ساعت از  ابونیب نیحاال من تو ا نییرفت پا

 . رهیم یاهیچشام س یشبه پس چرا سرهنگ کمک نفرستاد. جلو میو ن 8.ساعت  رهیم جیبهش خورده گ

 

 هی یکه بعد از مدت  زنمی.زنگ کنار تخت رو ممارستانمیب یتو شمیاطرافم متوجه م یفضا دنیاز د کنمیچشامو باز م اروم

 .ادیپرستار م
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 سالم  -

 !نجا؟یچه مدته من ا دیسالم خسته نباش -

 چندتا مرد آوردنت  شبید-

 همراه ندارم-

 پسره هست که همراهته هی -

 .دیهمراهم رو صدا کن شهیم یمرس-

 

 درموردم فکر بد کنن متنفرم. گرانید نکهیتوهم از ا رهیاخمام م زنم،یبه در صداش م دهینرس رهیو م زنهیپوزخند م هی پرستاره

 

که اگه من نبودم باعث مرگ  یتیبودم مامور تیدر مامور شبیو د سمیپل هیمن  د،ی: خانم محترم بهتره ندونسته قضاوت نکن-

درصد  00همراهمه به احتمال  نیهم که گفت یپسر نیا نیاون مردا هم همکاران من بود متوجه هست شدیادم م یادیتعداد ز

 .دیبر دیتونیبرادرمه حاال م

 

 داخل. ادیو پندار به همراه سرهنگ م شهیدر باز م قهیبعد از چنددق رهیو م نییپا ندازهیسرش رو م پرستاره

 

 یاداره تا کار بلدا بمب رو خنث یرو ببر نیماش یتونستینفهم نم یزنمت د اخه دختره مثل خر ب خوادیدلم م یپر یعنی -

 کنن.

و اگه تا دو دفعه رمز رو اشتباه  شدیم یرمز خنث هی ی لهیچون اون بمب فقط به وس شدینم ریاوال سالم داداشم دوما نخ -

 .شدیدرجا منفجر م یزدیم

 !؟یدیاونوقت تو از کجا فهم-

  زارهیآدم نم یپندار اونقدر پرچونه است اصال حواس برا نیا نیعمو حس دیبرادر .ببخش ریخواهرتو دسته کم نگ -

 کل اداره به کار بودن تا کمکت کنن. شبید یدونیدخترم . م کنمی: خواهش منیحس عمو

 دستشون درد نکنه  -

 چندتا خبر نگار اون اطراف بود. یگرفتیمجلو پسره رو  یداشت یوقت نکهیاسمت هم تو روزنامه رفته مثل ا -

 پس معروف شدم  -

 ینگ یبگ یه -

 با اون بمب چکار کنن. خواستنیم نیدینفهم -

 کمیگفت که بتونه  یزایچ هیبه قتل برسه  نکهیالبته قبل از ا دیسم به قتل رس ی لهیبازداشتگاه به وس یمتاسفانه پسره تو -

 ببره  شیکارمون رو پ

 'گهیم نیحالت زار رو به عمو حس هیپندار با '

 خونه مامان از بس زنگ زد سرم رو خورد. میدختر رو ببر نیا ایکار شو ب الیخیجان خودت فعال ب نیعموحس -

اون  یرو گرفته با گفته ها نیماش یجلو یخونه بخاطر خبرنگارا معلوم شده که ک فرستمیمن چندتا محافظ م نیباشه شما بر-

 امکان داره برات دردسر درست کنن میسرکار دار یبزرگ یادمابا  میپسر متوجه شد

 استخدام کرد گاردیباد یبابا کل یول نیعموحس یمرســـــ -

 از افراد باند باشه. یکیادم  گارایاز اون باد یکی دیشا یبه عنوان نفوذ فرستمیمنم دوتا از سرگردا رو م -

 .میاداره تا دربارش حرف بزن امیمن فردا م -

 فعال استراحت کن -
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 نیتو رو خدا بزار نی. عمو حس گهید اریپس دخترموب ییشده کجا گریخونه مامان اس ام اس داده پنداره جِز ج میفعال بر -

 .کنهیببرمش وگرنه مامان منو پخ م

 

دست لباس  هی مایو بطرف کمد م شمیمنم بلند م رونیب رنیاز اتاق م نیپندار و عمو حس دم،یخندیبه پندار م نیعموحس منو

رفته بود پندار بطرفم  نیعمو حس شمیو از اتاق خارج م کنمی، زود لباس عوض م دهیتو کمد گذاشته حتما پندار برام خر زیتم

 .رهیم مارستانیب یو بطرف خروج رهیگیو دستم رو م ادیم

 

  مارستانیپندار صورت حساب ب -

 انجام شده بانو-

 

از  ادیبطرف من م قایو دق دنهیدرحال دو نمیبیزن رو م هی ستمیا یم مارستانیب یورود یمنم جلو ارهیرو ب نیماش رهیم پندار

و  رمیگیشکمم فرو کنه که موچ دستش رو م یچاقو رو تو خوادیم رسهیبهم م شمیدستش م یتو یدور متوجه برق چاقو

 ستیاسلحه همراهم ن شمیکه متوجه م ارمیاسلحه ام رو درب خوامیم نیزم ور وفتهیشکمش که م یتو زنمیو با پا م چونمیپیم

ترمز  ابونیکه کنار خ نمیبیپندار رو م نیماش وفتهیم نیزم یبلند بشه که در چشم بهم زدن غرق در خون رو خوادیزنه م

 ادم دورمون جمع شده و همه همه به وجود اومده. یکل ادیو به عجله بطرفم م کنهیم

 

 !؟؟یشده پر یچ -

 .انیب یپزشک میبگو با ت نیپندار زنگ بزن عموحس دنمینم-

 

 .گردمیاز مردا به طرفش برم یکی یباصدا

 

 زنه قاتله اون کشتش نیا-

 نشیریبگ نی: پس چرا معطلدختر

 .اریرو ب ممیسیب نی. پندار برو تو داشبورد ماشسمیمن خودم پل هیکاف -

 

 .ارهیرو م میسیب پندار

 

من سرگرد  نیبفرست رویقتل انجام شده لطفا هرچه زودتر ن کیسؤقصد و  کی....مارستانیب ی....روبه رویمرکز در محله  -

 .نیبفرست رویهرچه زودتر ن کنمیتکرار م ییجنا رهیپروشات صداقت ازدا

 فرستاده شد تمام روی: نمرکز

  یهرچه زودتر بر دیخطرناکه تو با نجایا یپر -

 هیه وضعچ ینیبیبرم کجا پندار مگه نم -

 االن تو رو هم بکشن نیهم توننیزن رو بکش مطمعنن م نیتونستن ا یوقت -

زن با اسلحه  نیپندار ا یمتوجه ا دیو زدمش خواست بلند بشه که به قتل رس دمیزن اومده بود تا منو بکشه اما من فهم نیا-

طرفم اگه هر لحظه بخوام فرار کنم و به فکر جونم باشم  یکه من با چه باند بزرگ یمتوجه ا دهیبه قتل رس   پریاسنا ای فیکال

 ام رو انجام بدم  فهیوظ دیپس با ستمین سیپل هیمگه من  شهیم یچ ستیمعلوم ن

 یگیم یچ یستیشده متوجه ن کیباشه اروم باش تو االن اعصابت تحر-

 نکن  میعصبان نیاز ا شیپس تو ب -

 



Roman-City.ir 
 گیری مرگبارقافلرمان 

 

https://telegram.me/romancity 8 

 

شد سرهنگ که همون  یمشغول بررس یپزشک میتمام مردم متفرق شدن ت دمیزودتر از اونکه فکر کنم رس یکمک یروهاین

اخم  داره و  شهیتاب شد مثل هم یبطرفم اومدن.بازم چشمم بهش افتاد و دلم ب یانیخودم باشه به همراه سرگرد ک نیعموحس

سرگرد اخه اون سرگرد  یچرا جلو دیگیاالن م دونمیم زاریم ینظام امسرهنگ و سرگرد احتر ی. جلو  رهیراه م یمحکم و جد

 من نه. یتمامه ول

 

 شده سرگرد  یبگوچ قایدق-

 ارهیرو ب نیبودم تا برادرم ماش ستادهیا دیکه مقتول به قتل رس یدر همونجا یجلو میخارج شد مارستانیبه همراه برادرم ازب-

 یو خواست چاقو رو تو دیم بهم رسدستش شد یتو  یچاقو یاز دور متوجه  ادیمقتول با سرعت به سمت من م دمیکه د

 .نیزم یخواست بلند بشه غرق خون شد و افتاد رو نیهم نیزدمش زم ادمد چیقلبم فرو کنه اما مچ دستش رو گرفتم و پ

 . کننیم یریگیهمکاران پ دیخونه استراحت کن نیسرگرد شما بر-

 یابج میبر ایچشم سرهنگ ب -

 اما ... -

 نداره گفتم برو خونه  یاما و ول -

 

 . کنهیخونه مامان محکم بغلم م میایو م میشیم نیو با پندار سوار ماش زارمیم ینظام احترام

 

 یکله خر نقدری: قربونت بشم دخترم اخه تو چرا امامان

 مامان جان  فتونیاز تعر ی: مرسمن

 دختر رو ول کن بزارش برا ماهم نی: خانم ابابا

 

 .بوسهیرو م میشونیو پ کنهیبغلم م بابا کنهیولم م مامان

 

 

 .یخسته ا دونمی: برد اتاقت استراحت کن بابا جان مبابا

 :چشم بابا جون.من

 اسکورتمون کرد . نجایتا ا سیپل نیماش هیداره که  یچ الیگودز نی: د اخه اپندار

 !؟ی: پسر بازتو شروع کردبابا

  دیاتاق واسه نهار صدام بزن رمی: ممن

 : باشه دخترم برو مامان

 

بهم  چوقتیصورتم نگاه نکرد البته ه ی.چرا امروز مهرداد اصال تو کشمیتختم دراز م یلباس رو ضیبعداز تعو امیاتاقم م به

دست بردار،  طرفهیعشق  نیاز ا ایپروشات به خودت ب یدارم مهرداد به من نگاه کنه ه یخوش یایهه منم چه رو زارهیمحل نم

 .یتو با من چکار کرد یانیسرگرد مهرداد ک یه

 

چه  شهیاداره م یاون باند توسط ک نهیعموحس یذهنم کامال مشغل حرفا امیو به اتاق خودم م شمیاتاق کنفرانس خارج م از

 میکرد دایبا اون باند پ یفقط چندتا راه ارتباط میدونینم یچیه دهیانجام م یکارا

 

 



Roman-City.ir 
 گیری مرگبارقافلرمان 

 

https://telegram.me/romancity 0 

 

که پنچر شده محکم  نمیماش دنیازد امیم نگیو به پارک رونیب امیواز اتاقم م کنمیرو جمع م لمیتمام شده وسا میکار ساعت

دوتا متور   دنیخونه از د امیو ب رمیبگ یتاکس هیتا  ستمیا یکنار جاده م شمیخارج م نگیو از پارک نیبه چرخ ماش کوبمیم

نفره فقط  نیدست دوم یاسلحه که تو دنیاز د وفهیداره م یاتفاق هی شهیم دارشستم خبر انیکه با سرعت دارن م یسوار

و خودمو  زنمیم رجهیگلوله ش کیشل یبا صدا یول دومیم مهیقدم 10که  نیماش دنیاز د رمیراه هستم تا پناه بگ هیدنبال 

که  کنمیم کیموتور شل یِجلو کیتبه الس نیماش ریو از ز ارمیاسلحه ام رو در م رمیگیو پشتش سنگر م نیبه ماش رسونمیم

 یینگاه کن چه بال رونیب امیم نیاز پشت ماش رونیب انیچندتا از افراد اداره م کننیسقوط م ریز یرو نشیموتور با دوتا سرنش

 انیاز همکارا م گهیبا چندتا د نیکه به اون دوتا دستبند بزنن، عموحس کنمیمردم اوردن به دوتا از سربازا اشاره م نیبه سر ماش

 . رونیب

 

 دخترم؟! یخوب-

 بله سرهنگ خوبم  -

 دیلطفا سرگرد صداقت رو به منزلشون ببر یانیسرگرد ک -

 شرح حوادث انجام نشد -

 رو ضبط کردن تو برو  زیهمه چ نایدورب -

 رمیم یبا تاکس-

 رو حرف من حرف نزن سرگرد حاال برو  -

 چشم. -

 

 .رمیگیزود نگاهم رو م یول کنمینگاه م دهیشازپشت به مهرداد که لباس فرم پو امیم نگیمهرداد به پارک همراه

 

 .ستمیمن راننده ن دینی.در ضمن جلو بشدیسوار ش -

 

 ایخدا یوا سوزهیو م ادیداره خون م کشمیدست چپم م یدست به بازو هی شمیو سوار م کنمیدر جلو رو باز م یحرف چیه بدون

 یکه دستم رو بزارم رو نهیانجام بدم ا تونمیکه م یاالن تنها کار ارهیتا گلوله رو از دستم در ب مارستانیبرم ب یحاال من چطور

 . کنمینشسته رو حس م میشونیپ یکه رو یعرق یاز دست ندم.قطره ها یشتریزخمم تا خون ب

 

 !!مارستانیب نیبر شهیم یانیک یآقا-

 !؟یچ یبرا مارستانیب -

 دستم. -

 

 .رهیم مارستانیبعدم به طرف ب کنهیبه صورتم نگاه م کمیدستم  دنیطرفم از د گردهیبر م گمینومیا تا

 تا دردش شاکت بشه.. خورمیمسکن م هیکردن  یچیزدن و باندپ یجذب ی هیرو از دستم دراوردن و بخ گلوله

 

 

 . رونیب امیواز اتاقم م کنمیرو جمع م لمیتمام شده وسا میکار ساعت

 یکنار جاده م شمیخارج م نگیو از پارک نیبه چرخ ماش کوبمیکه پنچر شده محکم م نمیماش دنیازد امیم نگی. به پارک

 خونه. امیو ب رمیبگ یتاکس هیتا  ستمیا

دست  یاسلحه که تو دنیاز د وفهیداره م یاتفاق هی شهیشستم خبردار م انیکه با سرعت دارن م یدوتا متور سوار  دنیاز د 

 رجهیگلوله ش کیشل یبا صدا یول دومیم مهیقدم 10که  نیماش دنیاز د رمیراه هستم تا پناه بگ هینفره فقط دنبال  نیدوم
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موتور  یِجلو کیبه الست نیماش ریو از ز ارمیاسلحه ام رو در م رمیگیو پشتش سنگر م نیبه ماش رسونمیو خودمو م زنمیم

 رونیب امیم نیاز پشت ماش رونیب انیز افراد اداره مچندتا ا کننیسقوط م ریز یرو نشیکه موتور با دوتا سرنش کنمیم کیشل

با چندتا  نیاون دوتا دستبند بزنن، عموحس هکه ب کنمیمردم اوردن به دوتا از سربازا اشاره م نیبه سر ماش یینگاه کن چه بال

 . رونیب انیاز همکارا م گهید

 

 دخترم؟! یخوب -

 بله سرهنگ خوبم  -

 دیلطفا سرگرد صداقت رو به منزلشون ببر یانیسرگرد ک -

 شرح حوادث انجام نشد -

 رو ضبط کردن تو برو  زیهمه چ نایدورب -

 رمیم یبا تاکس -

 رو حرف من حرف نزن سرگرد حاال برو  -

 چشم. -

 

 .رمیگیزود نگاهم رو م یول کنمینگاه م دهیازپشت به مهرداد که لباس فرم پوش امیم نگیمهرداد به پارک همراه

 

 .ستمیمن راننده ن دینی.در ضمن جلو بشدیسوار ش -

 

 ایخدا یوا سوزهیو م ادیداره خون م کشمیدست چپم م یدست به بازو هی شمیو سوار م کنمیدر جلو رو باز م یحرف چیه بدون

 یکه دستم رو بزارم رو نهیانجام بدم ا تونمیکه م یاالن تنها کار ارهیتا گلوله رو از دستم در ب مارستانیبرم ب یحاال من چطور

 .... کنمینشسته رو حس م میشونیپ یکه رو یعرق یاز دست ندم.قطره ها یشتریزخمم تا خون ب

 

 !!مارستانیب نیبر شهیم یانیک یآقا -

 !؟یچ یبرا مارستانیب -

 دستم. -

 

 .رهیم مارستانیبعدم به طرف ب کنهیبه صورتم نگاه م کمیدستم  دنیطرفم از د گردهیبر م گمینومیا تا

 تا دردش ساکت بشه. خورمیمسکن م هیکردن  یچیزدن و باندپ یجذب ی هیرو از دستم دراوردن و بخ گلوله

 

 

 

 نیا یدشمن لیدل دمیمن هنوز نفهم یمحافظت از ما ول یمحافظ دور و اطراف خونه ان برا یتو خونه ام کل شهیم یچندروز

 به خوندنش. کنمیو شروع م دارمیبرا اورده روبر م نیکه عمو حس یپرونده ا ه،یچ انیجر فهممیباالخره م ی! وله؟یباند با من چ

و به اتاق بابا  رونیب امیشد، ازاتاقم م لیفکر کردم مخم تعط نقدریچند روز ا نیا یشدم اصال تو جیگ یلیخ دمینفهم یچیه

 شرکتش گرمه ... یسرش به کارا شهیمثل هم ام،یم

 

 دارم اجیبابا به کمکتون احت -

 جانم گل دختر بگو  -

 حلش کنم تونمیجوره نم چیشدم، ه رشیکه درگ یپرونده ا -
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 بده من بخونم -

  دیباند بود به اسم آتش سف هیمربوط به  نیکه داشت یپرونده ا نیاخر ادتونیبابا -

 باند به همراه دخترش فرار کرد سیاخرش رئ یاره دخترم ول -

 باند همون بانده  نیا یعنی دهیباند هم آتش سف نیبابا اسم ا-

   ؟؟یدیاز کجا فهم -

رو به زبون اورد و اون دوموتور سوار هم قبل از مرگشون فقط تونستن اسم  نیقبل از مرگش اسم ا نیماش یاون پسره تو -

 میدیفهم شاتیبهشون دست و مُردن بعد از انجام ازما یبگن حمله قلب یا گهید زیچ نکهیقبل از ا یول ارنیرو به زبون ب حانهیر

 بوده؟! یکنن،بابا اسم اون دختر چ یقلب ستیباعث شده ا هبوده که خوردن ک یآب یدارو تو ینوع

  یمراد حانهیر -

 خودشه  -

  رهیانتقام بگ خوادیو حاال م یتو دختر من دهیفهم یعنی -

 کنمیمن نابودش م یول یکن رشیدستگ یبابا تو نتونست -

 یتونینه دخترم تو نم -

 که بتونم وارد باندش بشم نیپام بزار یراه جلو هیدم،یو انجامش م تونمیابا مب تونمیم -

 اصال حرفش هم نزن -

  شمیخودم دست به کار م ای دیکنیم ییمن رو راهنما ایبا خودتونه  لیباشه م -

 .نجایا ادیافرادش ب نیاز بهتر یکیبگوبا  نتیفقط زنگ بزن عموحس کنمیدخترکله شق باشه کمکت م -

 .دیپس خودتون زنگ بزن نیخودتون شماره برادرتون رو دار -

 رونیپس شماهم لطف کن برو ب -

 

 

االن به عمو  یعنیپس  ادیافرادش ب نیاز بهتر یکیبگم با  نیبابا گفت به عموحس امیو به اتاق خودم م رونیب امیاتاق بابا م از

 ارمیدر م یرنگ به همراه شال و شلوار آب دیسف کیتون هی کنمیمدر کمدم رو باز  اد،یافرادش ب نیاز بهتر یکیبا  گهیم نیحس

و کتاب اشعار فروغ  نمیشیکاناپه ام که کنار پنجره است م یرو ه،یعال رون،یب انیکه موهام ن بندمیم یشالم رو طور پوشمیوم

 به خوندن شعر اندوه پرست. کنمیو شروع م دارمیفرخزاد رو برم

 بودم  زییبودم ، کاش چون پا زیی) کاش چون پا 

 بودم  زیخاموش و مالل انگ زییکاش چون پا 

  شدیزرد م کیکای میآرزوها یبرگها 

  شدیسرد م دگانمیآفتاب د 

 شد  یام پر درد م نهیآسمان س 

  زدیبه جانم چنگ م یناگهان طوفان اندوه 

 همچو باران  میاشکها 

 زد  یدامنم را رنگ م 

 بودم  زییر پابود اگ بایوه ، چه ز 

 بودم  زیو پر شور و رنگ آم یوحش 

  یآسمان یخواند ، شعر یدر چشم من م یشاعر 

  زدیدر کنار قلب عاشق شعله م 

  ینهان یدر شرار آتش درد 

 نغمه من ...  
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 پر شکسته  مینس یهمچو آوا 

 خسته  یبر دلها ختیر یعطر غم م 

  میرو شیپ 

  یجوان یچهره تلخ زمستان 

 پشت سر  

  یناگهان یآشوب تابستان عشق 

 ام  نهیس 

  یمنزلگه اندوه و درد و بدگمان 

 بودم( زییبودم ، کاش چون پا زییکاش چون پا 

 ...  کنمیو سرم رو بلند م بندمیدر  کتاب رو م یصدا با

 

 دییبفرما -

 داخل{ ادیم نیو عموحس شهی} در بازم

 اتاق پدرشون  انیب دنیبانو افتخار م -

 !ن؟یدیرس یک یسالم عمو خوب-

 بابا جونت چکارمون داره. نیا مینیتا بب میبر ایب میدیاالن رس نیهم -

 .امیرو آماده کنم و ب ییرایپذ لیتا من وسا نیباشه شما بر -

 دوست دارم یمن چ یدونیخودت که م -

 ندونم  شهیمگه م -

 دختر خوب حاال بدو برو  نیافر -

 

 یو تو کنمیشربت آلبالو درست م امیو من به اشپزخونه م رهیعموبه اتاق کار بابا م شمیوهمراه عمواز اتاق خارج م خندمیم

به اتاق کار بابا از  امیو م ینیس یتو زارمیم وانیبزرگ دوست داره، چهارتا ل یوانایل یتو نیچون عموحس زمیریبزرگ م یوانایل

 یکی یو خودمم رو کنمیو شربتا روتعارف م امیبابا به خودم م یبا صدا کنهیقلبم کار نم کنمیلحظه احساس م هیمهرداد  دنید

 .نمیشیچرم داخل اتاق م یها یاز صندل

 

 !ن؟یشده ما رو به درگاهتون احضار کرد یآقا هاتف چ نمیخووووب بگو بب -

 حرف بزنم  در مورد کار خوامیحساسه م تیموقع ینیبیاالن شروع نکن مگه نم یجان پر نیحس -

 کدوم کار؟! -

باشه  ادتیاگه  شدیم یرهبر یبود که توسط هوشنگ مراد دیکه دست من بود مربوط به باند آتش سف یپرونده ا نیاخر -

 فرار کنه  یمراد حانهیهوشنگ تونست به همراه دخترش ر

رو بفرسته رو هوا  ییجا هی خواستهیم یو االن دوباره برگشته و وقت یکه تو دنبال کاراش بود هیباند همون باند نیا یعنیپس  -

  ۀدختر تو یپر دهیفهم نجاستیجالبش ا یشده تازه نکته  یمزاحم کارش شده ونزاشته کارش رو انجام بده عصبان یپر

 رهیبگخواسته اون رو بکشه و هم از تو انتقام 

  قایدق -

  میرو وارد اون باند کن یرپ میخوایباشه ما چطور م نطوریپس اگه ا -

 بتونه از دخترم محافظت کنه یانیزوج که سرگرد ک هیالبته به عنوان  شنیوارد شرکت ....م یانیبا سرگرد ک دیاون با -
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 از خودم محافظت کنم تونمیمن م ستیکار الزم ن نیاما بابا ا -

 میریگیبراش در نظر م کیخونه کوچ هی گفتمیداشتم م ،یبدبه حرفا گوش  دیبا یبزارم وارد اون باند بش یخوایدخترم اگه م -

 دیبا گمیم یچ دیمتوجه هست دیاریبه دست ب یاطالعات دتایشرکت نفوذ کن ستمیبه س دیشماها با ن،ییمدل پا نیماش هیبا 

 نفهمه. چکسیه هک دیاریبه دست ب یاطالعات شرکت رو طور

 وارد اطالعات بشم. تونمیمن م -

و شناسنامه ها رو  افهیق رییتو فقط کار تغ نیحس دمیمن خودم تمام کارا رو انجام م نیبد افهیق رییتغ دیخوبه در ضمن با -

 انجام بده .

  میچکار کن دیبا میها رو هک کرد ستمیس نکهیبعد ازا -

 نه؟!  ایبه درد بخور هست  یکه به دست اورد یزایچ ینیبب دیخوب واضحه با -

 !م؟یشروع کن دیبا یباشه ک -

 شد فیکه کارا رد یوقت -

 یاز عملکردها توننیجلسه مطلع نشه اگه تونستن اون شاهد ها رو به قتل برسونن پس م نیدر اداره از ا ی: بهتره کسمهرداد

 یمرخص یمنم مدت شونیبخاطر سؤقصد به ا دوننیو کل اداره م ومدنیاداره ن یما هم مطلع بشن خانم صداقت که چند روز

 نی. در ضمن امکان داره در بکنهیبه ما شک نم چکسیه نطوریپدر و مادرم ا یبرم شهرستان خونه  خوامیکه مثال م رمیگیم

 شونیاز ا سیو محافظان پل نیدر شمال ببر ییالیدخترتون رو به و نیخوایم نیجاسوس هم باشه پس بهتره بگ کیافراد  نیا

صداقت رو بزنن و تا  نمماسک صورت خا دیخانم صداقت هستن با یمیکه دوست صم یخانم رمضان نکهیو ا کننیمواظبت م

 کنن یدر شمال باز یالینقش خانم صداقت رو در و میهست تیکه ما در مامور یموقع

 .میکنیکار رو م نیهم هینقشت عال -

 و شناسنامه ها رو انجام بدم  افهیق رییتا فردا کار تغ تونمیخوب هاتف من م -

 شهیم یهم اوک نیکار خونه و ماش گهیساعت دتا دو -

 

 

 

 اتاق نشسته ان ... یو مهرداد تو نی. بابا وعموحسامیوبه اتاق بابا م شمیو از اتاق خارج م دارمیرو برم چمدونم

 

 تو رو به مهرداد محرم کنم. ایدختر جون ب -

 .؟!!نیچکار کن -

 بخونم  تیمحرم ی غهیص یانیتو و سرگرد ک نیب -

 الزمه؟! -

 اره -

 

 دهیو بابا دوتا حلقه بهمون م گمی. بله رو ملرزهیکنار هم نشستن دلم م نیاز ا نمیشیو کنار مهرداد م زنمینم یحرف چیه گهید

 رونیب میایازاتاق م نایبود، با بابا ا یواقع نایا یکاش همه  یدست مهرداد و مهرداد حلقه انداخت دست من ا ندازمیمن حلقه م

 ... کنهیمامان بغلم م نییپا ارهیو م رهیگیونم رو دست مبابا چمد

 

 نگران باشم دیومن با یریم ی: بازتو دارمامان

 بادمجون بد آفت نداره ی: نترس مامامپندار
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 داداش جااااان؟؟! می: داشتمن

  می: پ ن پ نداشتپندار

 باشه دخترم!!؟  ی: زود برگردمامان

 برنگرده تا من از دستش راحت بشم  چوقتیکاش ه ی: اپندار

 گردمیچشم تو برم ی: به کورمن

 بچه یکه زبون دراورد نمیبی: نوچ نوچ نوچ مپندار

 .زنهیتا خود صبح حرف م یپسر رو اگه ولش کن نیا گهید می: بربابا

 

 .بوسمیومحکم گونه اش رو م شمیم زونیاز گردنش او رهیکه دلم براش ضعف م کنهیبه بابا نگاه م یچشم ریز پندار

 

  یداداش خودم -

 

صندق عقب،  زارهیمهرداد هم چمدون رو م کنمیم میعقب قا یها یصندل یمن خودمو رو میشیم نگیوارد پارک یدر پشت از

 . نمیشیم یصندل یباال رو ایب گهیمهرداد که م یبا صدا گذرهیچقدر م دونمینم کنهیحرکت م نیماش

 

  نیجلو بش ایب -

 جلو امیخوب بزن کنار تا ب -

 

 

 .کنهیو مهرداد دوباره حرکت م نمیشیجلو م امیبا سرعت برق و باد م دارهینگه م ابونیکنار خ مهرداد

 

 !؟یادرس خونه رو بلد -

 اره -

 خوبه -

 

رو  نیو ماش کنهیطبقه، مهرداد در رو باز م 4آپارتمان  هیتو  یمتر 85اپارتمان  هیبه خونه  میرسی..م شهیزده نم یحرف گهید

 چیبدون ه ادیمهرداد بطرفم م شم،یو منتظر مهرداد م دارمیچمدونم رو برم شمیم ادهیپ نیاز ماش کنهیپارک م نگیپارک یتو

 . امیسمت پله ها منم دنبالش م رهیو م رهیگیچمدون رو از دستم م یحرف

 

 چنده؟! یخونه طبقه  -

 اول. -

 

 شهیوارد خونه م یبعد از باز کردن در ورود ارهیرو در م دیو کل بشیج یتو برهیت ماز واحدا دس یکی یاول روبه رو ی طبقه

 دهیکامل که با ظرافت کامل چ یخونه  هیخونه هم هست  لیخوبه وسا ندازمینگاه به کل خونه م هی شمیمنم دنبالش وارد م

بزرگشه و  یپنجره  کنهیکه نظر همه رو جلب م یزیچ نیاول کنمیاتاق رو باز م نیلدر او امیشده باشه. به سمت اتاق خواب م

 بطرفش برگردم.... شهیمهرداد از پشت سرم باعث م یصدا دنی. شنبمیترک نیمن عاشق ا ییمویل دیسف ونیدکوراس

 

 !؟یخوایاتاق روم نیتو ا -

 اره  -
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 چمدونت  ایب -

 

 ییمویکمد ل یتمام لباسام رو تو بندمیو در رو م مشی.وارد اتاق م رهیاتاق م یکیاتاق و خودش به اون  یتو زارهیرو م چمدونم

سرم و  یرو ندازمیرنگ هم م دیشال سف هی کنمیو شلوار عوض م کیتون هیرو با  رونمیب یلباسا نمیچیاتاق م یرنگ گوشه 

گرفتن با  یکاناپه نشسته و درحال کشت یکه رو نمیبیمهرداد رو م رونیب امیم اتاقکه موهام معلوم نشه، از بندمیم یطور

بخوام  رهیاالن که د  کنمیرو باز م خچالیدر  امیشب گذشته به آشپزخونه م 8ساعت از  کنمیبه ساعت نگاه م ونه،یکنترول تلوز

 . میبخور یامشب رو حاظر هیغذا درست کنم پس بهتره 

 

 !د؟؟یخوریشما تخم مرغ م یانیک یاقا 

 

 . وفتهیتخم مرغ از دستم م هیو  ترسمیصداش از پشت سرم م دنیشن با

 

 حواست رو جمع کن  شتریسوما ب هیبهتر از گرسنگ خورمینه و مهرداد دوما اره م یانیک یاوال اقا -

  دمیترس نیپشت سرم ظاهر شد یا دفعهیاخه  -

 هر وقت اماده شد صدام کن -

 

 

 

  

 

پس چهارتا  خورهیمعلومه که غذا کم نم کلیقد و هخوب مهرداد با اون  رون،یب رهیو اون ازاشپزخونه م دمیسرمو تکون م فقط

گاز رو  کنم،یم دایتا ماهتابه پ گردمیها رو م نتیکنار گاز، تمام کاب زیم یرو زاریو م دارمی. چهارتا تخم مرغ برمکنمیدرست م

 زمیرینمک م شکونمیتخم مرغا رو دونه دونه م شهیروغن که داغ م زم،یریم یاندازه کاف بهروغن  کنمیماهتابه روشن م ریز

 ز،یم یرو زاریبشقابا و م یتو زارمیسرخ شده رو  م یخودمو مهرداد تخم مرغا یو برا دارمیاووووم اماده شد دوتا بشقاب برم

 زدیداشت بهم چشمک م نتیکاب یخرما از رو ونکارت زیم یرو زارمیو م ارمیدرم خچالی یهم از تو ینون و سس گوجه ا

 کنارش . زارمیچنگال هم م هیو  زیم یرو زاریکارتون خرما رو هم م

 

 .نیاینه نه اقا مهرداد ب یانیک یاقا -

 

و مشغول خوردن  نمیشیم زیجلوش و خودمم پشت م زارمیبشقابش روم نهیشیم زیو پشت م شهیوارد اشپزخونه م مهرداد

 .شمیم

 

 !؟یخودت گذاشت یکم برا نقدریچرا ا-

 خورمینم نمیمن هم-

 

غذا خوردنش هم دوس  یحت کنمیبهش نگاه م یچشم ریز شه،یو مشغول خوردن م گهینم یچیو ه دهیرو تکون م سرش

 نکرد . ریتا نگاهمو قافلگ رمیگیدارم.زود نگاه ازش م
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تا  یبدونن زن من دیدرضمن همه با تیریو من تو بخش مد یشیمشغول بکار م یگانیشرکت تو، تو بخش  با میریفردا م -

 نکن  جادیمزاحمت ا

 باشه  -

 حاال غذاتو بخور -

 

من زن  شهیم یعنیکه گفت زن من  یشدم ته دلم ضعف رفت واسه اون جمله ا ریاما من س شهیدوباره مشغول م خودش

 .کنهیسرگرد مغرور به تو نگاه هم نم نیخدا پروشات ا ی. هیانیهمسر سرگرد مهرداد ک یانیمهرداد بشم پروشات ک

 

 گهیبخور د -

 شدم ریس -

 !!!یتو که دو لقمه هم نخورد -

 رو جمع کنم. زیم امیبگو ب یاتاقم هروقت تمام کرد رمیمن م تونم،ینم نیاز ا شتریب-

 

به  نمیشیکنار پنجره و روش م زارمیاتاقم رو م یتو یتنها کاناپه  امیبه اتاقم م یحرف چیبدون ه دهیسرش رو تکون م فقط

از شعراش رو شروع  یکیو  دارمیکتاب شعر فروغ فرخزاد رو بر م چسبهیماه کامله االن فقط شعر خوندن م شمیم رهیخ رونیب

 به خوندن. کنمیم

 

 

 

 

 روم خسته و افسرده و زار  ی} م

  شیخو رانهیمنزلگه و یسو 

 برم از شهر شما  یبه خدا م 

  شیخو وانهیو د دهیدل شور 

 برم تا که در آن نقطه دور  یم 

 دهم از رنگ نگاه  شیشوشست 

 دهم از لکه عشق  شیشستشو 

 و تباه  جایهمه خواهش ب نیز 

 برم تا ز تو دورش سازم  یم 

 محال  دیجلوه ام یز تو ا 

 برم زنده بگورش سازم  یم 

 وصال  ادیپس نکند  نیتا از ا 

 لرزد  یناله م 

 رقصد اشک  یم 

 من  زمیآه بگذار که بگر 

 ناه چشمه جوشان گ یاز تو ا 

 من  زمیآن به که بپره دیشا 

 بودم  یبخدا غنچه شاد 

  دیدست عشق آمد و از شاخم چ 
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 شعله آه شدم صد افسوس  

  دیکه لبم باز بر آن لب نرس 

 بست  میعاقبت بند سفر پا 

 دل  نیخون ‚روم خنده به لب  یم 

 روم از دل من دست بدار  یم 

 حاصل{  یعبث ب دیام یا 

 

 ادیکه آشپزخونه م یشدم خودت کمکم کن، با سروصدا جیکامال گ ایخدا بندمیام و چشامو م نهیس یرو زارمیرو م کتاب

 .کنهیکه داره ظرفا رو جمع م نمیبیمهرداد رو م رونیب امیکه مهرداد غذاش روتموم کرد از اتاقم م شمیمتوجه م

 

  دینیشما بش دمیخودم انجام م -

 . یدیاستراحت کن از فردا خودت همش رو انجام م تو برو دمیخودم دارم انجام م گهید -

 پس من رفتم اتاقم شب خوش .... -

 

 بعد .... چندروز

 

شده  ری.تمام ذهنم درگمیبه اطالعات شرکت نفوذ کن میاما هنوز نتونست میشرکت مشغول به کار شد یکه تو شهیم یروز چند

زخم زبون  شهیکه هم دهیاز من د یچ دونمینم کنهیوجود مهرداد در کنارم حالم رو بدتر م نیب نیچکار کنم ا دیبا دونمینم

 هیعال بندمیم یرو هم به صورت لبنان میروسر دیبلند پوش یلباس شب مشک هی میرشرکت ب یِ امشب هم قراره به مهمون زنه،یم

شدن پوستم  یچشام عسل ستمین یپروشات قبل هیاصال شب کنمیبه صورتم نگاه م نهیا یاز تو پوشمیرنگمم م یمشک یپالتو

و  شمیام م افهیق الیخیشده لبام رو با خط لب حجم دادم و بزرگتر از قبل شده، ب میاصل ینیبزرگتر از ب کمی مینیبرنزه شده ب

که  یکرد بطور رییتغ ادیز یلیخ یلیمهرداد هم خ یچهره  رون،یب ادیمهرداد همزمان با من از اتاقش م رونیب امیاز اتاق م

 . ستین یاصال مهرداد قبل

 

 

 

 .یو حرکت سمت محل مهمون ارهیرو به حرکت در م نیمهرداد ماش میشیاز ساختمون خارج م باهم

 

دنبال  میبر نکهینه ا میبه اطالعات مورد نظر باش یدسترس یبرا یراه هیدنبال  دیفقط فقط با میریحواست باشه اونجا که م -

 .یشد یاوک یخوش گذرون

 

 زنهیباهم حرف م ینطوریمگه من چکارش کردم که ا دهیحرف زدن بهم نم یگلوم اجازه  یبغض تو دمیسرمو تکون م فقط

باده  شهیم ادهیپ نیاز ماش میدیرس گهینکنه.با صداش که م  کیمنو کوچ نقدریا گهیچکار کنم تا د یگیم هیگناه من چ ایخدا

 میایدرش برگزار شده م یکه مهمون یبشم همراه مهرداد به سالن مچالهودم خ یتو شهیکه باعث م خورهیبه صورتم م یسرد

که با  نمیبیرو م حانهیمشغول شده از دور ر یکار هیخالصه هرکس به  خورهیم یدنینوش یکی رقصیها وسط  دارن م یلیخ

 .گهیکه مهرداد م ستمیا یم کیکوچ زیم هیمهرداد کنار  شیجمع شدن، پ زیم هیچندتا مرد و زن دور 

 

 به اطراف بندازم حواست باشه  ینگاه میریمن م -

 باشه -
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فرد ناشناس  دنیبا د رونیب شمیدستم از افکار پرت م یرو یبا نشستن دست شمیافکار خودم غرق م یمنم تو رهیم مهرداد

 .رهیگیدستم رو بکشم که محکم ترم خوامیم

 

 جناب دیلطفا دستم رو ول کن-

 ومدیچرا خوشت ن-

 .دیولم کن شهیم ریخ-

 خانم خوشکله . شهینوچ نم-

 

من  کنهیدلم االن فکر م یتو نهیشیم یمهرداد ترس بد دنیاز د شهینم ارمیدستم رو از دستش درب کنمیم یسع هرچقدر

 رو گرفتم. بهیمرد غر نیدست ا

 

 .دیمحترم همسرم اومد لطفا دستم رو ول کن یاقا-

 

 خودت کمک کن . ایخدا ادیدر هم بطرفم م یاما مهرداد  با اخما کنهیبا تعجب دستم رو ول م مرده

 

 .نمیبب میبر ایو خودتو خسته نکن ب نیمگه نگفتم بش یستادیچرا سر پا ا یپر-

 چه خشن -

 شما؟!-

 احسان هستم-

 نشه با اجازه . تیکوچولومون اذ ین یتا ن نهیبش ییجا هیخانوم رو ببر  نیا دیاالن با یخوشوقتم ول-

 

 . کشهیو دنبال خودش م رهیگیطرف من و دستم رو م گردهیو برم گهیم نویا

 

 نکهیخودتو کنترول کن بعد از ا یو کنار من یینجایا یبا پسرا الس بزن لطفا تا وقت نیگفتم حواست باشه نگفتم که بش-

 .یدیفهم یانجام بد یخوایم یهر غلط یکارمون تمام شد ازاد

 

 نمیکنارش بش کنهیمنم مجبور م نهیشیکاناپه م هی یمهرداد رو کنمیت مبگم فقط و فقط سکو یچ دونمینم

 

 

 

 

سرخود راه خودشون رو باز  یلعنت یاشکا نیا شهینکنم اما نم هیکه گر کنمیکرده تمام تالشم رو م ریگلوم گ یتو یبد بغض

 . زنیریم یشتریمهرداد اشکام با سرعت ب هیبعد یحرفا دنیکردن، با شن

 

 ...نهیتو رو بب یآبروها یب دیکرده که با یبه فکر بابات باش مگه اون چه گناه یستیخودت ن یه فکر آبرو-

 

دستم  دومیم یو بطرف در خروج رونیب کشمیحرفاش گوش بدم با تمام قدرتم دستم رو از دستش م ی هیبه بق مونمینم گهید

آسمون هم دلش  شمیمواجه م یبارون یکه با هوا رونیب زارمیهق هقم بلندشد، پامو از سالن م یدهنم تا صدا یجلو زارمیرو م
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 یبا صدا مونمیم هیبارون چندثان ریز امیم دم،یخودم شن یشکستن و خورد شدن قلبم رو با گوشا یمثل من بارش گرفته صدا

 .شهیم دهیقدم بردارم که دستم از پشت کش خوامیکه اخرش بم بسته م شمیوارد کوچه م دوم؛یباغ م یمهرداد بطرف در خروج

 

 یریم یدار نییپا یسرتو انداخت ابویمثل  یریکجا م-

برسم گمشو اونطرف ازت متنفر ازت متنفر دلم  مییآبرو یآبرو ام بزار برم به ب یب هیمن  یگیدستمو ول کن به توچه مگه نم-

!!!؟؟؟؟ جواب منو بده هاااا! یهست یک یفکر کرد یزنیبا من حرف م ینطوریکه ا یهست یسر به تنت نباشه اخه تو ک خوادیم

رفتار  ینطوریبهت فروختم که باهام ا یتر زمی!!!؟ چه ه،یکنیپات له م ریغرورمون ز نقدری!!! مگه من چکارت کردم که ایلعنت

 !!؟یکنیم رمیچرا تحق یکنیم

 

 .... زنمیدوتا زانوم وسط کوچه زانو م یبزنم روز یحرف چیه تونمینم دهیامونم رو بر هیهق هق گر گهید

 

 ....مهرداد

 

و بغلش  شمیانگار لبامو دوخته باشن بهم خم م تونمیبگم اما نم خوامیاشکاتو ندارم، م دنینکن طاقت د هینکن، گر هیگر یلعنت

 زارمشیم شه،یم ضیصددرصد مر فشیظر کلیه نیبا ا نییپا زارمشینم زنهیهرچقدر دست و پا م شمیاز جام بلند م کنمیم

 . نمیشیو خودم پشت فرمون م نیماش یتو

 

 نکن اعصاب ندارم  هیگر گهید-

 

اروم و با منشه  نقدریچرا ا ستیسبک ن هیچرا مثل بق ستیزبون دراز ن هیچرا مثل بق هینطوریدختر ا نیاخه چرا ا شهیم ساکت

 دوست دارم متنفرم نقدریا نکهیخوب بودنت متنفرم از از نیاز ا یخوب نقدریاَه پروشات چرا ا

 

 

 ادهیپ نیپروشات زود از ماش کنم،یپارک م نگیپارک یرو تو نیماش زه،یریداره اروم اروم اشک م کنمیبهش نگاه م یچشم ریز

باهم  ستهیا یاسانسور م کنه،یم هیهنوز که هنوز داره گر ام،یو دنبالش م شمیم ادهیسمت اسانسور،منم زود پ رهیو م شهیم

 رهیداخل بعدش من، بدون توجه به من م رهیاول پروشات م کنم،یارم و در رو باز میدر م بمیج یرو از تو دیکل میشیخارج م

 . امیمنم به اتاقم م بنده،یاتاقش و در رو م یتو

 

 ....پروشات

 

 کنمینه به مدلش موهامو باز م کنمینه به رنگش دقت م پوشمیوم رونیب کشمیلباس خواب م هیکمدم  یاز تو ارمیدر م لباسمو

مهرداد  یحرفا ادیدوباره  رسهیباسنم م یتا باال کنمیموهام نگاه م ینشدم فقط نم گرفتن به بلند سیخ ادیم زخداروشکر موها

تمام شد فردا  گهیجواهرات د یجعبه  هیو ارمیفلش درم هیدراور  زیم یکشو یواز ت شه،یاشک تو چشام جمع م وفتمیم

دارم نه به  ازینه به کمک مهرداد ن کنمیکار رو تمام م یمهمون یفرداشب تو دیطول کش یادیپرونده ز نیا کنمیتمامش م

 دهیصورت کش شهیمعلوم م مخود هیواقع یچهره  دارمیصورتم برم یماسک رو از رو دمیمراقبتش خودم کارم رو انجام م

گرمم  یادیتن ز الیخیمهرداد ب الیخیب مییبایز الیخیکم دارم، ب یمگه من چ دهیکش یو لبا کیدماغ کوچ یاب یطوس یچشا

 . سپارمیو خودمو به دست خواب م شمیلرزم م الیخیب
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نشسته اروم تکونش  نیزم یتخت و رو یسرش رو گذاشته لبه  کنمیمهرداد کنار تخت تعجب م دنیاز د کنمیباز م چشامو

 . شهیم داریکه از خواب ب دمیم

 

 !؟یحالت خوبه خوب -

 اره خوبم مگه قرار بود بد باشم  -

 هه خانمو  -

 

مگه  رهیو م شهیو از کنارم رد م دارهیحوله برم هیظرف و با  هی شهیاز جاش بلند م کنمیمتعجب به پوزخندش نگاه م فقط

 غیج هیسرووضعم  نیدیاز د ستمیا یم نهیآ یروبه رو شمیاز جام بلند م ست،یمهم ن الیخیحال من بد شد؟؟! اصال ب  شبید

 ادیو مهرداد م شهیلباس خواب تنگ وکوتاه در باز م نیباز و ا یموها نیبا ا دهید ینجوریمهرداد منو ا یعنی ایخدا یوا کشمیم

 بازوهامو. ایلختم  یپاها ایموهامو بپوشونم  دونمینم کشمیم گهید غیج هیداخل 

 

 !؟یدیکش غیشده چرا ج یزیچ-

 رونیب...برو ب-

 تو  یگیم یچ-

 من سرووضعم بده. ینیبیمگه نم رونیبرو ب گمیم-

 هم خوبه یلیاتفاقا خ-

 هااااا-

 ..صال ولم کنزهینه چ ها

 

 خدا آبروم رفت کف پام. یواااا بندهیو در رو م رونیب رهیم

 امیم میتو چشاش نگاه کنم، مستق تونمیاصال نم رون،یب امیو از اتاق م پوشمیو شالم رو م کنمیزود لباسام رو عوض م یلیخ 

 برم سرکار . دیصبحه با میو ن 2ساعت  کنمیبه ساعت نگاه م امیو دوباره به اتاقم م دارمیبرم خچالیاز  ریش وانیل هیآشپزخونه  

 رونیب ادیهمزمان با من مهرداد هم از اتاقش م رونیب امیو از اتاق م زنمیم یادار پیت هی کنمیزود لباسام رو عوض م یلیخ

 . رونیب میایاز خونه م یحرف چیبدون ه

 لیتحو دیکه با یپرونده ها هیتمام امینقشه است، به اتاق م یامروز وقت اجرا شمیشرکت که محل کارمه م یگانیبخش با وارد

 دنیاز د امیشرکت اونجاست م سیکه اتاق رئ یبه طبقه ا گذرمیم تیریاز بخش مد شمیو از اتاق خارج م دارمیبدم رو برم

 زنمیدوتقه به در م ستمیا یم سیدر اتاق رئ یمرحله جلو افتاد، روبه رو هیخوب  کشمینفس راحت م هی یمنش یخال یجا

 گذشت. ریبه خ نجایخداروشکر تا ا کنمی.نفس حبس شده ام رو رها م شمیوارد اتاق م ادینم یصدا چیه

 اتاق هست. یگوشه  نیدورب هیفقط   ندازمیبه اتاق م ینگاه کل هی

کار رو انجام بدم سرو صدا  نیاگه بخوام ا شهیم چیزود لبخندم ه یلیاما خ زنمید ملبخن هیو  کنمیگلدون کنار دستم نگاه م به

 .شهیو نابود م نیبه دورب خورهیم میمستق یریو بعد از نشونه گ ارمیراه استفاده از کفشمه، کفشم رو درم نی. بهترشهیم جادیا

 وقت دارم قهیدق ۰۱نگهبانا  دنیاز االن تا موقع سر رس خوب

 

 

 شمیشرکت م یو فروش ها دیخر ستیواردل کنمیفلش رو وصل م کنمیرو روشن م ستمیس نمیشیم ستمیزود پشت س یلیخ

باشه  تونهیم یرمزش چ ایرمز بدم تا بتونم وارد اطالعاتش بشم خدا نایبه ا دیسه تا هست خودشه با یاز هر مبلغ و معامله ا

 نیاخر نیا ستین نمیا ینه لعنت کنمیافتتاح شرکت رو وارد م خیتار ستین نینه ا کنمیرو وارد م حانهیتولد ر خیزود تار یلیخ

عالمت  دنیاز د کنمیخودش باشه خودش باشه چشامو باز م ایخدا بندمیچشامو م کنمیتولد پدرش رو وارد م خیتالشمه تار
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اطالعات رو  یخودشه تمام ولیاکنم یم دیاز معامله ها کل یکیرو  دمیرو بهم دادن،  موس رو تکون م ایسبز رنگ انگار دن کیت

که با خودم اورده  ی.پرونده هاکنمیزمیرو تم بوردی.با دسمال ک کنمیو خاموشش م شمیخارج م ستمیفلش از س یرو زمیریم

 ریو ز ارمیدرم کرفونیم هی بمیج یاز تو کنمیدوباره عقب گرد م یموضوع یاداوردیاما با  امیبطرف پنجره م دارمیبودم و بر م

 .کنمیفعالش م نیو همچن کنمیم یجاساز زیم

از پنجره  رونیزود خودمو به ب شهیرو به پشت شرکت باز م حانهیطرف پنجره خوشبختانه پنجره دفتر ر گردمیدوباره برم 

 زونیاو واریخودم از د نییپا ندازمیپرونده ها رو م امیزود به خودم م یلیخ رهیم جیلحظه سرم گ هیارتفاع  دنیاز د کشونمیم

زود پرونده ها رو  یلیخ نیبه زم رسمیم نکهیتا ا کنمیکارم رو تکرار م نیدوباره هم ینییاتاق پا یجا کولر یرو پرمیو م کنمیم

مهرداد سرمو با تعجب  ینداشت.با صدا وارید نجایا دمیکه د ییاخ تا جا واریبه د خورمیکه م دارمیقدم اول رو برم  دارمیبرم

 . کنمیبلند م

 

 !؟یکنیچکار م نجایا یتو دار-

 من کار داشتم-

 اره یکه کار داشت-

 

 میشیپا هردوتامون ساکت م یصدا دنیباشن

 

 .دنیبه دو کنهیو شروع م رهیگیدستم رو م مهرداد

 یسرجام م کنمیپا درجا قفل م یصاحب صدا دنیاز د کنمیعقب رو نگاه م گردمیاز نفس افتادم برم دوهیچقدر تند م یوا 

 اش اخ سرم . نهیوسط س رمیکه با سر م کشهیدستم رو با شدت م دیدویمهرداد که داشت م ستم،یا

 

 اخ سرم شکست-

 !؟یستادیچرا ا-

 سگه  هیاون فقط  یصاحب صدا رو نگاه کرد 

  هیزیچ یبابا من فکر کردم نگهبان یا-

 نطوریمنم هم-

 !نجا؟یبود ا یاال کارت چ-

 گمیخونه بهت م میرفت-

 االن بگو نیهم-

 شدم ستمیوارد س سیرفتم اتاق رئ-

 ! ؟یچکار کرد-

 گفتم یمگه چ یزنیچرا داد م-

 

 یتو شهیگرمش پخش م یو متره نفس ها یصورتامون فقط چندسانت یکه فاصله  یجلو، طور کشمیوم رهیگیروم بازوم

 صورتم.

 

 یدیانجام م یچرا بدون اطالع من کار-

 هم موفق بودم  شهیهام خودم تنها بودم وهم تیمامور یتو شهیمن هم-

 یدیفهم یانجام بد یبا من کار یبدون هماهنگ دیو نبا یاما االن با من-

 دهیند نجایما رو ا یتا کس میبر نیایب ستیبحث کردن ن یجا نجایا-
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 .دمیو به راهم ادامه م رونیب کشمیاز دستش م بازومو

 

و بابا  نمیعموحس یاطالعات رو برا یبهش تمام زنمیسالن و فلش رو م یتو ارمیزود لپ تاپم رو م یلیخ میشیخونه م وارد

 .کنمیم لیمیا

 

 !؟یکرد دایپ یبه درد بخور زیحاال چ-

قرارداد به  یطرف ها یهم درباره  یجالب یزایو فروش محموله هاشون رو به دست اورد تازه چ دیخر یها ستیل یتمام-

 دست اورد 

 کنم لیمیسرهنگ ابدشون به من تا واسه  -

 االن براش فرستادم نیهم-

 !؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟؟؟یتو چکار کرد-

  یزنیچرا داد م-

 کنترول کنن لتیمیامکان داره ا یبود کرد یچه کار نیخنگ ا یدختره -

 باز کردن  دیجد یگذاشتم فرستادم نگران نباش، بابام و عمو هم صفحه ها منیو که واسش ا دیجد یصفحه  هیبا -

 اتاقم رمیپوووووف من م-

 دارم اجیبه لپ تاپت احت-

 !ته؟یچ یبرا-

 اون گفتم یگذاشتم برا کروفونیم سیاتاق رئ یتو-

 !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟یچکار کرد-

 ! ؟یزنیچرا داد م-

 !!؟یکارو کرد نیچرا ا-

 کار بزارم کروفونیکه الزم شد م دمیفهم یزایبود، چ ازین-

 !؟یدیفهم یچ-

که  یکارا یتا برا رنیگیم یمهمون هیبار  هی یکه باهاش هم دستن چندماه ییهستن  و اونا یچه کسا نهحایر یهمکارا نکهیا-

 انجام بدن باهم هماهنگ کنن  خوانیم

 !؟یدیاونوقت از کجا فهم 

  میکن ریدفعه همه رو باهم دستگ هیبعد  میمرموز بمون هیمنتظر اون مهمون دیبماند،حاال ما با-

 که؟! یروفعال کرد کرفونیم 

 صدالبته-

 

 کنمیرو نگاه م خچالیشام کنم، داخل  یبرا یفکر هیو به اشپزخونه تا  شمیاتاقش. منم بلند م رهیو م گهینم یچیه مهرداد

 . نیبهتر از ا یدرست کنم چ  نیته چ رمیگیم میتصم

 .زیم یرو زارمی.بشقاب و قاشق چنگال هم م زیم یرو زارمیو م کشمیرو م غذا

 . زیم یرو زارمیو م ارمیدرم خچالیکه درست کردم و هم از  یساالد فصل 

 

 غذا حاضره. نیایاقا مهرداد ب-
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اول مهرداد  نمیشیخودم م یصندل یمنم رو نهیشیم شیصندل یگذشت االن روبه رومه، رو هیاتاق اومد چند ثان یاز تو صداش

مخاطب  هینگاه  هی خورهیزنگ م میدهنم که گوش زارمیقاشق رو م نیاول کشمیخودم م یغذا برا کمیبعد از مهرداد  کشهیغذا م

 .دمیزود جواب م یلیبهم دادن خ رو ایاسم پندار انگار دن دنیاز د ندازمیم

 

 عشق من چطوره؟!-

  یزدیگمشو به من نگو عشقم که اگه عشقت بودم بهم زنگ م-

 سرم شلوغه .. یدونیخودت که م زمیعز یوااااا-

 (امیو به سالن م شمیبلند م زی)از سر م

  یجلسه ا هیتو  قهیهر دق یچندتا شرکت سیچقدر سرت شلوغه ماشاال رئ دونمیاره م-

 !؟یندازیم کهیت-

 کنمیم فیپ ن پ ازت تعر-

 امینم شتمیدوست ندارم و پ گهیاصال د-

 یاین هید یبخور یزیچ یگلوله ا کنمیمن خو دارم دعا م -

 پنداااااار  -

 غلط کردم نفسم قربونت بشم گلم -

 دوست دارم خداحافظ یلیخ زمیبرم عز دیبا گهیمن د -

 .ییگلم شما سرور ما یخداحافظ ابج -

 

 .نمیشیم میصندل یو رو گردمیدوباره به اشپزخونه برم کنمیو تلفن رو قطع م خندمیم

 

 عاشقانه ات تمام شد، پندار جون چطوره؟! یچقدر زود مکالمه  -

  رسونهیخداروشکر سالم مخوبه  -

  یماشاال چقدرم دوسش دار -

 داداشش رو دوس نداشته باشه یدیرو د یدوسش نداشته باشم اخه شما کســـ شهیاِوا مگه م -

 داداش؟! -

 بود مارستانیب یکه جلو یخونمون بود همون یکه تو یاره برادرم همون -

 !؟؟یرفتیو قربون صدقه اش م یزدیبا برادرت حرف م یاتاقت هم داشت یاوندفعه تو یعنی -

 !!ن؟یدیپشت در اتاق من به حرفام گوش م یستیا یشما م -

 .یبهتره غذاتو بخور دم،یشن یاتفاق یلینه خ -

 

 

 هیاما االن داره با  کردینگاهم م رغضبیاومدم تو اشپزخونه داشت مثل م یکرد وقت ینجوریواااا چرا ا کنمیتعجب بهش نگاه م با

 هیتا  کنمیبه مهرداد نگاه م یچشم ریز یو گاه شمیشد مشغول غذا خوردن م ری.کال ذهنم درگ خورهیغذا م یدولپ حیلبخند مل

 .شهینم رمیدستگ یچینه ه امابشه  رمیدستگ شیاز خوشحال یزیچ

شب  12اوه از  ندازمینگاه به ساعت م هیکردم  یهم اوک کروفونیکاناپه نشستم و تازه لپ تاپ رو گذاشتم کنار کار م یرو

 گذشته بهتره برم بخوابم .

 

 بخوابم، رمیمن م ریشب بخ -

 



Roman-City.ir 
 گیری مرگبارقافلرمان 

 

https://telegram.me/romancity 24 

 

 .دهیفقط سرتکون م گهینم یچیه

نامعلومم فکر  ندهیو به ا کشمیتخت دراز م یبعد ازشونه کردن موهام رو کنمیلباسام رو با لباس خواب عوض م امیبه اتاقم م 

شد کشتن  زامیاز عز یکیکه باعث مرگ  یکشتن کس حانهیصا کشتن ربه نابود کردن باندش و مخصو حانهیبه کشتن ر  کنمیم

به  حانهیبه دست افراد ر شیسال پ 8که  یداداش بزرگ منو پندار کس ایپو داشمشد اره دا زمیکه باعث مرگ داداش عز یکس

من اومدم پروشات  کار یچرا؟؟ چون پدرم باعث شد باند پدرش نابود بشه و پدرش اعدام بشه حاال من اومدم رو دیقتل رس

 . سپارمیخواب م دستو خودمو به  کشمیم قینفس عم هیببره،   نیقاتل بردارش رو بکشه ازب حانهیاومده تا ر

 

از همکارام که  یکیو  شهیشد در باز م رمیدستگ یدیجد یزایچ دیشا خونمیدفتر کارم نشستم و دارم پرونده ها رو م یتو

 من . یمژده هم اتاق شیپ رهیداخل وم ادینازه م یهم به خودش م یلیخ

 

 داره یامشب مهمون سیرئ یدونیمژده م گمی: مسوسن

 !؟یچه مهمون-

 گرفتن  یها مهمون سیبا رئ -

 خوب به ما چه -

 دوست دارم برم یلیبالماسکه است من خ یمهمون -

 دعوتت کردن؟؟! -

 برم  یمهمون نیمن دوس دارم به ا یگذشت ولکه  رنیگیکه هرسال واسه سالگرد افتتاح شرکت م ینه بابا مهمون -

 

 

 دیبا شمیم کیکه من منتظرشم پس دارم به هدف نزد هیهمون مهمون یمهمون نیا شمیاز حرفاشون رو متوجه نم یچیه گهید

 بشه. رمیدستگ یادیز یزایگوش بدم امکان داره چ حانهیر یبرم خونه و به حرفا

به اون راه  زنمیخودمو م رونیب امیم ییازدستشو یبعد از مدت رمیم ییرو دلم و دهنم و به سمت دستشو زارمیدستم رو م یالک 

 .نمیبش یصندل یرو  کنهیکمکم م ادیدارم ، مژده م جهیکه مثال سر گ

 

 

 

 !؟؟یحالت خوبه پر -

 همسرم رو صدا کن چندلحظه کارش دارم شهیاگه م زمیاره عز -

 باشه االن. -

 

 .کنهیو با پوزخند نگام م نهیشیتا مهرداد روصدا کنه سوسن روبه روم م رهیم مژده

 

 اومده؟؟! . شیپ یمشکل -

 کن یباز لمتوینه راحت باش توف -

 

 لمیبابا تو بهتر از من ف ولی.ا شهیچهارچوب در ظاهر م ینگران مهرداد تو یو چهره  شهیجوابش رو بدم که در باز م خوامیم

 .یکنیم یباز
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 !مارستان؟؟؟یب میبر یخوایحالت خوبه م یشده پر یچ -

 .مینطوریا یدکتر گفت فقط تا چند مدت اول باردار یحالم خوبه فقط دوباره حالت تهوع هام اومده سراغم ول زمینه عز -

 (ادیزود به خودش م گمیم یچ فهمهیانگار م یول کنهیبا تعجب نگام م کمی)

 دکترت  شیپ میبر ایخوب ب -

 واسه بچه افتاده ینکنه اتفاق -

به جاش  یداشت یرو بفهمم تازه تو فردا وقت سونوگراف لشیدکترت تا دل شیپ میریاالن م ستین یچیخدا نکنه عشقم ه -

 .میریامروز م

 : باشهمن

 

 ی.ول شمیم نیزود سوار ماش یلیخ امیبلند شم با کمک اون تا خارج ازشرکت م کنهیکمکم م کنه،یرو جمع م لمیوسا مهرداد

 .کردیم یباز لمیدم مهرداد گرم چقدر قشنگ ف

 

 

 رو بفهمم یمهمون خیتار دیخونه با نیزود بر -

 !؟؟یکرد یباز لمیچرا ف -

 بهمون شک کنه زود برو خونه. یکس خواستمینم -

 

 یرو زارمیو هدفون ها رو م کنمیزود لپ تاپ رو روشن م یلیخونه خ میرسیم قهیبعد از ده دق کنهیرو روشن م نیمهردادماش

 .دمیو به حرفاش گوش م شهی.سرپا وجودم گوش م زدیداشت با تلفن حرف م حانهیگوشم  ر

 

 من حرف نداره یها یمهمون  یدونیمگه نم یباش دیاره حتما با -

.... :.... 

بفرستم اون طرف  خوامیرو م شونشتریفروش اماده کردم،  اما ب یرو هم برا ییچندتا هی.تازه  شهیاره مگه بدون دختر هم م -

 .دنیم یشتریاب اونجا پول ب

... :..... 

 مگه من چندتا پسر دارم یایب دیخارج از شهر  حتما هم با یالیفردا شب و یاره مهمون -

 

 .امیو به اتاقم م زیم یرو ندازمیهدفون رو م تیکثافت.با عصبان خورهیحالم ازت بهم م یعوض یعوض یعوض

چکارت کنم ازت متنفرم انتقام مرگ برادرم شکستن کمر پدرم  دونمیم ریخرفت پ ی کهیزن حانهیر کشمتیخودم م یدستا با

 . رمیگیدل خون مادرم رو ازت م

 . شنهیتخت م نییپا یمهرداد هم لبه  نمیشیتخت م یو رو شمیداخل بلند م ادیو مهرداد م شهیاتاق باز م در

 

 

 

 رستادم رو واسه سرهنگ ف خشیو تار الیادرس و -

 شده  میگر یصورت ها نینه ا میخودمون بر یواقع یبا صورت ها دیبالماسکه است درضمن با هیمهمون -

 پدرت قراره لباس ها رو بفرسته دونمیخودم م -

 .رسهیهم داره با اخراش م یباز نی.ا شهیداره تموم م گهید -

 هنوز تمام نشده -
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 کنمیتمامش م -

 ؟!  یاز من خسته شد -

 !؟یتو چ -

 دمیمن اول پرس -

  شهیراحت م المیخ ینطوریخودم بکشم ا یهرچه زودتر اونو با دستا دیاون زن نفس بکشه خسته ام با نکهیمن از ا -

 !ش؟؟یبکش یخوایچرا م -

 کرد  لیتبد یرو به بدبخت مونیاز خوشبخت یمیکه ن هیقاتله جونمه، اون زن کس زمه،یقاتله عز -

 !؟یبگ یدوس ندار -

 دربارش حرف بزنم  تونمینم -

 

حرف  یو چقدر سخته کل برهیفکرا فرو م یایحرف نزدناش منو تا عمق در نیاز اتاق رفت و ا یحرف چیبازم بدون ه مهرداد

.حالم هیچ رهیذهنت درگ یکنیفکر م یبه چ یدار قایدق یاما ندون یفکر کن زیچ یمغزت باشه به کل یتو تیشکا یگِله کل یکل

 جیدرست فکر کنم وگ تونمینم ادیاز دستم برنم یکار چیه شهیذهنم فلج م که یموقع خورهیبهم م ینطوریا یها تیاز موقع

 . شمیم

 عالمه ادم رو از دستش راحت کنم  هیخودت کمکم کن تا بتونم اون زن رو سرجاش بشونم و  ایخدا

در روباز  رهیمهرداد م ادیهمزمان  زنگ در به صدا در م رونیب امیلباس از اتاقم م ضیدور وبعد از تعو زمیریافکارم رو م تمام

خودمو  یکه بدون توجه به کس شمیخوشحال م نقدریپندار ا دنیداخل از د انیبا پندار م نیهمون عموحس ای. سرهنگ کنهیم

 بغلش . ندازمیم

 

 

 دلم برات شده بود قد مورچه ؟،؟یخوب یسالم داداش -

 طونکمیبرات تنگ شده بود شمن قربون دلت بشم منم دلم  یاله -

 

 . کنمیو گونه اش رو محکم بوس م رونیب امیبغلش م از

 

 یما رو فراموش کرد یدیپروشات خانم داداشت رو د گهیخوب د -

 عمو . دیببخش -

 

 وانیل یتو زمیریوم کنمیهمه شربت پرتقال درست م یآشپزخونه برا امیو من م ننیشیاونا م کنمیم یهم روبوس نیعمو حس با

 آشپزخونه .... ادیکه مهرداد م ینیس یتو میچنیوبعد م

 

 !ارم؟؟یب ینیریو ش وهیتا من م نیببر نویا شهیم -

 

و ظرف  دارمیبرم خچالیرو از  وهیزود ظرف م یلیمنم خ ره،یوم دارهیشربت رو برم ینیس دهیحرف سرش روتکون م بدون

وچاقو  یدست شیپ امیدوباره به آشپزخونه م زیم یرو زارمیا رو مظرف ه امیبه سالن م ،یناهارخور زیم یرو هم از رو ینیریش

 . نمیشیو  کنار پندار م ارمیهم م

 

 

 انیدنبالتون ب دیشا نینگفت نجایا نیشد اومد یچ -
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 من االن مُردم  کنهیفکر م حانهیاون زنه ر -

 ؟؟؟؟یچ-

 اروم باش خواهر گلم -

 پندار چطور ممکنه؟! یگیم یدار یچ -

 نشد . میچیگرفت اما خوشبختانه ه ریهم منو ز نیمنو بکشه اتفاقا با ماش خواستیسرش م ریخ -

 

 هیگر کنمیم یسع یلیبدنم .خ یلرز افتاد تو هیلحظه به نبود پندار فکرکردم  کیلحظه فقط  کی نهیشیگلوم م یتو یبد بغض

 یتو کشهیو منو م گرهیزود اونو با دستش م یلیکه پندار خ نییپا چکهیقطره اشکم م نیاست اول دهیفا ینکنم اما تالشم ب

 اش. نهیس یرو زارهیبغلش و سرم رو م

 

 

راه ننداز که کالهمون  یو زار ریگ یپس الک ومدهیهم سرم ن ییبال چیخانم خوشکله  فعال که من نشستم کنارت و ه یه -

 یدیتو هم فهم رهیم

 شد؟یم تیزیپندار اگه چ -

 فعال که سالمم -

 کشمیاون زنو مپندار  کشمشیم -

 میدیو بهشون اجازه فرار نم میکنیم ریخون همه رو قافلگ هیشب هیفردا شب با  -

 شهیبه پا م امتیق هیتحت حفاظته از االن معلومه  دیصددرصد اونجا شد -

 یبه اون مهمون یبر دیتوهم با -

 صددرصد -

 پس مواظب خودت باش -

 براتون درست کنم. نیدوس دار یناهار چ -

 میریما م -

 نیعمرا اگه بزارم بر -

 درست کن  یبرام قرمه سبز -

 

 

 .بوسمیو گونه اش رو م زنمیلبخندم هی

 . شمیو مشغول پختن غذا م کنمیرو اماده م ازیمورد ن لیتمام وسا امیاشپزخونه م به

 یروبه رو زنمیم یرو زارمیمخصوصش و م یکاسه  یتو زمیریرو م یقرمه سبز ز،یم یرو زارمیو م سید یتو کشمیرو م برنج

 . زیم یرو زارمیظرف ساالدمم م زارمیقاشق وچنگال م یبشقاب به اضافه  یهرصندل

 

 غذا حاضره  نیایب -

 چقدر گرسنه امه یوااااا -

 پس زود شروع کن داداش گلم -

 

و  کشمیغذا م کمیخودم  یمنم برا دنیغذا کش نایعمو ا نکهیبعد از ا م،یشیهمه دور هم جمع م نهیشیم یصندل هی یرو یهرک

 .شمیمشغول م

 : گهیو م خورهیتند تند غذاش و م پندار
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 دلم برا  دسپختت تنگ شده بودا یگل یروح و روانم تازه شده دستت طال ابج شیییییاخ -

 ینوش جونت داداش -

 اون داداش گفتنت  یبرا رمیمیاخ که من م -

 زمیخدا نکنه عز -

 

بعد از تشکر کردن  کنهیهم غذاش رو تموم م نیعموحس رهیو بعد به سالن م بوسهیمحکم گونه ام رو م شهیجاش بلند م از

بعد از مرتب کردن  شورمیو م کنمیهمه ظرفا رو جمع م رهیو بدون تشکر کردن م شهیمهرداد هم غذاش تمام م رهیم

 . گردمیآشپزخونه به سالن برم

 

 

 میباهم حرف بزن کمی شهیم یابج -

 اتاق من  یتو میبر یه داداشباش -

 

 

 به حرف زدن. کنهیکه پندار شروع م مینیشیتخت م یپندار به اتاقم هردو رو همراه

 

 

 !؟؟یچرا به من نگفت -

 رو داداش؟! یچ-

 یبهم اعتماد نداشت دمیشا ای یبودم که بهم نگفت بهیبرات غر نقدریا نیمن ا یعنی -

 ! شه؟یپندار مگه م هیحرفا چ نیا -

 یزیمن که هرچ ستمیپروشاتم خواهرم من مگه برادرت ن یچرا ازپنهون کرد یفعال که شده چرا حرف دلت رو بهم نگفت -

 رو بهت نگفتم؟! یمن چ یبگ شهیمن:پندار م یدونست بهیچرا منوغر یچرا تو بهم نگفت گفتمیفقط به تو م  شدیم

 یم رازت ندونست! چرا منو محر؟؟یعاشق شد یعاشق شدنت رو. چرا بهم نگفت -

 پندار  -

 ؟؟؟یبا خوندن دفتر خاطراتت بفهمم عاشق شد دیمن با ستمیمگه من برادرت ن یپر یپندار چ -

 یبش یعصبان دمیبشه ترس ینطوریا خواستمیپنداربخدا نم -

 یاما توکه کار بد شدمیم یعصبان کمی دیشا یباهاش دوست دمیفهمیدرسته اگه م یمنطقم اره ابج یب نقدریمن ا یعنی -

 !؟؟یدیخوشکلم چرا ترس ینکرد

 دیببخش -

 !!شناسمش؟؟ی!! من مه؟؟یخوشبخت ک یاقا نیحاال ا -

 سالن نشسته  یاره تو -

 

 

خنده که پندار به خودش  ریز زنمیو  م رهیگیازحالتاش خندم م زدینم یحرف چیگردو گرد شد ه هی یچشاش اندازه  پندار

 .ادیم
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 اونم بلند واز ته دل خندمیکتک زدنم منم م یشیک دادنم و نمابه قلقل کنهیشروع م 

 

 

 شعوریب یاعتراض نکرد ا چیبگو چرا ه دیچشم سف یا -

 پنداااار رمیمیدارم م یاخ پندار قلقلکم نداره خخخخخ واااا -

 .یریبم دمیبا یزنیاره خانم منو دور م -

 .یپندار غلط کردم وااااا -

 

اتاق  یتو انیو مهرداد م نی. عموحسدهیبازم قلقلکم م یول  رهیگیمن پندار هم خنده اش م یبخاطر خنده ها خندمیم من

 .رهیگیدست پندار رو م ادیو م خندهیم نیاما عمو حس کنهیمهرداد با تعجب به ما نگاه م

 

  کنهینفله ات م زنهیبشه با دوتا حرکت م یکنار اگه خواهرت عصبان اریپندار پسر ب -

 

 . نمیشیو درست سرجام م دمیکه  به خنده ام خاتمه م کنهیپندار چپ چپ نگام م شهیم دتریام شد خنده

 

 .میبر دیبا گهیپروشات جان بابت ناهار خوشمزه ات ممنونم دخترم اما ما د -

 !؟یزود نیبه هم -

 میکار دار یکل میبر دیدخترم با ستیزود ن -

 .نیباشه عمو هرطور راحت -

 

که  نمیشیکاناپه م یرو کنن،یبا مهرداد خونه رو ترک م یو اوناهم بعد از خداحافظ کنمیم یو پندار خداحافظ نیعموحس با

 سمتم. رهیگیبزرگ م یجعبه  هیمهرداد 

 

 !!؟ه؟یچ نیا-

  میلباسا رو بپوش نیا دیفردا شب با یسرهنگ اورد برا -

 !؟یکرد ادداشتیرو  الیادرس اون و یباشه، راست -

 فعال. ییتا جا رمیمن م زهیم یرو -

 

 سالن . یتو ادیمهرداد حاضر و اماده م قهیدق 10از  بعد

 

 !!؟یریم نیبا ماش -

 ستیبرم جا پارک ن خوامیکه م یینه جا -

 باشه -

 چطور؟! -

 .نطوریهم -

 

 . شهیاز خونه خارج م مهرداد

و بعد ازبرداشتن  سمینویخودم م یادرس برا یز روا امیتلفن م زیبعد از عوض کردن لباسام به سمت م امیزود به اتاقم م یلیخ

 .شمیکار گذاشته شده. از خونه خارج م نیمطالعه ام که داخلش دورب یها نکیاز همه مهم تر ع نویماش چیاسلحه ام و سو
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 یچرا ول دونمینم ستین یخونه ا چیه الیباغ دور و اطراف و هیبزرگ وسط  یلیخونه خ هیو درست اومدم  کنمیادرس نگاه م به

 .کنهیهست به کار ما کمک م یهرچ

ته  نکیمثل ع نکیحالت فِرم ع کنمیهست رو فشار م نکهیع یدسته  یدوکمه که رو هیچشام و یرو زارمیرو م نکیع 

 کار گذاشته شده. نکیع یلبه ها یرو نیچندتا دورب هیاستکان

تعداد  کنمینگاه م الیو یبه جلو هیعال زارمیصورتم م یاهم جا ج یچندتا خال گوش دمیم رییابروهام رو تغ یمصنوع یابروها با

حتما به  دیبا نجاستیا یدر حال رفت و امد هستن پس صددرصد مهمون یادم با لباس کارگر یهست و کل نیماش یادیز

 .امیم الیبه پشت و کنمیرو روشن م نینفوذ کنم ماش الیداخل و

برم باال از  تونمیم ستیبلند ن یلیخ کنمیباغ نگاه م واریشده .به د یبا چندتا اتاق مخروبه  فضا ساز یخال یفضا هی الیپشت و 

مداربسته  نیدورب دنیباغ با د یتو پرمیحرکت م هیباال با  رمیم واریو از د نیماش یرو امیم رم،یگیم لمیهم ف الیپشت و یفضا

در  نگیسمت پارک رمیو کشون کشون م واریکنار د امیاروم اروم م خورمیاز سرجام تکون نم کنهیسرم داره کار م یکه باال یا

منو  ینیدورب چیه نجایوسط باغ خوشبختانه تا به ا رسونمیخودمو م رن،یگیم لمیدارن ف نکیع یرو یها نیتمام مدت دورب

 .کنمیم ینفر قالب ته هی یبا صدا دهیند

 

 !؟؟یهست یتو ک ی: همرد

 

 اره خودشه . ایبه خودت ب پروشات

 هیبا  نییپا ندازمیجلو و سرم رو م کشمیمقنعه ام رو م کمی ستادهیکه روبه روم ا یمرد دنیبطرف اون شخص با د گردمیبرم

 .گمیلحن خجالت زده م

 

 

 گم شدم. نجایاومدم اما ا یمن از طرف شرکت خدمات دیببخش -

 نجانیاومد از صبح ا یکه از طرف شرکت خدمات یاونا -

 امیگرفتم نتوستم از صبح ب یصبح رو مرخص نکهیا لیبله همکاران من از صبح اومدن اما من به دل -

 .ایهمراه من ب -

 

 

 وارید یاز سوراخ رو کنمیباال به همه طرف نگاه م ارمیسرمو م کنمیو پشت سر مرده شروع به حرکت م دمیسرمو تکون م فقط

 از باغ. نیا ولیگرفتم ا لمیهم ف

 . گهینفر م هیروبه  شهیوارد اشپزخونه م یدر هیمرده از  اون

 

 .نجایا نیایخانم.ب الیسه -

 بطرفمون( ادیسن داشته باشه م یو خورده ا 40 ادیو بهش م الستیکه اسمش سه ی)زن

 بفرما اقا. -

 .دونمیرو م ومدهیاز صبح ن نکهیا لیخودم دل یرو بده راست نجایاومد بهش لباس فرم ا یخانم از طرف شرکت خدمات نیا -

 دخترجون. ایباشه ب -

 

منم  شهیاتاق م هیوارد  الیبه سه کنمیبا دقت به همه جا نگاه م میایو به سالن م میشیاز آشپزخونه خارج م الیسر سه پشت

شلوار  هیلباس فرم  کنمیزود لباسام رو عوض م یلیخ کنمیرو متوقف م نیدورب ره،یو م دهیدست لباس م هیبهم  امیدنبالش م

 .یسرمه ا یمانتو هیرنگه با  دیسف
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 دستم . یتو زارهیم لهیوس یمقدار ادیرو بطرفم م الیسه رونیب امیو از اتاق م کنمیرو روشن م نیدورب دوباره

 

 کن . زیها رو تم شهیش ی هیباال بق ی هیکن بعدش هم برو طبق زیها رو تم شهی: برو سالن و شالیسه

 

 ستیسرجمع حدودا ب کنمینشستن تعجب م یمَرد که همه با کت و شلوار مشک یکل دنیاز د امیو به سالن م  دمیم سرتکون

سراغ  امیو م نییپا ندازمیو سرم رو م گرمیم لمیهمشون ف یاز چهره  کنمی. همه سرشون باالست و دارن منو نگاه مشنینفر م

 . کنمیرو خاموش م نیربگرفتن از کل سالنه   دو لمیکارم که همون ف

 یروبه رو ادیم یبا اقتدار خاص حانهیکه ر نمیبیم نهیا ینصبش کردن از تو وارید یام که رو یبلند ی نهیکردن ا زیتم مشغول

 . نهیشیهمون مردا م

 

فردا شب از  خوامیازتون م نیافراد من هست نیمهم دارم شما از باوفاتر یلیخ یمهمون هی نجایفرداشب ا ونیاقا نینی: ببحانهیر

 دیبا هیاتیح یلیفردا شب خ یباشن مهمون نجایتا ا ارمیاز ادمام رو م گهینفر د 20 نیستیالبته فقط شما ن دیمحافظت کن نجایا

 .نیمواظب باش یلیخ

 

 

سراغ تنها  امیکردم م زیروتم نهی. منم که اکننیم یسالن رو خال حانهیدست ر یبا اشاره  گنیاون افراد باهم چشم م همه

 .شهیم کیکه بهم نزد شنومیرو م حانهیر یقدم ها یکه مونده صدا یا شهیش

 

  نمیسالن بب یتو یو گرد و غبار یلک نیکتریکوچ خوامینم دیکن زیرو خوب تم نجایا -

 چشم. -

 

زنگ  لشیکه موبا نهیشیوسط سالن م یکاناپه  یصبر کن فقط صبر کن .رو کشمتیخودم م یاشغال بادستا ی کهیزن

 .خورهیم

 

 !؟یکن دایازش پ یاثر یشد،؟! تونست یچ -

.... :..... 

 . ؟؟؟!کننیچند نفر ازش مواظبت م نطوریشماله؟!!! که ا -

....... :....... 

 دونمیمن م یول کهیهاتف صداقت چه کارا که نم نیپدرش هههههههه ا یها گاردیباد ی هیبق سیتا پل 10 نطوریکه ا -

 کنه.فعال. یپسرش عذادار یبرا نیتا بهتون بگم بزار دینکن یعذابش بدم فعال کار یچطور

 

رو  نیدورب شمیو ازسالن خارج م کنمیم زیروتم شهیچکار کنم ش ایخدا یلو رفته وا ایپر یجا یلعنت کنهیرو قطع م تلفن

 . امیبه اشپزخونه م گردم،یو کل خونه رو م کنمیروشن م

 

 رو ببرم دکتر  ضهیمادرم که مر دیهماهنگ کردم با سیرئزودتر برم با  دیخانم من کارم تموم شد با الیسه-

 باشه برو. -
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 هی شمیاز اتاق خارج م پوشمیبه کمرم و مانتوم رو م بندمیاسلحه ام م کنمیو لباسام روعوض م گردمیبه همون اتاق برم دوباره

خارج  الیو کال از و رمیگیم لمیهم ف الیو یجلو اطیشده از ح کیهوا تار رونیب امیو از سالن م ندازمیبه داخل خونه م ینگاه کل

 .شمیم

 کنمیو به سمت خونه حرکت م کنمیرو روشن م نیزود ماش یلیتمام شد خ شیاوف شم،یم نیسوار ماش الیپشت و امیم دومیم 

. 

 . گمیکاناپه نشسته رو بهش م یمهرداد که رو دنیبا د شمیو وارد خونه م کنمیباز م دیواحد رو با کل در

 

 !؟؟یبرگشت یسالم ک -

 کجا؟؟؟! یساعت خونه نبودم رفته بود میمن فقط ن -

 حانهیر یالیرفته بودم و -

 

 رنگ گردنش زده باال. تیکه از عصبان شمیم رهیبهش خ کنمیودوباره باز م بندمیچشامو م ادشیفر یصدا با

 

بزن  یحرف هی! هاااا؟؟! خو دِ دادم؟؟یم یدرت رو چمن جواب پ ومدیسرت م یی! اگه بال؟؟یرفتی! اگه لو م؟؟یرفت یبا اجازه ک -

 برگ چغندرم؟؟؟! نجایمگه من ا

  یشیم یعصبان دونستمینم دیببخش -

 بهت بگم؟؟! ی!د اخه دختر من چد؟؟یببخش یگیبعد م یدیکار خودتو انجام م -

به نقشه کل  میخون بزن هیشب میخوایفردا شب که م یرو منتاژ کن وبفرست برا سرهنگ ما برا لمایف نیا اینگو فقط ب یچیه -

 .میدار ازیخونه ن

 فکر. یب -

 

ولباسام روعوض  امیبعد از چند لحظه به اتاقم م کنمیخونه نگاه م یوبه در بسته  گردمی. برمرونیب رهیو از خونه م گهیم نویا

 . کنمیم

کت ازنوار  یلبه ها یزانومه رو یوجب باال هیرنگ که تا  یکُت مشک هیرنگ  یمشک یبه خودم نگاه به شلوار راسته  نهیآ یتو

 یکفش ها پوشمیهم م رمیرنگ حر یشال مشک هی دمیکت پوش ریهم ز دیسف رسارافنیز هیاستفاده شده  دیبراق سف یها

 سارافن. ریام به کمر البته از ز بستهاسلحه ام روهم که  پوشمیهم م میسانت 15پاشنه 

بدون حرف از خونه  شهیمن ازجاش بلند م دنیاونم با د نمیبیسالن م یتو ی. مهرداد رورونیب امیو از اتاق م دارمیرو برم فمیک

 قهر کرده. یجورا هیکلمه هم باهام حرف نزده  هی یتا االن حت روزیاز د امیمنم دنبالش م شهیخارج م

 .ادیبطرفمون م گاردایاز باد یکی دارهیرو نگه م نیمهرداد ماش الیو یورود یجلو

 

 !د؟یمهمون خانم هست -

 بله  -

 کلمه عبور -

 خشم روشن -

 

از  کنهیپارک م نایماش ی هیبق شیوپ کنهیم الیو اطیرو وارد ح نیمهرداد ماش کنهیراه رو باز م دهیسرش رو تکون م گاردیباد

دونه هم به مهرداد  هیم گوش یتو زارمیاندازه نخود هم م کروفونیم هی هیعال زنمیو به صورتم م ارمینقابم رو در م فمیک یتو

 . میشیم دایپ نی. باهم از ماشرهیگیازم م یحرف چیبدون ه دمیم
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کاناپه  یرو ه،یکار هیهرکس مشغول  میایهمراه مهرداد به سالن م رهیگیخدمتکار پالتوم رو ازم م هی میشیساختمون م وارد

 کجاست؟! یعنی ستین یخبر چیه حانهیاما از ر گردمیکل سالن رو م نمیشیم

 

و از سالن  دارمیاروم اروم قدم هام رو برم شمیاز جام بلند م ستیکه ن ستین کنمیقدر با چشم دور و اطرافم رو نگاه م هرچه

 گردهینگاهم به اون طرف برم یباز شدن در ییصدا دنیبا شن کنمیدور و اطرافم رو نگاه م امیباال م یبه طبقه  شمیخارج م

 امیو م گردمیکه باال اومدم رو برم یزود پله ها یلیخ شه،یدستشه از اتاق خارج م یتوکه تلفن  یدر حال نمیبیرو م حانهیر

 .شمیم میپله ها قا ریو ز نییپا

 . شهی.صداش برام واضح م شنومیقدم هاش رو م یصدا

 

 خودم. یالیو دیو ببر دیخارج کن الیاون دختره رو ازو دیامشب با نیهم -

 

 مهرداد کجا رفته. رون،یب امیپله ها م ریاز ز شهیقدم هاش کمتر و کمتر م یصدا دایازش نم یصدا چیه گهید

 گوشم. یرو زارمیم دستمو

 

 !؟ییمهرداد کجا -

  شهیشروع م یریقافلگ هیاوک یپروشات همه چ نیسالن بب یتو -

 اماده ام -

 

راحت  الیکه با خ کنمیبه مهمونا نگاه م نمیشیهمون کاناپه م یرو گردمیبه سالن برم شه،یخانم شروع م حانهیر یبرا یریقافلگ

 نیبراشون تمام، تک تک افراد حاضر در ا یهمه چ گهیساعتِ د میتا ن دوننینم یول دننیو رقص دنیدر حال خوردن و نوش

و همشون  اهیهستن پروندشون س رونیهم که ب یها گاردیمرتکب شدن البته به جز خدمه وگرنه باد یجرم هی یمهمون

 . چهیپیگوشم م یمهرداد تو یزندان بودن صدا یچندسال

 

 رونیب رمیپروشات تو حواست به داخل باشه من م -

 باشه.-

 

 نمیبیرو م حانهیمنه . ر یِهدف اصل حانهیبه مهمونا و البته مهم تر ر دمیحواسم رو م شهیکه از سالن خارج م نمیبیرو م مهرداد

دور و اطرافم رو نگاه  شمیم اطیوارد ح ام،یو دنبالش م شمیبلند م نهکیزود سالن رو ترک م یلیخ شهیروشن م شیکه گوش

 . شنومیگلوگه رو م کیلش یصدا ستین حانهیاز ر یخبر کنمیم

 

 شروع شده. اتیعمل ییمهرداد کجا -

 

از  یکیپشت  امیم یرو به در اصل رنیرو بگ سیپل یها در تکاپو هستن تا جلو گاردیباد یهمه  ادیازمهرداد نم یصدا چیه

سر  ادیم میکه از سمت چ یبا صدا شهیم نیگردنش که نقش زم یتو کوبمیبا اسلحه ام محکم م ستمیا یم گاردهایباد

که جلوم  یدونفر زنمیبه پاهاش م ریدوتا ت کنمیام رو بلند م اسلحهکنه  کیبهم شل خوادیکه م یفرد دنیاز د گردونمیبرم

و  رنیگیقرار م ژهیو گانیطرف من تا منو بزنن که  از سمت راست مورد هدف افراد  گردنیبرم شنیهستن متوجه من م

که داره بهم  نمیبیم ور نیکنم از دور عمو حس دایرو پ حانهیر دیبا دارم،یصورتم برم ینقابم رو از رو شهیم یمغزشون متالش

که همه بطرف چپ باغ  نمیبیم گاردیباد نیرو، چند حانهیکنم بعدش هم ر دایمهرداد رو پ دیبا تونمیاما نه نم رونیبرم ب گهیم

راه هم رو  الیگلوله از سمت راست و یصدا دنیدنبالشون برم اما با شن خوامیم رنیم حانهیمحافظت از ر یصددرصد برا رنیم
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پشت سرم  شمیدرختا گم م نیب دهیبلندو سر به فلک کش یپُره از  درختا الیپشت و دمیم الیطرف راست و هوب کنمیکج م

طرف  نیاز ا گهید کنمیخالصش م ریت هیو با  کنمیاسلحه ام رو بلند م گاردایازاون باد یکی دنیبا د گردمیبرم شنومیپا م یصدا

 گوشم. یرو زارمیدستمو م ستمیا ی. سرجام مادیم کیشل یهنوز صدا الیو یاما جلو ادیگلوله نم یصدا

 

 ! .؟؟ییمهرداد کجا -

 

به  دمیم گردیبرم ادیطرفم به گوش م نیگلوله از هم کیشل یبطرف چپ باغ برم که بازم صدا خوامیم ادینم یصدا چیه بازم

 یصداش کنم که از سمت چپم صدا خوامیم ستمیا یم شیقدم هی امیبطرفش م نمیبیمهرداد رو م دیسف راهنیطرف صدا پ

اون  کنمیخودم سپر مهرداد م هیاز ثان یتو کسرهدف قرار گرفته  وردمهرداد رو م گاردایاز باد یکی رسهیگلوله به گوش م

شکمم  کنمیکردم که همه سهم من شدن احساس م کیتا گلوله به سمت مهرداد شل 2 ای 5با اسلحه اش حدودا  گاردیباد

 یمغزش رو متالش نستمتو کیتار مهین یاون هوا یتو کنمیحواله اون مَرد م ریت هیباال و  ارمیآبکش شده فقط اسلحه ام رو م

 رهیگی. مهرداد بازوهام رو موفتمیدوتا زانوم م یو بعدش خودم رو وفتمیاما اسلحه ام از دستم م شنومیمهرداد رو م یکنم صدا

 بغل مهردادم،  چقدر آغوشش گرمه . یاالن تو گردونهیو برم م

 

 پروشات؟! یخوب -

 ..ام. یاالن ...عا...ل -

 .برمتیاالن متحمل کن تحمل کن  ،یلعنت یکار و کرد نیچرا ا -

 

 

 .کنمیاروم کنار گوشش زمزمه م دوهیو م گرهیاغوشش م ینوزاد تو هیمهرداد منو مثل  دیصدا ها خواب ی همه

 

 دوست دارم متنفر... نقدریا نکهی: از امن

 

 ارمیباال اما خون باال م ارمیدهنم، م یتو ادیشکمم داره م اتیکل محتو کنمینتونستم جمله ام رو ادامه بدم احساس م گهید

 ....وفتهیهم م یپلکام رو

 

 کل: یدانا

چکار کنه همه جا با خون  دونستیشده بود نم جیگ د،یدو الیو یکه پروشات در آغوشش بود به سمت ورود یدر حال مهرداد

مهمانان رو  یهمه  ژهیو گانیشدن، ماموران  یزخم ایمُردن و  ایخورده بودن حاال  ریت گاردهایباد شتریرنگ شده بود ب

تخت گذاشت  یپروشات را رو دیها بودند، به خودش امد به سمت امبوالنس دو ندستبند زدند و درحال انتقال آنها به داخل وَ

 مارستانیب نیتر کیبودن اوضاع پروشات دستور انتقال او به نزد میبه پروشات کردن با وخ یدگیدوتا پرستار خانم شروع به رس

 را دادند .

 تماس گرفت. مارستانیاز آن دو پرستار با ب یکی

 

 

شکم نبصش  هیساله حدودا چهارتا گلوله تو ناح 22 ای 23مجروح به دختر  دیاتاق عمل رو اماده کن عیسر یلی: خپرستار

 داره.  یقلب ستیهرلحظه امکان ا شیاوضاعش وخ فهیضع
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ضربان  رندیرا بگ یزیخونر یگذاشتند تا بلکه جلو تیشکم پروشات گازاستر یرو قطع کرد به کمک دوستش رفت رو تلفن

قلب پروشات کندتر و کندتر شد خط ها صاف شدن، پرستار با عجله دستگاه شوک را اماده کرد .شوک اول خط ها صاف 

از  یالبرز و زاگرس پرستار نفس یکردند همچون رشته کوه ها دایپ یو بلند یماندند راه خود را رفتند شوک دوم خط ها پست

 یبا صدا گرید نیماش کیتوقف کرد همزمان با توقف امبوالنس  مارستانیب یدر ورود یامبوالنس جلو د،یکش یسر اسودگ

در خون که  غرقپروشات  دنیشد با د ادهیترمز کرد مهرداد داستان ما بود با عجله پ نیسهمگ یهمچون رعد وبرق یوحشتناک

روبه رو شد  تیامد با واقع رونیو آن زن پروشات او نبود ب دهیاشتباه د دیشا نکهیا یایتخت بود به خودش امد از رو یرو

 نشست . نیزم یسُست شد رو شیزانوها

 به دنبال پرستارها رفت. نیزار و اندوهگ یها پروشات را بردند با رفتن پروشات مهرداد به خودش امد با حال پرستار

بود و عشقش  نجاینشست او ا واریکنار د یمهرداد گرفتند، مهرداد با ناتوان ورود را از یرا وارد اتاق عمل کردند و اجازه  پروشات

بار اخر کنار  یبود پروشات برا ریبود؟؟! ذهنش درگ نیا یعدالت زندگ ایا کردیدر اتاق عمل با مرگ دست و پنجه نرم م

 نبود؟؟!!!  ایخواب و رو ایگوشش زمزمه کرد دوستش دارد ا

ترس و  شیرا گرفت به جا شیتمام خوشحال اریف کرده خوشحال بود اما ترس از دست دادن عشقش به او اعترا نکهیاز ا 

 به ارمغان اورد. شیرا برا یناراحت

کلمه هم حرف  هی یاما پروشات حت کردیم ریافتاد که پروشات را تحق یروزها ادیشد  یقطره اشک از چشمش جار نیاول

را کنار  شیَاما مغرور بودن که شاخ و دُم ندارد نتوانست آن غرور تو خال شدیعاشق پروشات م شتریو ب شتریدر دلش ب زدینم

 کند . هرا مزمز یطعم خوشبخت اریبگذارد تا در کنار 

 

 یکیسخت است که بفهمد دخترش، فرزندش،  یادیز دهیپدر که غم فرزند د نیا یخورد و افتاد .برا زیاز دست هاتف ل تلفن

حال و اوضاع همسرش  دنیهاتف ازد یساله  34.پرستو همسر و غمخوار کندیپنجه نرم ماش دارد با مرگ دست و  کدانهی

 و به طرف او امد . دیترس

 

 شده؟! یچ زمی: هاتف عزپرستو

 : دخترم.هاتف

 

کران پرستو که از صبح با او همراه بود انگار  یب یدلشوره ها یشد برا یدخترم و حال بدش مدرک یکلمه  نیهم تنها

زد اسم تک  غینشست از ته دل ج نیزم یرقم بخورد، زانو سُست کرد و رو یتک دخترش اتفاق یقرار است برا دانستیم

 یهمسرش را دل دار توانستینشسته بود نم نیزم یبود رو تردخترش را صدا کرد خدا را صدا زد هاتف که حال خودش بد

 دهد هنوز در شک از دست دادن فرزندش بود. 

 یکه اتفاق بد دیاوضاع پدر و مادرش فهم دنیزود از اتاقش خارج شد با د یلیمادرش خ یها غیج یصدا دنیبا شن پندار

 نشست. نیزم یافتاده کنار پرستو رو

 

 شده؟! یمامان چ -

 داداشت اونم ترکمون کرد شیخواهرت رفت اونم رفت پ -

 خواهر شدم. یگفته من ب یرده کگفته خواهر من مُ یبه شماها گفته ک یچرت و پرت ها رو ک نیامکان نداره ا -

 

 یخودش را خال ادیبا داد و فر خواستیخفه اش کرده م شیسخت بود مثل مادرش هق هق کند بغض گلو شیبود و برا مرد

 کنه . هیمرد گر هیو چقدر سخته  ستیگریکند رو کرد طرف پدرش که مردانه م

 

 گفته؟؟ یبابا ک -
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 .نیحس -

 

 یخبر همچون خنجر نیبودن ا قتیترس حق دیلرزیم ردیرا بگ شیعمو یبود تا تلفن را بردارد و شماره  یکلمه کاف هی نیهم

 .دیچیدر تلفن پ نیحس یخسته  ی.تماس وصل شد و صدارفتیبود که به قلبش فرو م

 

 الو -

 داغون شدن؟؟! نقدریچرا ا گنیم یچه خبر مامان و بابا چ نجایعمو ا -

 پروشات... رستانمایب نیایپندار پسرم ب -

 

ها شده بود دور خودش  وانهیبه نام اشک شد.پندار که حاال مثل د یاب یبه قطره ها لیو تبد دیادامه دهد بغضش ترک نتوانست

 . زدیم ادیو فر دیچرخیم

 

 خواهر من زنده است. یگیدروغه  دروغ م-

 .مارستانیب نیاروم باش پسر زنده است اما تو اتاق عمله زودتر خودتون رو برسون -

 

 در دل پندار جوانه بزند. رو کرد به پدر و مادرش و گفت. دیام ی شهیبود تا ر یجمله کاف نیهم

 

 پروشاتم زنده است اما تو اتاق عمله. مارستانیب میبر دیبا نیبابا مامان بلندش- 

 زنده است؟؟! دخترم زنده است؟! -

 مارستانیب میبر دیزود با -

 

 

 .دیطول نکش شتریب قهیدق 10دن از خانه عوض کردن و خارج ش لباس

متحرک  یمرده  هیمثل  کردیم ینه حرکت گفتیم یزیکه نشسته بود بلند نشده بود . نه چ ییهنوز ازهمان جا مهرداد

 رهینقطه خ هیپاهاش گذاشته بود و به  یبغلش جمع کرده بود و دستانش را دور انها حلقه کرد سرش را رو یرا تو شیزانوها

 یمعصومت چشما ادی کردیعمله .در ذهنش مدام خاطرات را مرور م اتاق یخورده و حاال تو ریپروشات ت شدیبود باورش نم

 تا به پروشات اعتراف کند که چقدر دوستش دارد. خواستیفرصت م هی.فقط از خدا دیکشیبه وجودش م شیپروشات ات

 مهرداد مغرور ما. یشد برا ریچقدر زود د و

 دیشا ینباش دیدل رو زد تا وقت هست فردا شا یحرفا دیرو گفت با یگفتن یحرفا دیبا دیبخش دیخشش کرد باطلب ب دیبا

 نباشه.

قامت  دنید دیبا ستیگریاون م یساکت ارومش را همچون دختر خود دوست داشت ارام ارام برا یبرادرزاده  نیکه ا نیحس

را  شیدستاها نیپوف کرده و قرمز حس یچشم ها دنیرا پاک و بطرف او رفت هاتف با د شیبرادرش اشک ها ی دهیبلندو خم

 گرفت.

 

 .کشهیتو روبه ارواح خاک اقاجون قسم بگو بچه ام زنده است بگو برام مونده بگو پروشاتم نفس م نیحس -

 .دیاروم باش داداش زنده است بردنش تو اتاق عمل دکترا گفتن دعا کن -

 

 کردند. هیو باهم گر دیبرادرش را در اغوش کش شکست نیحس بغض
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 نیب ییبد انگار در جا ایخوب است  دانستینشست حالش بد بود نم یصندل کی یرو کردیکه در دل احساس خطر م پندار

 داشت. جیحالت گ هیو آسمان بود  نیزم

 تک دخترش . هیسالمت یبرا گفتیو ذکر م کردیم هیبود اروم گر واریاش بر د کهینشسته بود و ت نیزم یکه رو پرستو

نشاند دخترش مهتاب هم کنار  یصندل یپرستو را به زور بلند کرد و رو نیهمسر حس رهیهم امدند من نیحس ی خانواده

 .خواندیاش قرآن م یمیو دوست صم شیدخترعمو هیسالمت یمادرش نشسته بود برا

 برداشت. زینفر مهرداد بود که بطرف دکتر خ نیاتاق عمل باز شد اول در

 

 

 حالش خوبه؟؟! زنده است؟! -

 خواهرم خوبه -

 بزن. یحرف هید  -

از  یکیوارد شدن ما  یداخل یبه اعضا یبد بیشکمش خورده اس هیتا گلوله تو ناح 5متاسفانه دخترتون  دیبله بله اجازه بد -

 هیکل میاز کار افتاده بود مجبور شد هیلتا گلوله بود ک 3سمت راستش  هیکل یاما تو میگلوله ها که در گوشتش بود رو دراورد

 عیسر دیافته با یهم امروز فردا از کار م هیکل نیبگم ا دیسمت چپش خورده که با هیکل یتوهم  گهیگلوله د هی میاریرو در ب

 .رهیمیزده بشه وگرنه دخترتون م هیکل وندهیپ

 االن. نیهم میبهش بر دمیام رو م هیمن کل -

 .یانجام بد شاتیازما یسر هی دیبا یبد هیبه خواهرت کل نکهیا یپسر جون برا شهینم -

 زنمه. ستیخواهرم ن -

 .شاتیازما یبرا میاتاق من تا بر ایباشه ب -

 

شدند به مهرداد که حق به جانب داشت به انها  رهیو پندار کال پروشات را فراموش کردند با تعجب خ نیرفت هاتف و حس دکتر

 . در آخر پندار به حرف آمد.کردینگاه م

 

 !ته؟؟یچ یخواهر من چ -

 یلعنت مارستانیب نیفقط من، از ا ایچه تو اون دن ایدن نیچه تو ا شه،یزنمه دوسش دارم عاشقشم فقط و فقط هم مال من م -

 مال منه زن منه حق منه.  گمیو به همه م رمیگیجشن بزرگ م هیبراش  میرفت رونیهم که ب

 

سخت  شیعشقش را داشته باشد برا خواستیپررو بود نه ؟؟ اما مرد بود و عاشق، م یلیاز کنار انها گذشت. خ را زد و شیحرفا

االن با پدر و برادرش اتمام حجت کرده بود که پروشات مال منه و مال کس  نیاز هم ندیبب یگریبود عشقش را کنار کس د

 را از دست بدهد قطعا خواهد مُرد. .در دل فکر کرد اگر پروشات ستین یا گهید

خود را به  یها هیاز کل یکیدادند تا اگر توانستند  شیآن ها ازما یو مهتاب همه  رهیهاتف، پرستو،من ن،یپندار، حس مهرداد،

 پروشات دهند. 

 مگه نه؟!بود  ونهی.دشودیپروشات با لباس عروس چگونه م کردیقبلش به همون حالت نشسته بود و فکر م یسرجا مهرداد

خواهرش را به آن ها ببخشد و  خواستیاز خدا م کردیو دعا م ختیرینشسته بود و ارام ارام اشک م مارستانیب اطیدر ح پندار

 . زدیحرف م شیبا خدا

 

 یگرفت یبود تو چرا جد یشوخ نهیزتریبره برنگرده به جان خود پروشات که برام عز گفتمیم کردیم ید خدا من داشتم شوخ -

مهرداد  کردیکه چقدر عاشق مهرداد بود فکرم یدونیعشقش برش گردون م یبرگرده خدا برام برش گردون برا ینزاشت
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سوخت  طرفهیعشق  نیچقدر از ا دیچقدر عذاب کش یدونیاست خدا م طرفهیعشقش  کردیفکر م شهیعاشقش نم چوقتیه

 .میدار ازیخودت خدا ما همه بهش ن شیخدا حاال که مهرداد هم دوسش داره نبرش پ

 

با خود همراه  یدکتر جمع شده بودند هرکدام استرس و اضطراب را به نوع یها اماده بود. همه در اتاق اقا شیآزما جینتا

 سکوت خفه کنده را شکست. نیدکتر لب باز کرد و ا یاقا نکهیاتاق حاکم شده بود تا ا یبر فضا یداشت، سکوت مرگبار

 

 وندیپ یپندار صداقت هم برا یاست، برادرش اقا هیکل وندیپ یفرد برا نیمناسب تر یانیک یها اقا شیازما جیبا توجه به نتا -

صداقت  یاقا یانجام بشه اما برا وندیباالتره که پ یلیدرصدش خ یعنیهست  یانیک یبه اقا شتریب دیمناسب هستند اما ام هیکل

 رو پس بزنه. وندیپ دنکمه و امکان داره ب یلیدرصدش خ

 .میبر دیبا یعمل ک یمن اماده ام برا -

عمل اماده  یاونوقت برا یانجام بد دیهم هست که با شیچندتا ازما دیعمل بش دیبدن تا شما بتون تیاول پدرتون رضا دیبا -

  دیشیم

 .میبهتر هرچه زودتر کارا رو انجام بد -

 

 کرد به مهرداد و گفت . گفت و اتاق را ترک کرد هاتف رو یتکان داد و با اجازه ا یسر یدکتر

 

 .یدیجون دخترمو نجات م یممنونم پسرم که دار -

  دمیمن دارم نفس خودمو نجات م ستمینفس بکشم، نباشه ن تونمینم گهیکه بدونش د هیاون کس -

  میباهم حرف بزن قهیچند دق شهیم -

 باشه -

 .اطیح یتو میبر -

 

 تکون داد باهم از اتاق خارج شدند. یسر مهرداد

خوشحال  ایشود  یرتیمهرداد نسبت به دخترش غ یابراز محبت ها یبرا دیداشته باشد،  با دیبا یچه حس دانستینم هاتف

 او را خوشبخت کند . تواندیدخترش را دوست دارد و م نگونهیا یباشد کس

 درخت نشستند پندار رو به مهرداد کرد و گفت . ریز یصندل هی یرو

 

طرفه  کیعشقه  نیخواهرم دوستت داره خواهرم شب و روز بخاطر ا یدونیکه م دونمیف دارم مفقط چندتا جمله باهات حر -

اتفاقا جاش  زایچ نیام و ا یرتیغ یفکر نکن ادم ب مارستانیاونم چندسال،  االنم که بخاطر عشقش افتاده گوشه ب دیعذاب کش

عاشق  دونمیچون م گمیحرفا رو دارم م نیا یترم چون اون خواهرمه ناموسمه ول یرتی!  غ،یرتیاز صدتا مرد متعصب و غ وفتهیب

و غصه بخوره مگه  زهیبخاطر تو اشک بر گهینزار د یناراحتش نکن گهیپروشاتم به هوش اومد د یوقت خوامیشدن کار دله ازت م

 .نیپس نزار ناراحت بشه.فقط هم یعاشقش  یگینم

 

 تنها گذاشت . الیاز فکر و خ یایبه راه افتاد و مهرداد را با دن مارستانیب یکنارش بلند شد و بطرف خروج از

 عمل پسرش اعالم کرد. یخودش رو برا تیهم رضا یانیمحمد ک یاماده بود پدر مهرداد اقا هیکل وندیپ یبرا زیچ همه

چند پرستار او را به اتاق عمل اوردند در بسته شد مهرداد سرش را  دیتخت دراز کش یو رو دیلباس اتاق عمل را پوش مهرداد

از  یاشک یزد و قطره  یبود نگاه کرد لبخند تلخ دهیخواب یگریتخت د یرو یبر یکج کرد به پروشات که در فاصله چهارمتر

 لب زمزمه کرد. ریز دهیچشمش چک یگوش
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 منتظرم نزار. گهیدوست دارم لطفا بعد از عمل د -

 

 

 هم بزارد . یباعث شده که مهرداد چشم رو یهوشیب یودار

فقط از خدا  خواندیو قران م کردیم هیمنتظر بودند تا عمل تمام شود پرستو گر اطیخانواده در ح یاعضا ی هیو بق هاتف

 هیپندار خسته و افسرده  کردیگوشه نشسته بود و دعا م هی نیحس زدیدخترش به او برگرداند هاتف کالفه قدم م خواستیم

 یخوردن اماده کنن، اقا یبرا یزیو مهتاب به خانه رفتند تا چ رهی. منودب دیکش نیزم یرا رو شیگوشه نشسته بود و پاها

 .کردنیپسر عاشقشون دعا م یسالمت ینشسته بود و برا یصندل یبه همراه همسرش فاطمه خانم هم رو یانیک

است دور و  مارستانیاتاق به او فهماند که در اتاق ب دیکامال سف یارام چشم باز کرد فضا خوردیکه به چشمانش م ینور با

 قهیهم در اتاق بودند تمام فکرش پر شد از پروشات زنگ کنار تخت را فشرد به دق گرید ماریاطرافش را نگاه کرد به جز او دو ب

 به اتاق امد ... به تن داشت دیکه روپوش سف یلمرد الغر اندام درحا کیکه  دینکش

 

 جناب من همراه ندارم؟! دیببخش -

 !!؟یالزم دار یزیچ -

 انیب دیخانوادم بگ یاز اعضا یکیبه  ریخ-

 انیب توننیوقت مالقاته االن نم گهیساعت د مین -

 نفر باخبر بشم. هیاز حال  دیبا نیتلفن به من بد هیحداقل  -

 .ریخودم تماس بگ لیبا موبا ایب -

 

را کنار گوش  لیموبا یریرا از دست پرستار گرفت شماره پدرش را از حفظ بود بعد از شماره گ لیکرد و موبا یتشکر مهرداد

 خود گذاشت .

 

 الو بابا -

 حالت خوبه؟! یالو پسرم بهوش اومد -

 بابا من خوبم فقط پروشات چطوره؟! -

 صبر کرد. دیبا نهییپا شیاتیاست اعالئم ح ژهیو یواال که فعال تو بخش مراقبت ها -

 

االن  خواستیبود کالفه بود نگران پروشات بود دلش م ینزد تلفن را قطع کرد و به پرستار برگرداند در دلش غوغا یحرف گرید

 کنار او باشد .

وصل کردند هاتف دست او را در دست گرفته بود و  یبود و او به بخش اورژانس بردنت و به او سرُم نییفشارش پا پرستو

 پرده را کنار زد و گفت. مهیپندار سراس دکرینوازشش م

 

 بابا به هوش اومد بابا چشاشو باز کرد. -

 

رفت  ژهیو یبلند شد وبا کمک هاتف به بخش مراقبت ها شیدوباره گرفته باشد از جا یخبر که انگار جان نیا دنیبا شن پرستو

 کردیبه اطرافش نگاه م یجیو اما پروشات با حالت گ کردندیم نهیکه داشت پروشات را معا دیدکترا ها را د شهیاز پشت ش

 . استاطرافش چه خبر  دانستیبود نم یذهنش خال

 همه در اتاق پروشات جمع شده بودند. دیرا به بخش منتقل کردند وقت مالقات رس پروشات
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 اااایخوب منو ترسوند یپر یه -

 شد؟! یچ دونمیمن هنوز نم -

 .یسادگ نیبه هم نیجلو گلوله ها و اب پاش شد نیدیگل کرد پر تونیجان باز یدفعه جک هیخواهر من شما  یچیه -

 

مالقات کننده  نیبه دور و اطرافش نگاه کرد ب یو کالفگ یچشمش گذشت با نگران یاز جلو لمیف کیمثل  زیکرد همه چ فکر

 نکرد. دایها مهرداد را پ

 

 که خود پروشات بشنود گفت(  ی)پندار آرام فقط طور

 یانیک یاقا شونیهم بشنوند گفت(  ا هیبلند که بق یشده.)با صدا یمردان بستر یاون االن بخش جراح ستیگشتم نگرد ن -

 مادر اقا مهرداد هستن. یانیخانم ک شونیپدر اقا مهرداد و ا

 خوشبختم. -

 . نمیبیکه عروسمو سالمو و سالمت م مهیدخترم باعث خوشحال نی(: همچنیانی)خانم ک فاطمه

 !؟؟یچ -

 

 چشماش اندازه گردو شده بود  وونه،ید هیبود مثل  جینداشت هم خوشحال بود هم گ یفیپروشات تعر حال

 

 .....پروشات

خجالت بکشم، با  نکهیا ایباشم، ناراحت باشم،  یداشته باشم، خوشحال باشم، عصبان دیبا یچه رفتار دونمینم قایدق االن

 شدم به مادر مهرداد . رهیباز از تعجب خ یگرد و دهان یچشما

 . گمینم یچیو ه بندمیدهنمو م امیخنده به خودم م ریز زنهیم نهیبیکه حالت منو م پندار

 

 مالقات مهرداد  می: خوب ما بریانیک یاقا

 .میبر نیای: ببابا

 

 .شمیپ مونهیفقط پندار م شهیم یاتاق خال هیاز ثان یکسر در

 

 ده بودباحال ش افتیچقدر ق یدینم یپر یوااااا -

 شده چرا مادرش بهم گفت عروسم  یبستر مارستانیمهرداد چرا تو ب نمیکن بب فیاااا پندار نخند تعر -

مهرداد  نیچه زنم زنم راه انداخته بود ا ینیبب یتو نبود ادیداشت تا به خودش ب ازیتلنگر ن هیاقا مهرداد مغرور به  نیچون ا -

پروشات فقط و فقط مال منه فقط من،  مال کس  گهیم ادیبابا در م یبچه ازت داره جلو رو نیج هیزنمه انگار  گفتیم یطور

 ...رمیمیمنه من بدون اون م فسزن منه حق منه ن شهینم یا گهید

 رو گفت؟؟!! نایمهردادا -

 بخدا -

 امکان نداره. یگیدروغ م -

 .یبود هوش یهفته ب هی یات رو از دست داد هیدوتا کل یراندازیت یتو تو -

 هیبدون کل شهیزندم مگه م یپس االن چطور -

 زدن وندیمهرداد رو بهت پ یها هیاز کل یکی -

 مهرداد؟؟؟ ی هیکل -

 اره خواهر گلم -
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 منو هم نداره دنیامکان نداره پندار مهرداد چشم د -

 دوست داره. رینخ -

 دوسم داره. 

 داره مهرداد منو دوس داره . دوسم

 

 بعد: چندماه

هامو به  هیو ر کشمیم قینفس عم هیتِراس و  ینرده ها یرو زارمیدستامو م رهیرنگ روبه روم دلم ضعف م یاب یایدر دنید با

 . شنومیم نییپندار رو از پا یصدا کنمیپاک مهمون م یهوا هی

 

 

 میتا صبحانه بخور اطیتو ح نییپا ایب رون،یب ایب ایاز رو یالو پر -

 امیتا من ب دیشما شروع کن -

 .میخورینم یچیه ادیتا زنم ن گهیسنگدل م نیضعف کردم ا یبخورم بابا از گرسنگ زارهینامزدت نم نید اخه ا -

 اومدم.اومدم -

 

 .نمیشیو  کنار مهرداد م رونیب امیو از خونه م نییپا یطبقه  امیو م کنمیم یکیپله ها رو دوتا  رونیب امیاتاق م از

 . گهیپندار م که

 هست؟؟! اقا مهرداد اجازه -

 اره -

  یکنیمن نازل م یبرا یاسمان یهمه بال نیچرا ا ایخدا یکم بود توهم اضافه شد یپر -

 

 هیشروع کنم منم  کنهیکه بهم اشاره م کنمیگفت، به مهرداد نگاه م خوردیکره مربا م یکه تند تند لقمه  یحرفا رو در حال نیا

 به خوردن کنمیو شروع م دمیم لیلبخند بهش تحو

 

 ی. بعد از سالم و احوال پرسانیبطرفمون م مینشست اطیح یما که تو دنیداخل با د انیم اطیبه همراه بابا از در ح نیعموحس

 .ننیشیکنارمون م

 

 و دار و دسته اش اعدام شدن. حانهی: امروز رنیعموحس

 : واقعا؟!من

 : اره.نیحس عمو

 تهران؟! میبرگرد نیخوای:مبابا

 .می: برگردمن

 : اقا من هنوز برنز نکردم که.پندار

 : تو صبحانه ات رو بخوربابا

 خوامی: بابا من زن مپندار

 !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ی: چبابا

 !؟یزنیچرا داد م خوامی: ااااا خو گفتم زن مپندار

 !؟؟؟یگی: دروغ مبابا

 هی: ن بخدا دروغم چپندار
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 !؟یخواستگار میبر ی! که؟؟ی: کبابا

 کن. شیخواستگاراالن  نی: اونا باباش همپندار

 

 

شده به پندار، پندار  رهیاندازه توپش خ یخودش با چشا چارهیب نیعموحس ن،یطرف عموحس گردهیسرها همزمان برم ی همه

 . گهیم نیباز رو به عمو حس شین هیچونه اش و با  ریز زارهیدستشو م

 

هاااا  گهید یکیبه  شیرو سرم بشه تاج سرم. عمو ند زارمشیم گم،ی!بخدا از گل نازکتر بهش نم؟؟یدی: عمو دخترتو بهم مپندار

دستم فرار کردن و اومدن تو خونتون  ریاز ز اشیچندتاش رو فقط خودم رد کردم بعض یدونیامار همه خواستگاراش رو دارم نم

 نشستن

 .خوادیم یمهتاب خودش چ نمیتا بب ی: واال من از خدامه تو دامادم بشنیعموحس

 میافتاد یعروس هی: پس من

 . میریگیم یباهم منو تو باهم عروس ی: دوتا عروسپندار

جا ها خسته شدم  یلیجا کم اوردم خ یلیخ کنمیفکر م ریتهران به تمام اتفاقات اخ میگردیبرم میو دار مینشست نیماش یتو

از  یهوامو دار شهیهم نکهیممنونتم از ا ایسرم بودم خدا یباال یتنهام نزاشت خدا چوقتیکه همراهم بود و ه یاما تنها کس

شکرت  یکه بهم داد یزایبابت تمام چ اینموند ممنونم خدا نیخون برادرم رو زم نکهیممنونم از ا یعشقمو بهم داد نکهیا

 که دوست دارم کنارم.  ییکسا ینداره چون همه  یو غم برام معنا یناراحت گهیمن ادامه داره اما د ی.زندگ

به  نیازا جنگمیخودم تنها با مشکالت نم گهید ستمیتنها ن گهیمن تازه شروع شده اما د یزندگ کنم،ینگاه م میزندگ کیشر به

تالشم  ینگه داشتنش همه  یمنم برا ریرو از من نگ یخوشبخت نیا ایبعد مهرداد رو کنار خودم دارم.خانواده ام رو دارم. خدا

 .کنمیرو م

 

 کل: یدانا

 میکه بخوا ستیاونقدر بزرگ ن ایدن نیا میبه هم محبت کن هیبه ثان هیثان میرو بدون مونیبعد قدر هر لحظه از زندگ نیاز ا نیایب

 .ستیامروز هست فردا ن م،یستیفردا ن میامروز هست میکن یبه هم بد

که  ییکسا نیایب م،یکن یازمون ناراحته معذرت خواه ینشد، اگه کس ریتا د میبه عشقمون اعتراف کن میاگه عاشق نیایب

 خدا اونقدر بزرگ نبود. شدیم کیاگه کوچ شهینم کیکوچ دنیبا بخش چکسیه میناراحتمون کردن دلمون رو شکستن ببخش

 .میرو قطع نکن یارزش روابط خانوادگ یب یزایبخاطر چ نیایب

 .میدر کنار هم خوشحال باش فقط

 .میو خوشحال باش میو خداروشکر کن میداشته هامون فکر کن به

 رو. ایدن نیا ینه تجمالت تو میبریبا خودمون م ینه ثروت ایما مرگه. اون دن یآخر راه همه  شه،یزود تمام م یلیما آدما خ عمر

 .میدرکنار هم خوشحال باش یبه دور از سخت دیایبدون منت ب میمحبت کن نیایب

افتاد که  یادیز یرمان اتفاقا نینوشتن ا نیخوشتون اومده باشه در ح دوارمیرمانم چه خوب چه بد تمام شد ام نیا دوستان

 .دیخودتون ببخش یبه بزرگوار سمینوشته هام رو بنو نینتونستم بهتر

 

 

 

  یمیکوثر کر                                                                                                                

 


