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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در  کتاب  این

www.1roman.ir 

  

  

 : خالصه

 مثل که  آیندمی وجود به موجوداتی. نیست تهران شهر  معضل خودروها دود فقط
 به دست کسی  نشود جدی قضیه تا و کنندمی کار   صدا و سر بی هاآالینده و هادود
 برای مرموز  افرادی از  خاکستری دودمان نام به شیطانی گروهی.  شودنمی کار 

 سازمانی ماجرا، شدن تر جدی از  بعد و آیندمی وجود به هاباالدستی از  انتقام گرفتن
 که  است مظلوم ظاهر  به دختری آرامدل. شودمی تشکیل هاآن علیه هم دولتینیمه
 دوست یک با آشنایی اما است، عادی شهروند یک مثل حاال و بوده دودمان عضو قبالا 

 پیش فرصتی. دکنمی عمل دودها علیه که  شود آشنا مردی با شودمی باعث خونگرم
 با هم سبزپوش یفرشته آیا اما کند  جبران را اشگذشته  خطاهای دالرام تا آیدمی
 آید؟می کنار   قضیه این

 دانلود رمان نم شب

 

 رمان جام غروردانلود 

 دانلود رمان نقاب

 

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85-%d8%b4%d8%a8/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%b1%d9%88%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8/
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 !است نجات راه تنها جنگیدن،

 

 ...(اما است نویسنده ذهن ساخته تماماا  و نیست واقعی داستان این)

 

. کنندمی زندگی هانآ  درمیان که  هاانسان به شبیه کامال  هستند موجوداتی دودها
 و درندگی خوی و داد تغییرشان شیطانی نیروهایی ولی بودند انسان زمانی درواقع
 ظاهر  تهران در  نامعلوم دالیلی به موجودات این. کرد  تقویت هاآن در  را گریوحشی

 .کنندمی هاانسان خوردن به شروع و شوندمی

 یا خشمگین که  مواقعی در  مگر  شودنمی احساس هاانسان با هاآن هایتفاوت
 به خاکستری آتشی در  ور شعله جسم یک شکل به مواقع این در  که  شوند گرسنه
 مثل و دارند انسان به کمی  خیلی شباهت حالت، این در . کنندمی حمله خود قربانی

 .رسندمی نظر  به دیگر  فراطبیعی موجود هر  یا آشامخون یا دیو یک

 تضعیف اگر  ولی کنند؛می فرار  راحتی به حالت این در  خاصشان هایقابلیت خاطر  به
 مدیر . است آب بخار  کند،می ضعیف را هاآن که  چیزی و انددستگیری قابل شوند

 این ناگهانی آمدن وجود به کنیممی فکر  ما که  گویدمی دینا نظامی نیروی اداره کل
 سالپانزده_ده. نیست اتفاقی ایران وضعیت خطرناک برهه این در  موجودات

 برای اقدامی هیچ اول ماهسه در . اندشده ظاهر  رسما موجودات این که  شودمی
 شد، خورده دودها توسط هاآقازاده از  یکی کهاین از  بعد ولی نشد؛ هاآن با مبارزه
 تقلید مراجع فتوای به توجه با ما و کرد  صادر  را دینا سازمان تشکیل دستور  دولت

 .کردیم  کار   به روعش متافیزیکی، مبحث متخصصان و

 و حاشیه در  خاکستری دودمان نام به انحرافی فرقه یک ابتدا در  ما، تحقیقات طبق
. ساخت موجوداتی چنین هاآن از  و شد رایج هاخانمانبی بین و تهران جنوب
. کنندمی تغییر  کلی  طور  به شوند،می شیطانی نیروهای این گرفتار   که  هاییانسان

 توانندنمی دیگر  ها دود این. کردند  ولد و زاد به شروع اتموجود این مدتی از  پس
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 هاآن کشتن  جز  به ایچاره کنیم،می دستگیرشان ما وقتی و شوند تبدیل انسان به
 .نداریم

 دارد؟ ادامه کی  تا شده دوانده شهر  پوست زیر  که  ترسی و کشتارها  این

 هستند؟ تهران در  فقط هادود چرا

 ها؟دود یا شودمی روز پی دینا سازمان تهران، در 

*** 

 «دالرام»

 جااین کولر   که  خصوصا. شدمی آزاردهنده یکم تابستون گرمای  توی کوچیک  کارگاه
 .نبود بدهکار  تعویضش برای هم نیکوسخن خانم گوش  و بود خراب

 و مدیر  هم نیکوسخن خانم و هستم جااین سرکارگر  من. کردم  تمرکز  کارم  روی
 مرور  به شده باعث بزنم غر  کارگرها  سر  شهمه کهاین همین برای. کارگاه  صاحب

 بلد زدن لبخند هم من زمانی یه ولی. بیام نظر  به عصبی و اخمو چهارسال، این توی
 .بودم

 هم اون. کنممی کار   جدیت با که  منم این کفش،  تولید کوچیک  کارگاه  این توی
 آزارم همیشه شتلخی یمزه که  تلخی خاطرات کنم  فراموش کهاین خاطر  به شاید

 .دادمی

 :گفت  بهم آروم بود نشسته کنارم  که  همکارم نیلوفر،

 جایی؟ یه بریم ایپایه ظهر  از  بعد! دختر هی -

 :گفتم  تفاوتبی و کردم  کج  رو سرم کمی

 کجا؟  -

. ترسممی یکم ولی برم باهاشون دارم دوست من. خرید برن خوانمی هابچه: نیلو
 .بشه تضمین مونامنیت بیا کردی  کار   رزمی تو
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 :گفتم  و کردم  اخمی

 .نه -

 :کرد  لوس رو خودش

 !چی؟ کنم  خواهش -

 .نه -

 ... .ولی -

 .نه گفتم  -

 یه از  نداشتم دوست حال، هر  به. ندادم اهمیتی. هم توی رفت شچهره و شد پکر 
 که  هم شونشخصی محافظ. باشم داشته ارتباط باهاش بیشتر  معمولی دوست
 .نبودم

 من سمت به کرد،می نظاره مغرورانه و زدمی قدم که  جوریهمون نیکوسخن خانم
 قدر این یعنی احمق زن این. ندادم اهمیت هم باز . کرد  ایسرفه. نکردم سربلند. اومد
 قدر این آدم آخه دونه؟می پایین رو من قدر این بزنه؟ صدا رو من اسم میاد بدش

 عوضی؟

 :گفت  باالخره

 !شاکری خانم -

 :گفتم  سرد و ردمک  بلند رو سرم

 .بله -

 کارگرها  از  حتی. کنم  رفتار  چجوری اشرافی و دوستپول زن این با بودم گرفته  یاد
 !بود خودش مثل باید کس  هر  با. کردممی رفتار  سردتر  باهاش هم

 تو بیا. بوده تو با هامونکفش  بیشتر  طراحی. ببینن رو تو خوانمی بازاریابمون -
 !دفترم
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 :فتمگ  و دادم تکون سری

 .میام شد تموم که  کارم  -

 !بیا االن گفتم  -

 :گفتم  مخفی خشمی با و کردم  بلند رو سرم. شدم عاصی دستوریش لحن از 

 .نمونده زیاد. میام بشه تموم کارم  -

 انداخته، غبغب به باد جور همون و نگفت چیزی. داد قرار  تاثیر  تحت رو اون مجذبه
 تموم رو کارم  زور  به. رفتنمی کار   به دلم و دست دیگه. رفت و گرفت  رو راهش
 .شدم بلند و گفتم  علی یا و کردم

. شدم روروبه معصومی خانم با کردم  باز  که  رو در . رفتم مدیریت دفتر  سمت به
 و رفت طی. اومدمی خوشم ازش. بود ما بازاریاب که  مهربونی و چادری خانم

 .بود باد با و برخوردخوش خیلی داشت جااین به که  آمدهایی

 :شد بلند احترامم به

 خوب؟ دختر  چطوری! جان شاکری سالم -

 :گفتم  و زدم سرد لبخندی

 داشتید؟ کاری.  ممنون خوبم. سالم -

 .بشین عزیزم آره -

 با. رفتمی مخم روی داشت کمکم  لبخندش. نشست جلوم هم معصومی. نشستم
 :گفت  مهربونی

 نکردی؟ طراحی جدید مدل -

 .نه که  فعال -

 .میای نظر  به پشتکاری با و خوب ر دخت -

 .لطفتونه نظر  -
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 :گفت  و خندید ریز 

 ایحرفه و فنی. تحسینه قابل استعدادت راستش! پرنسس هستن متواضع چه -
 خوندی؟

 بیشتر  رو دستی و هنری کار .  نداشتم بهش ایعالقه ولی. خوندم تجربی من. نه -
 .داشتم دوست

 بود این خاطر  به شاید. زدم حرف جمله دو از  بیشتر  چطوری که  کردم  تعجب خودم
 از  بعضی مثل. نبود مقدس خشک و مغرور . اومدمی خوشم دختر  این از  واقعا که

 .نشستمی دل به هم شخنده حتی. نبود هم مضحک و جلف هاچادری

 .طوراین که  آهان -

 بیام؟ گفتید  که  داشتید باهام خاصی کار   -

 و زد لبخند دوباره یهو و آورد باال بود اختهاند پایین رفتن فکر  تو از  که  رو سرش
 :گفت

 هایارگان از  یکی. بگم بهت خودم که  گفت  نیکوسخن خانم که  بود موردی یه آره -
 خواستم. داده سفارش باال تعداد و اومده خوشش مدل چند از  صادرات و پخش
 !گفتن  سرکارگری حال هر  به کنی؟  شونآماده کمی  مدت توی تونیمی بپرسم

 از  رو آدمی همچین تاحاال! جالب چه. کردمی بیان خواهش قالب در  رو تور دس
 .بودم ندیده نزدیک

 اسرع در  هم ما بنویسید برام رو باشه باید تعداد چه مدل هر  از  کهاین. البته بله -
 .کنیممی آماده وقت

 :گفت  و زد لبخندی معصومی

 من؟ مهمون ناهار  میای راستی،. خوبه -

 بله؟ -

 .دنبالت میام کارگاه  شدن تعطیل از  بعد! دیگه نکن فتعار  -
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 ناهار  شما برای ولی داریم عادت که  ما! شهمی تعطیل چهار  ساعت کارگاه  آخه -
 نیست؟ دیر  ساعت این توی خوردن

 چیه؟ کوچیکت  اسم جان شاکری راستی،! اصال عادیه خیلیم! نه -

 متنفر  ازش تقریبا که  ردمآومی زبون به رو اسمی باید. کردم  نگاه هاشچشم توی
 .بودم شنیده رو اون مادرم و پدر  زبون از  بارها و بارها که  اسمی. بودم

 :گفتم  و کردم  باز  رو دهنم

 .دالرامم. دالرام -

 :کرد  دراز  سمتم به رو دستش و خندید

 !زینبم منم -

*** 

. که  نیست زبون المصب. بشم نرمش و چرب زبون حریف نتونستم ایبهونه هیچ با
 .داره زبون قدر این که  اومده سیاره کدوم  از  دختره این موندم

 همیشه کاش  ای. داره قشنگی روحیه. دارم دوستش. زدم لبخندی اختیار بی
 .بمونه قشنگ قدر همین

 بود نیم و چهار  ساعت. بود شده بسته هم کارگاه  در . بودن رفته کارگرها  همه تقریبا
 منتظرش که  بودم نداده قول بهش اگه. ونمدنمی. بودم خانم این معطل هنوز  من و

 .اومده پیش براش کاری  شاید حال، هر  به ولی. رفتممی االن تا شاید بمونم

 .ندارم که  هم رو ششماره

 ولی. خونه نمیام من که  دادممی پیامک بابا یا مامان به پیش ساعتنیم باید قاعدتا
 تا اگه حتی. دارم آزادی حق من هااون نظر  به. نیست مهم زیاد هااون برای خب

 !دارن اعتماد بهم زیادی. کنننمی اعتراضی نرم خونه ماه دو

 سوار  و رفتم سمتش به. سفید پژوپارس یه. شد پیدا ماشینش یکله  و سر  باالخره
 .کردم  سالم. شدم
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 :گفت  بالفاصله و داد رو سالمم جواب

 .بود اومده پیش کاری  یه! مشرمنده خدا به -

 .دارهن اشکالی -

 خب؟ موندی چرا! شدمی ناامید داشت امیدم! نیستی بیام االن کردم  فکر  خدا به -

 :گفتم  شوخی به و خندیدم

 بگذره؟ مجانی ناهار  از  حاضره کی  -

 :گفت  و خندید

 !ها شهمی باز  زبونت داره تازه -

 .نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 سالته چند تو راستی! ونمدوستی روز  اولین مناسبت به. توپ رستوران یه بریم -
 دالرام؟

 .چهار و بیست -

 !سنیم هم عه -

 :گفت  آمیز شیطنت لحنی با بعد

 !باشی فرزندتک خورهمی بهت -

 !زدی حدس درست!  آره -

 :گفت  و خندید زینب

 .بودم فرزند تک منم -

 بودی؟ -

 .دودها توسط مادرم و پدر  شدن خورده از  قبل آره -
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 و هستن جاهمه. انموجوداتی عجب. دودها. شدم خیره جلو به. کردم  سکوت
 !شننمی دیده جاهیچ

 .متاسفم -

 :نبود متاسف اصال انگار  اما زینب

 !شدم آبجی یه و داداش دوتا صاحب بعدش دیگه آره -

 :گفت  و زد لبخندی. کردم  نگاهش و سمتش به برگشتم تعجب با

 دختر  مثل رو من. شونادهخونو توی برد رو من بزرگم عموی که  بود سالمچهارده -
 و پسرعموها با. بودیم صمیمی خیلی عموم خونواده با ما. کردن  بزرگ خودشون

 دختر  بشم بتونم که  نبود سخت برام همین برای. بودم همشیره دخترعموم
 .واقعیشون

 :گفت  حسرت با بعد

 .ستدیگه چیز  یه واقعی مادر  و پدر  خب ولی -

 .درسته -

 :خندید باز 

 اشکت زود که  نیستی دخترهایی این از ! ها خوبه! که  خونممی روضه دارم بابا ای -
 !خودم عین! دربیاد

 که  عصر  جمعه هایقهوه از  تر تلخ شاید. تلخ لبخندی. نگفتم چیزی و زدم لبخندی
 .خوردممی نفرت با و کردممی درست خودم برای

 :شد موننیمه و نصفه گپ  تاز یکه خودش بازهم

 عمه خب ولی. بشم هم خاله زودی به قراره البته! ها شدم هم هعم راستی عا -
 دارن فاصله سال یک. دارم شیطون برادرزاده دوتا! شیرینه البته و مخ رو خیلی شدن
 که  گودزیالن  اینقدر ! شونببینی باید. فرهاد و فائزه. موننمی دوقلو مثل ولی
 !کنی  شونخفه خوایمی
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 :گفتم.  خندیدم

 .کنمنمی تجربه رو کدوم  هیچ که  حیف! ها داره عالمی هم دنش خاله یا عمه -

 با واقعا دختر  این. اومد خوشم بیشتر  هاشخنده این از  کمکم.  خندید هم زینب
 اکثرا و داشتم االن تا که  دوستایی همه با. بود متفاوت دیدممی حاال تا که  هاییآدم

 .شدمی محدود مدرسه به فقط اونم. کردممی فراموششون یا کردنمی فراموشم

 هم عاشقش ولی اومدنمی بدم مدرسه از . شدم جورییه مدرسه دوران یادآوری با
 هم ربطی شاید که  خاطراتی. نموند برام ازش خوبی خاطرات وجود، این با. نبودم

 .بود دوران اون مال ولی! نداشت مدرسه به

 گپ  داشتم ندیدم؟خمی کردم؟می کار   چی داشتم. شد متوقف برام زمان دفعهیه
 چی؟ برای ولی آره بردم؟می لذت و زدممی

 احتمال از  من کنید  فکر  شاید. چرا دونستمنمی ولی داشتم، اعتماد حس زینب به
 رو ناهار  دعوت کسی  هر  اوضاع و وضع این توی! آره خب. ترسممی بودنش دود

 !کردنمی قبول غریبه یه از  راحتی این به

 تشخیص رو هااون تونهنمی من از  بهتر  کسهیچ. شناسممی رو دودها من خب ولی
 !دینا سازمان اعضای حتی. بده

 !که  خودت تو رفتی دوباره -

 :گفتم  و زدم لبخندی

 !آوردم کم  حرف فقط یکم نیست، چیزی -

 .میای تنها خیلی نظر  به -

 .نمیشم دمخور  کسی  هر  با زیاد آره -

 .(خندید و برد عقب را سرش بند و قیدبی و! )خاصیم آدم چه من! اوه: زینب

 نمیشی؟ صمیمی کسی  با زود دودها خاطر  به جون، دلی راستی -
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 :گفتم  همین برای شه بیخیالم خواستم

 .آره -

 باشم؟ دود من ترسینمی -

 :گفتم  و زدم خندیتک

 .نیستی دود تو. شناسممی رو دودها من -

 نباشی؟ دود تو وقت یه بفهمم کجا  از  من. شناسیمی رو دودها تو حاال -

 :گفتم  و خندیدم همین برای. داشت شوخی لحن کلماتش  تکتک

 .نه یا خورمتمی ببین! کنی  ریسک تونیمی -

 :شد تر جدی یکم بعد و خندید هم باز 

 باشی، هم دود اگه حتی کنممی حس ولی چرا دونمنمی. هستی خوبی دختر  تو -
 !ازم بزن گاز   یه! ها نکن تعارف خواستی اگه ولی. شیمی خوبی دود

 یخونه از . نداره مرز  و حد دنیا این کنممی حس لحظاتی برای. خوبه چه. خندیدم
 .بودم شده خسته روزم هر  هایتنهایی با خودمون خاکستری و سرد

 اون برای انگار  ولی شدم شهزینه نگران یکم. شیک خیلی رستوران یه به برد رو من
 .مشخصه پاش زیر  انداخته وشعم که  صفری ماشین از . نبود مهم

 با. نباشه گوشتی  که  بگم غذایی خواستممی هم من. بدم سفارش خواست ازم
 .گوسفند  چه مرغ گوشت  چه. ندارم خوبی میونه گوشت

 :گفت  زینب ولی

! نهنه... میکس پرس دو آقا. دارن نیاز  B ویتامین و آهن به دخترا! مثال دختری! وا -
 .نبیاری گوشت  با پلو باقالی

 یا خورننمی گوشت  یا دودها. نیست دود شدم مطمئن دیگه. براومد نهادم از  آه
 .نفهمیده هنوز  دینا که  چیزهایی از ! خورنمی آدم گوشت
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 :گفتم

 !ندارم دوست گوشت  من زینب -

 :گفت  و کرد  اخمی

 کنی؟می تعارف -

 .میدم ترجیح رو بادمجون قیمه من! میگم واقعا نه -

 :گفت  و داد تکون سری

 .داری دوست جور  هر  باشه -

 :کرد  عوض رو سفارش و

 .بادمجونقیمه پرس دو آقا -

 که  انداخت من به هیزی نگاه قبلش البته. رفت و گرفت  رو سفارشش هم گارسون
 .ندادم اهمیت ولی نموند دور  هم دیدم از 

 اشپارچه که  رنگخوش گلبهی  مانتو. بود پوششیک واقعا زینب کردم،  که  دقت
 تا که  بود کرده  دستش هم سفیدی هایآستینچه. داشت تک رزهای گل  یهاطرح
 و بستمی لبنانی هم رو دارشطرح سفید روسری. پوشوندمی رو شصتش پایین

 قرار  روسریش روی هم رو چادرش. دادمی قشنگی حالت یه باالش به هم طلقش
 .بود داده

 خب و زدممی تیپ معمول حد از  تر ساده. نداشتم رسیدگی همهاین حوصله من
 .بود کامل  پوششم

 توی یحلقه به تازه نگاهم. بود شده ساکت اون بار این جالبه. بود شده خیره افق به
 ناهار؟ بیام گفتمی من به و داشت شوهر  پس. افتاد دستش

 :کردم  صداش

 جان؟ زینب -
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 :گفت  و سمتم به برگشت

 بله؟ -

 :گفتم.  بود شده دلنشین خیلی لبخندش

 کردی؟  ازدواج -

 :گفت  و خندید. کرد  نگاه دستش توی حلقه به

 .بینیمنمی رو همدیگه هم زیاد خب ولی. نکردیم عروسی هنوز ! مثال الکی -

 دوست خودش انگار  ولی کنم  جو و پرس نداشتم عادت زیاد. کنم  سکوت خواستم
 !بده ادامه داشت

 دیر  معموال که  هم من. بخوریم غذا هم با تا نداره وقت. شلوغه سرش خیلی -
 همین برای. خورممی غذا تنها من. خوردن رو غذاشون هااین عمو و خونه رسممی

 .بخوریم ناهار  هم با خواستم

 .خورممی غذا تنها معموال هم من -

 نیستن؟ خونه مادرت پدر : زینب

 :گفتم  دروغ به

 .خورممی ناهار  تنها که  رسیدنمه خونه دیر  همون خاطر  به نه، -

 .خندید

 ... .که  باشی داشته نامزدی یه که  بده خیلی! خوبه هم ز با -

 هاشونغصه شاد هایآدم گنمی. پایین انداخت رو سرش. نداد ادامه و کشید  آهی
 .این خود مثالش. میشه پیدا زودتر 

 کردی؟  انتخابش چی برای خب: گفتم

 یپایه رو دستش که  طور همون. کرد  بلند رو سرش و نشست لبش روی لبخندی
 :گفت  و شد خیره افق به کردمی شهچون
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 و اخالقش. خوبیه آدم. نمیده بروز . گراستدرون ولی. احساسه با خیلی احمد -
 توی که  منی برای خصوصا. مخه رو یکم شغلش ولی. دارم دوست رو منطقش

 .بدم دست از  هم رو احمد خوامنمی. رفتن بین از  دودها توسط مادرم و پدر  بچگیم

 :کشیدم  آهی

 .دیناست سازمان مامورین از  پس -

 چی؟ یعنی دینا دونیمی راستی. آره: زینب

 !نه: من

 شونسلیقه خب ولی نداره خاصی ربط. هست" ایران ننگ یعنی دود" مخفف -
 !بهتره نهاجا و نزاجا و ناجا از ! دیگه اینجوریه

 :گفتم  و انداختم زیر  رو سرم. شد جمع لبخندم نیمچه

 .طوراین که  -

 .دخندی زینب

 برخورد؟ تو به چرا! وا -

 :گفتم  و خندیدم سریع هم من. خندید هم باز 

 .همین! سوخت دودها واسه دلم آخه نه -

 :گفتم  ناشیانه بعد

 نه؟. بسوزه دودها حال به دلت تو نکنم فکر  ولی -

 ننه که  بترسم ازشون یا بیاد بدم دودها از  باید خیلی کننمی فکر  همه. دونمنمی -
 خب ولی ندارم؛ بهشون نسبت خاصی حس. نیست طور این ولی. نکشت  رو بابام

 گناهکارن  هرچند! دیگه دارن وجود خدا بندگون که  موجوداتین حال هر  به نظرم به
 باشن، چی هر  من نظر  به ولی کردن  جنایت خیلی گرچه.  کردن  فراموش رو خدا که

 !نیست خودشون دست حدی تا وضعشونم. دارن روح
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*** 

 .سال شش گذشت  از  بعد موندم زنده من

 حدی در  تجهیزاتشون هم باز  حال این با ولی بود؛ کار تازه دینا پلیس موقعاون یادمه
 .کنن  دستگیر  رو دودها بتونن که  بود

 بودم، عوضی یه من. بمیرن همه شدم باعث من. بودم مقصر  من اتفاق، اون توی
 !گناهکار  یه احمق، یه خودخواه، یه

 چای یه. کردم  پر  رو کوچیک  فنجون آروم و برداشتم از سچای روی از  رو قوری
 .کردم  درست بابا و مامان برای خوب شام یه امشب شاید. گیرهمی رو خستگیم

 روشنش. نشستم تلوزیون جلوی و کردم  طی کوچیکمون  یخونه توی رو مسیری
 خاموش و کنهمی قفل شبکه همین روی بابا معمول طبق. بود خبر  شبکه. کردم

 .هکنمی

 درباره بود گرد  میز  یه. شدم کنجکاو  که  کنم  عوض رو کانال  خواستم و کشیدم  پوفی
 .دودها

 اومدن؟ کجا  از  دودها این پس... آقای پس خب: مجری

 بشه شاید. شدن هویدا اخیر  یدهه این توی ولی. نیست مشخص دقیق: کارشناس
 یدشا. نیستن انسان دیگه هااون هست، که  هرچی. ژنتیکیه جهش گفت

 جادو، نوعی از  استفاده با که  شدیم متوجه االن ولی بودن؛ گذشته  در  هاشونبعضی
 !سازنمی دیگه موجود یه ازش و برنمی بین از  رو فرد انسانیت پود و تار 

 :گفت  مجری

 .درگیرشیم ما فقط میاد نظر  به دارن؟ وجود چی؟ دیگه کشورهای  توی -

 عمل دقت این با و صورت این به حاال تا دیگه کشورهای  توی درسته: کارشناس
 توی همین برای تنفسیه؛ کاتالیزگر   مثل هااین برای هوا آلودگی. نشده دیده

 .کننمی زندگی تر راحت تهران مثل هاییمحیط
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 دست. داشتم حساسیت مامان آپارتمانی هایگل  به. شد شروع دوباره هامسرفه
 .شد سرخ سرفه از  تمصور . ندارم آسایش خونه، توی معموال. نبود خودم

 شدن؟ دیده کشور   جنوب توی ابتدا گنمی که  درسته پس، خب: مجری

. داشتن حضور  هستن هم ریزگردها که  جنوبی نواحی توی هااین. بله: کارشناس
 تا اومدمی خودمون تهران سر  بال این باید حتما. شدنمی دولتی رسیدگی متاسفانه

. نمیدن رو کافی  بودجه ما سازمان هب هنوزه که  هم هنوز . کردنمی فکری یه
 جانی حتی و مالی خسارات دودها درباره تحقیق و مبارزه برای ما کهدرحالی
 .داشتیم بسیاری

 خاصی یجامعه هااین. عجیب موجودات این خود سراغ بریم پس خب: مجری
 دارن؟

 :گفت  کارشناس

 دودها بگیریم، ظر ن در  براشون خاصی منبع و ریشه بخوایم اگه. بله گفت  شهمی -
 خونه معموال فاضالبی هایکانال  هم االن. شدن برخواسته جامعه قشر  ترینپایین از 

 جامعه در  کهاین از  قبل هامدت گفت  شهمی یعنی. دودهاست ازین توک و تک
 موردهایی. خاموش حالت در  منتهی. داشتن حضور  کنن،  ایجاد وحشت طوریاین
 ازشون کردیم  سعی کنیم،می نگهداری خاص یهازندان توی و شده دستگیر  که

 برای و داشتن اعتیاد مخدر  مواد به کودکی  از  که  هستن افرادی اکثرا. کنیم  بازجویی
 پدیده، این. میارن روی هاانسان گوشت  خوردن به اعتیاد، مخرب اثر  کردن  برطرف

! ستفاجعه یه این. ترنقوی هم هاانسان از  حتی که  ساخته موجوداتی مرور  به
 !کننمی فرار  خوردن آب راحتی به بعدش و کننمی جنایت که  انموجوداتی هااین

 :کردم  زمزمه و زدم پوزخندی

 !درمیاره شاخ آدم میگن چیزایی یه. جالبه -
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 خودشون تقصیر  دود، و مشکالت توی شدن غرق که  بودن ضعیفی موجودات دودها
 نجات اگه. بوده هاانسان تقصیر  ها،اون به نکردن کمک  و موندنشون باقی ولی بود؛
 .داشتن زندگی فرصت هم باز  کردن،می پیدا

 .آوردیم وجودشون به خودمون که  انموجوداتی دودها

*** 

 :کردم  اعتراض ایگرفته  صدای با و کردم  تنگ رو هامچشم. شد روشن اتاقم المپ

 !بردمی خوابم داشت! مامان -

 :کرد  عذرخواهی

 بی؟خو سالم. عزیزم ببخش -

 :گفت  و کرد  آویزون لباسی چوب به رو چادرش

 .هم باز  ببخشید -

 یخونه. شد لباسش کردن  عوض به مشغول تاریکی توی و کرد  خاموش رو المپ و
 خوابیدیممی اتاق توی مامان و من. پدرم کار   برای اتاق یه و داشت خواب اتاق یه ما
 آرامش هم خونه تو حتی. کنه  کار   باشه مجبور  هم امشب شاید بابا معلوم، قرار  از  و

 !نداره

 .خونه اومدن تازه هااون و شبه یازده ساعت

 :گفتم  مامان به

 .کردم  درست کوکوسبزی  براتون -

 خوردی؟ تو. خوریممی ریممی. عزیزم نکنه درد دستت: مامان

 :گفتم.  نبود هم مگرسنه  ولی بودم نخورده کهاین با

 .خوردم آره -

 :فتر  مصدقهقربون مامان
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 .بودی خسته دونممی نکنه درد دستت! بشم دخترم فدای الهی ای -

 .نداشت قابلی: من

 خوابم تا بستم محکم رو هامچشم و چسبیدم رو بالش. کشیدم  رو بدنم بیشتر  بعد و
 .رفت بیرون اتاق از  هم مامان. ببره

 گذاشته  بالشم زیر  که  رو گوشیم.  بردنمی خوابم جورههیچ. بود پریده خوابم لعنتی
 باز  رو قفلش. ببینم بتونم تا کردم  تنگ رو هامچشم. کردم  روشنش و برداشتم بودم
 تار  داره که  مختلف مجازی هایشبکه هم این خب. شدم منوش وارد و کردم

 .بندهمی عنکبوت

 آنالین لعنتی. زینبه فهمیدم که  بود نفر  یه طرف از  بود شده داده بهم که  پیامی تنها
 !بش وقت این بود

 عاشقتم علی سید. پروفایلش زدن دید به کردم  شروع فقط. نداشتم رو شحوصله
 مامان که  ایبچه همون! مثبته چقدر  بچه این خدا وای... و کربالم  عازم و راهی و

 !خدا به! سرم توی زدمی همیشه

 فان دختر  این چقدر . گرفت  مخنده. سربند و چفیه با بود خودشم از  محو عکس یه
 !بود

 .عمیق خواب یه به رفتم و شد گرم  کی  هامچشم میدمنفه

 به من و گرفتنمی قرار  مسینه قفسه روی سنگی و سرد جسم دو. شوک دوباره
 دارن واقعا کردممی حس ولی دونستم؛می بود، خواب. شدممی کشیده  باال سمت

 !میدن شوک بهم

 :گفتم  و زدم پوزخندی

 من. مجازاته بهترین من برای مرگ! اریند نگهم زنده که  کنیدمی اصرار  قدر  چه -
 !بمیرم بذارین. منتظرشم همیشه

 :زدمی داد باشه شنیده رو محوم هایزمزمه که  انگار  هم دکتره
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 !مونهمی زنده لعنتی این باالتر، ببر  رو ولتاژ  -

 .داشت درد داشتنم نگه زنده کلمه  واقعی معنای به درد،! ها کشیدممی درد

 بود کرده  تپیدن به شروع قلبم. مزنده هنوز  که  انگار . برداشتن مسر  از  دست باالخره
 .هاسال این یهمه مثل. کردمی دنبال رو دیاستول و سیستول الگوریتم ریتمیک، و

 بلند. بودم تشنه. کردمی اذیتم. بود حرارت پر  و داغ. گذاشتم  مسینه روی رو دستم
. بودم تنها. بودم فقیر . بودم برهنه. داشتم تب. بود سرد. بود تاریک. نشستم و شدم
 !بودم بیچاره یه من

 :کردم  زمزمه و کردم  دراز  آباد ناکجا سمت به رو دستم

 !بذارین راحتم و بدین بهم رو مجازاتم! کنین  تمومش -

 اسلحه؟ یه. اومد گلنگدن  انداختن صدای

 :گفتم  و زدم خندیتک. کردم  نگاه بود گرفته  هدف رو پیشونیم که  ایاسلحه سر  به

 !تونمنمی دیگه! کن  کمکم.  بینیمی اجر  خدا به. کن  تمومم! آره -

 کسایی  همون از  یکی. بود دینا پلیس از  مامور  یه. رو شهمه نه ولی دیدمش، کمکم
 ازش ایدیگه کار   ماها کشتن  جز  به که  کسی.  ترسیدممی ازشون شدت به که

 .اومدبرنمی

 :گفتم  و کردم  درشت رو هامچشم

 !بزن خوبه، خوبه -

 رفتممی جلوتر  من هرچی. رفتممی سمتش به. خوردممی تلوتلو هاسکرخورده مثل
 .گرفتمی مگریه  داشت. اومدمی تر پایین اسلحه

 :کردم  التماس. بود محو ولی ببینم رو شچهره خواستممی

 .کن  تمومش توروخدا -

 :کرد  زمزمه
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 .نمیشی مجازات جوریاین -

 :گفتم  و کردم  اخمی. لرزوند رو تتنم شدورگه و بم صدای

 واحد و احد خدای به. بشه پاک گناهانم  تا بده شکنجه قدر اون! کن  مشکنجه پس -
 .میدم قسمت

 ششیفته که  درخشان قدر اون. بود درخشان خیلی. دیدم رو سبزش سربند باالخره
 !سربندشه نور  از  بینم؛نمی رو شچهره چرا فهمیدم. بودم شده

 حال این با من. شد شرمم لحظهیه. گرفت  رو دستم و زمین انداخت ور  شاسلحه
 !مرگ فقط. بود سزاوار  برام درد و مرگ فقط گناهکاری،  و رسوایی نوایی،بی

 شرشر . شدم داغ بیشتر  موقعیت اون تو خودم تصور  از . خوردممی تلوتلو همچنان
 از  مقداری الخرهبا. خوردمی بهم داشت حالم خودم عرق بوی از . ریختممی عرق

 !گوشت  تکه و خون لخته. آوردم باال رو ممعده محتویات

 :گفت  و گرفت  باال رو سرم و گذاشت  مچونه زیر  رو دستش مامور 

 !بگیر رو مجازاتت و شو بلند. نکنیم توبه شفاعت که  نیستیم پست قدر اون ما -

 ذریه از  ردم این. کشیدم  خجالت. خوردمی هم به خودم از  حالم. گرفت  مگریه
 .خوردممی رو حسرتشون باید که  هاییجنس همون. بود هاخوب آدم همون

 .ایستادم سستم پاهای روی سختی به و شدم بلند

 مشتش. نداشتم تب و نبود سردم دیگه. انداخت دوشم روی رو رنگیخوش پتوی
 .کرد  دراز  سمتم رو

 :گفتم

 چیه؟ -

 !بگیرش. مجازاتته -
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 چیز  و کرد  باز  رو مشتش. کردم  کاسه  مشتش زیر  و بردم باال لرز  و ترس با رو دستم
 وقتی. بود اومده در  اشکم مجازاتم، بودن فجیع تصور  از . دستم توی افتاد سنگینی
 شده متوجه انگار . لرزیدمی همچنان دستم. بود ظریف یحلقه یه کردم،  نگاهش

 پاک گناهام  تا کنهیم مجازاتم ذرهذره دارم عمر  تا که  همسر  یه چیه؛ مجازاتم بودم
 این. نیست کار   در  مجازاتی درواقع! فیزیکی درد بدون مجلسی و شیک خیلی! بشن

 !بخششه

 :کردم  زمزمه. کردم  نگاه ناپیداش و محو یچهره به متعجب

 ... .اون کیه؟  -

 چهره آورد پایین که  رو سربند. بود درخشان همچنان نورش. درآورد رو سربندش
 :کرد  زمزمه. دیدم رو عزرائیلش مثل غضبناک

 !عذابتم فرشته من -

 .رفت گیج  سرم. زدم جیغ چندبار  که  انگار . شد اکو فریادم صدای. زدم فریاد

 .کنم  نگاهش یا بندازمش نداشتم جرئت ولی بود، دستم توی هنوز  حلقه

 هامچشم از  دیگه بودم مطمئن. بودم سوختن حال در  درون از . شد غم از  پر  دلم
 :نالیدم داریخش صدای با و انداختم خدا به مظلومانه ینگاه. میاد خون

 فقط رو من این! خواممی مجازات ازت من خدایا! کنممی خواهش! نه! نه -
 درد بیشتر  جوریاین ندارم، موندن زنده طاقت! کن  مجازاتم! خدا سوزونهمی
 !کشممی

 !نه -

 !بینیمی بد خواب یدار پاشو! کنیمی سکته داری! دختر پاشو دالرام دالرام؟ -

 .کرد  وحشت مامان. نشستم و شدم بلند وحشتناکی نفس با

 !الرحیم الرحمن اهللبسم یهو؟ شدی چی! حسین امام یا -
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 توی انداختم رو خودم بغض با. بود اشک خیس صورتم. کشیدم  عمیق نفس چند
 هایهشون. بودن کرده  باز  سر  هامگریه  تازه. بود نشسته تخت لبه که  مامان بغل

 :گفتم  و زدم چنگ رو مامان

 برم نذار  مامان بذارن، تنها عذاب فرشته یه با رو من نذار ! کنن  مجازاتم نذار  مامان، -
 !نذار! جهنم

 :مامان

 اهللشاءان. دیدی خواب. نیست هیچی. بگو اهللبسم. دالرامم کن  لعنت رو شیطون -
 دالرام. کردن  چشمت !سراغت نیاد دیگه کور،  هاشچشم شه کر   شیطون گوش  که

 بگو رو این. القلوب تطمئن بذکراهلل اال! باشه باید آروم دلت میگه؟ چی اسمت مادر،
 !آروم کن،  آروم رو دلت. مامانی هی

 االن خوبه قدر  چه. داد القا بهم رو آرامش کمرم  روی دستش کشیدن  با کمکم
 و بچه من وقعماون بگیری، رو جلوم که  نبودی پیش سال چند اگه. مامان هستی

 .دارم دوست االن. دونممی رو قدرت االن! بودم خام

 هنوز . دادمی تکونم هم اون و نشوندم ششونه روی ایه*س*بو و کردم  بغلش
 .شدمی دیده وضوح به هقهق و نفسنفس

 .بلعیدممی رو مامان وجود فقط و بودم بسته رو هامچشم

 :کردم  زمزمه

 نه؟. کنن  اذیتم ذارینمی. مامان -

 کیا؟:  مامان

 :گفتم  بغض با

 !دونمنمی -

 .ببینن آسیب هاشبنده خوادنمی که  خدا: مامان

 چی؟ باشن کرده  اشتباه اگه باشن، کرده  اشتباه اگه -
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 ظلم خدای که  خدا تو؟ شدی جوریاین چرا اشتباهی؟ چه مامان دالرام: مامان
 .جون مامان بخشهمی! نیست

 چی؟ نبخشید اگه -

 !بخشهمی مامان، بخشهمی -

 :گفت  زنهمی حرف ایدیگه کس  با داره که  انگار  و کرد  نوازش رو سرم

! زنهمی اشتباه از  حرف و نرسیده هم مورچه یه به حاال تا آزارش. ببین رو دخترم -
 گرفتیم  فاصله خدا از  هاسال که  ما. حالتون به خوش! پاکه هاجوون شما دل چقدر 
 !ستگرفته  زنگار  و سیاه دلمون انگار 

 :پرسیدم همین برای بشه بحث خیالبی خواستم و زدم هق

 گفتن؟  اذان -

 و مشوش چهره توی رو آرومش نگاه. کردم  جدا بخششآرام بغل از  رو خودم و
 :گفت  لبخند با پیشونیم بوسیدن از  بعد و گشت  رو صورتم کمی.  انداخت مآشفته

 !شیمی آروم. بخون قرآن یکم نمازت از  بعد و بخور  آب لیوان یه برو آره -

 سمت به. کردممی حس رو ضعفم و لرز  هنوز . شدم بلند و زدم مصنوعی لبخندی
 .خوردممی تلوتلو هنوز . اومدمی بیرون از  ضعیفی نور . رفتم اتاق در 

. گرفتم  وضو آب، لیوان یه خوردن از  بعد. بودم کرده  فراموش رو خوابم کامال  دیگه
 .جانمازم غسرا رفتم. اتاق توی برگشتم

 شدنمی روم حتی. لرزید دلم ناخودآگاه. بستم قامت و کردم  سرم رو سفیدم چادر 
 !بدتر هم شاید بودم، حیوون یه من. بگیرم باالتر  یکم رو سرم

 اتاق. پتو زیر  خزیدم سریع جانمازم کردن  جمع بدون و شد تموم کی  نمازم نفهمیدم
 بابا. مامان یکی من برای یکی. بودیم گذاشته  توش تاشو تخت دوتا و بود کوچیک

 پذیرایی توی باید. بود معتاد شهمیشگی پتوی و تشک اون به همیشه که  هم
 .خوابیدمی
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 .بود بسته هامچشم

 که  چیزیه ترینرمانتیک نامزدی، یحلقه. کردمی مدیوونه داشت حلقه، اون تصور 
 تا ولی کردم؛می نگاه بهش دید همین به هم من! کنه  تصورش تونهمی دختر  یه

 !نیست خودم دست دیگه سرنوشتم فهمیدم که  دیشب

 خدا به دلم تو. کردم  نگاه اتاق سقف به و آوردم بیرون پتو زیر  از  رو سرم عاجزانه
 :گفتم

 !کنممی خواهش! باش خوب میگه، مامان که  جوریهمون. نکن ناخدایی خدایی، -

 !"نکنیم توبه شفاعت که  نیستیم پست اونقدر  ما"

 استغفارهای که  گفتمی داشت. داد بهم عجیبی آرامش جمله، این دآورییا
 کافیه!  شینننمی بیکار  هاخوب آدم اون باشه، نداشته اثر  اگرم حتی من، روزیشبانه

 .کنن  کمکم  بخوام ازشون

 نگذاشت گناهان  شدت شاید عذابم؟ فرشته شد یهویی چرا پس. بود خوبی آدم اون
 .باشم داشته خوبی حس خواب توی

 .پیچیدم پتو الی بیشتر  رو خودم و کشیدم  کالفگی  سر  از  آهی

*** 

 مریضه واقعا ولی متوجهم؛ بله بله نیاد؟ امروز  اگه نداره اشکالی. ستخسته خیلی -
 بیدارش خوامنمی خوابیده االن! میاد باشه موتم به رو که  خودش! نیکوسخن خانم
 خودم خدا به. کنهمی جبران. نیاد رو امروز  یه که  کنین  قبول من طرف از  فقط. کنم
 !کرده  لرز  و تب بدجوری! برسم بهش که  کار   سر  نرفتم هم

 !خداحافظ. چشم. متوجهم بله بله -

 :گفت  و اومد سمتم به و گفت  دل ته از " مبچه آخی" مامان. کردم  ایناله

 خوای؟می چیزی جان دالرام -

 چنده؟... ساعت -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

27 

 

 .صبحه نه -

 :گفتم  و امج سر  نشستم زور  به

 .کارگاه  برم باید -

 !کن  استراحت یکم. نداره عیب گفت.  نیکوسخن خانم زدم زنگ -

. موندممی خونه توی یکم باید. کنم  مخالفت باهاش که  شد این از  مانع مسرگیجه
 .بهتره مردن مریضی از  از  خب ولی بیاد نظر  به کنندهخسته شاید

 عجیبم خواب مدام. کردمی بدتر  رو حالم ندهکنکالفه  گرمای.  نبرد خوابم دیگه بار این
 نداشته واقعیت خدامه از  که  من! باشه پرت و چرت کنه  خدا. آوردممی ذهنم به رو

 !باشه

 بود بلد مامان یعنی. نشست کنارم  لبخند با. برگشت فرنی کاسه  یه با و رفت مامان
 مامان این بود اکج  پس بود؟ بلد هم کارها  این از  برسه؟ دخترش به و بزنه کارش  از 

 کرد؟می چکه پام تا سر  از  خون که  وقتی

 هم زندگیم کاش  ای! بود شیرین قدر چه. شد گذاشته  دهنم توی فرنی بعدی قاشق
 .نبود زن هم به حال قدر این کاش  ای. بود خوشمزه و شیرین قدر همین

 وادم کال.  خورمنمی لبنیات که  وقته خیلی من. نبود یادم. رفت گیج  سرم. زدم عق
 یاد رو من شده درست شیر  از  که  فرنی حتی! کنهمی بد رو حالم حیوانی، غذایی

 !اندازهمی خام گوشت

 :گفت  و کشید  آهی مامان

 !لحاف به زدی گند!  دالرام -

 .کردم  بلند رو سرم شرمگین

 .بودم برنگردونده رو فرنی فقط من ولی

 :گفت  ترس با و کرد  نگاه خام هایگوشت  تکه به تعجب با مامان
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 ... .هااین! دالرام -

 نباید. رفتم دستشویی سمت به تلوتلوخوران و شدم بلند. کردم  گریه  اختیار بی
 .دیدمی رو ضعفم ذاشتممی

 نه و بود بدنم از  عضوی نه. آوردم باال خام گوشت  کلی  و دستشویی توی رفتم
 توی هم وز هن. بودم خورده پیش هامدت که  بود هاییانسان گوشت  هااین. ممعده
 غذا کم  همیشه همین برای بودن؛ شده معده از  بخشی انگار . بودن ممعده

 !همین برای خوردم،می

 .کردمی درد سرم. دادمی فشار  رو گلوم  بغض. زدم صورتم به آب و ریختم اشک

 مسکن چند. هامسکن سراغ رفتم. اومدم بیرون خودم و دستشویی کردن  تمیز  از  بعد
 شده خطری چه. کشیدم  سر  روش آب قلپ دو و خوردم انمام چشم از  دور  رو

 .بودم

 .بود نشسته ایگوشه  غصه با و کرده  تمیز  رو تخت مامان. اتاق توی برگشتم

 کردی؟  من با رو کار   اون چرا داری دوستم قدر این اگه

 چرا؟ بودم؟ تنها همیشه من چرا

! خودم بودم، خودم هااین همه مقصر . گرفتممی رو مامان یقه نباید. تونستمنمی
 قدر چه هر ! بودم دیوانه یه که  بودم من! بودم عقلیبی و سرکش دختر  که  بودم من
 !نبودم تقصیر بی هم من کردن،  کاریکم  هااون هم

 :گفتم  مامان به گشادی  لبخند با

 !شرمنده -

 محوی لبخند با و کرد  کج  سمتم به رو سرش. برداشت پیشونیش روی از  رو دستش
 :گفت

 !دالرامم شرمنده منتدش -
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. بود من به خیره هم اون. بودم خیره مامان به همچنان. خزیدم پتو زیر  رفتم دوباره
 :کردم  اعتراف

 نه. نخوندم درس خواستیدمی شما که  طوریاون که  دارم وجدان عذاب هنوز  من -
 !تونمسرافکندگی باعث. دانشگاه نه و رفتم حوزه

 :گفت  و زد لبخندی مامان

. هیچی شدم؟ چی خوندم درس همه این من. دالرامم خیالشبی. گذشت  که  حاال -
 شبچه برای که  مامانی یه بهتر، هم شاید یا. من مثل شیمی مامان یه هم تو تهش
 !ذارهمی وقت واقعا

 جوک بشم؟ مامان من من؟. کردم  بغض. طورهمین هم هامب**ل. لرزید نگاهم
 مامانی؟ میگی

 من. ندارم رو شدن مادر  توانایی نه و لیاقت نه من. صدا پر  و بلند. خندیدم دلم توی
 !تونمنمی من نه. ندارم رو توفیقش

. ایستاده جلوم االن و شده بزرگ که  کردم  تصور  رو پسری یا رو دختری ذهنم تو
 .داره شکایت کلی  ازم و خندهمی بهم

 من آدمم؟ من! بکن من به نگاه یه شی؟ دار بچه تونیمی گفت  احمق تو به کی"
 من! بشی مادر  تونیمی هازن بقیه مثل کردی  فکر  که  برانگیزی تحقیر  خیلی ام؟چی
 !"توئه تقصیر  من االن زجرهای. تونستینمی تو! گذرمنمی ازت شخصه به

 :کردم  زمزمه هم سر  پشت و دادم تکون رو سرم و بستم محکم رو هامچشم

 !باشم خودم حال تو بذارید .بذارید تنهام! شیـد خفه. شید خفه. شید خفه -

 دالرام؟ میگی داری چی: مامان

 .باشه واقعی لبخندم کردم  سعی و کردم  بلند رو سرم

 !هیچی -
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. چی یعنی مادر  فهمیدم شاید. بود شده نگران. کنم  نگاهش تونستم فقط ولی
 مادر  این. بود نگرانم بدجور  قلبش ته. انگار دادمی معنی هامچشم توی نگاهش

 !بود خرابش و ناالیق دختر  چند هر  دخترش نگران که  ریماد. بود

 .خوابیدم دوباره کمکم

*** 

 جور  بهونه دوباره خواستمنمی. دلیلبی و خودبی. جوشیدمی سرکه و سیر  مثل دلم
 اگه مامان گرچه.  اومدم پاشدم و شدم دردم خیالبی همین برای کارگاه؛  نرم و کنم

 من از  زودتر  که  خداروشکر . بیام ذاشتنمی و هست چیزیم یه فهمیدمی بود خونه
 .سرکار رنمی

 .موندممی جا رسیدممی دیرتر  یکم. رسوندم اتوبوس به رو خودم سریع

 ولی بیاد، جا یکم حالم تا دادم ادامه زدنم نفسنفس به و گرفتم  رو اتوبوس دسته
 ها،خنده ها،آدم. بود شده پر  هاصندلی. رفتمی گیج  داشت سرم. نداشت فایده

 !هاگوشت

 چیزی یه صبح کاش  ای. کنم  خالص رو خودم کردم  سعی و دادم تکون رو سرم
 !لعنتی! نداشتم وقت واقعا ولی خوردم،می

 .شه کم  التهابم و سردردم از  کمی  تا چسبوندم میله به رو سرم

 رنگم دونستممی. کردمی بیداد صورتم از  زارم حال. بود شده خشک هامب**ل
 .پریده

 :گفت  لبخند با بود نشسته جلوم که  یرزنیپ

 دخترجون؟ افتاده فشارت -

 توی از . بدم تکون تایید نشونه به سری و بدم کش  رو لبم گوشه  کردم  سعی زور  به
 :گفت  و داد بهم و درآورد پاکتی میوهآب کیفش

 !بگیری جون یکم مادر  بخور  -
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 تنش هم ترینگخوشر  آسمونی آبی پالتوی. کردم  خوشرنگش روسری به نگاهی
 باز  و بیارم باال ترسیدممی. گفتم  اهللبسم. گرفتم  دستش از  رو آبمیوه تشکر  با. بود
 .بدم پس خام گوشت  هم

 .خوردم رو آبمیوه صلوات و سالم با

. بود شده دیرم. کردم  طی کارگاه  تا رو ایطوالنی مسیر . شدم. شدممی پیاده باید
 .دونستممی

 کار   اگه. کنم  کار   باید! برم باید ولی گرفت،می درد بیشتر  هم سرم. دویدممی تقریبا
 بیشتر  هایکفش  باید. کنم  مشغول رو خودم باید! کنننمی ولم هاخیال و فکر  نکنم،

 .بدوزم بیشتری و

 جای سر  رفتم نیکوسخن خانم غرغرهای به نسبت تفاوتبی و رسیدم کارگاه  به
 .نشستم همیشگیم

 هر  اگه که  طوری ژرف، و عمیق. کردم  کارم  مشغول رو خودم تصور، حد از  تر سریع
 دیگه من! نیست ولی کفشه؛  دوختن زندگیم یهمه کنهمی فکر  ببینه رو من کی

 !کنم  دلخوشش رو خودم که  نمونده برام چیزی دیگه. ندارم ایزندگی

 !تموم. شدم تموم من

 !لعنتی کشهمی تیر ! آخ! سوخت گردنم  پس لحظهیه کردم  حس

. سرم پشت برگردونم آروم رو سرم بود گرفته  رو جونم همه که  ترسی و اطاحتی با
 :گفت  طلبکارانه و بود ایستاده کمر   به دست برزخی قیافه یه با زینب

 !سالم علیک -

 :گفتم  و دادم بیرون داریخنده طرز  و آسایش با رو نفسم

 !رو من ترسوندی -

 بودی؟ کجا  -

 چی؟ -
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 :زد پوزخندی زینب

 خاموشه، زنممی زنگ هرچی که  گوشیتم!  نبودی ولی جااین اومدم میگم، رو دیروز  -
 بودی؟ گوری  کدوم

 !بودم مریض -

 :گفت  و داد نگرانی به رو جاش شچهره توی عصبانیت

 عیادت؟ بیام نگفتی بهم چرا! الهی بمیرم آخی -

 شدی؟ نگران. شرمنده. کال  خوابیدم گاز تخته رو دیروز  -

 !راستش ودمب عصبانی بیشتر : زینب

 خانم سمت به برگشت زینب. کرد  سرفهتک چند سالن ور اون از  نیکوسخن خانم
 .نیکوسخن

. همین. داشتم کار   جون دلی با کوچولو  یه فقط! ببخشید دیگه میرم االن! شرمنده -
 .شد تموم

 .من از  شدن دور  به کرد  شروع. داد تکون برام دستی و زد بهم چشمکی هم بعد

 شاید. سرخوش یدختره همین. دلخوشیم دلیل شده بچه این دیروز  از . گفتم  دروغ
 جفت میگن بهش. کنهمی آرومم باهاش زدن حرف ولی کنه  بهتر  رو حالم نتونه

 !بود شده برقرار  اون و من بین عجیبی خواهرانه کشش.  روحی

 .شدم کارم  مشغول دوباره و زدم لبخندی

 اخبار  با تا سریال و فیلم رو بود گذاشته  رو کارگاه  تلوزیون کال  نیکوسخن خانم امروز 
 خانم رعنا نبود، نیکوسخن خانم زور  اگه گرچه!  نشه بد حالمون کن  خرد اعصاب

 !باشه خبر  شبکه از  غیر  کانالی  تلوزیون ذاشتنمی

 به یعنی هاایرانی! خورهمی هم به حالش آدم یعنی. بود مزخرف قدر  چه سریاله
 آخه چیه هاپرت و چرت این! سریال و یلمف به زدن گند  کلمه  واقعی معنای
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! مزخرف اصوالشون ادا و کاراکترها  مزخرف، فیلمنامه مزخرف، داستان سازین؟می
 !من از  بگیرین نظر  یکم

 .کردم  ایریزخنده

 :گفت  و خندید نیلوفر 

 !گیرینمی تحویل دیگه که  هم رو ما دختر؟ خندیمی چیه -

 :گفتم  و کردم  نگاهی بهش

 .نبودی اومدم که  من. شرمنده! سالم عه -

 .نیست روت به رنگ هنوز  بهتره؟ حالت. بودم دستشویی آره -

 !گذاشتنمی مزنده مادرفوالدزره این پیچوندممی امروزم اگه. بهترم خیلی دیروز  از  -

 :گفت  و خندید نیلو

 .اومده خوشش تو از  معصومی خانم که  این مثل -

 !رو زن یه تا داره رو بچه یه روحیات بیشتر . مهربونه و سرخوش خیلی دختره این -

 !این پای زیر  انداختن فقط رو ماشین یه نیست خودبی. پولدارن شخانواده -

 .دادم تکون سری فقط و نگفتم چیزی

 !وضعش و سر  جوریهاین که  چیزیه شیخی باباش کنم  فکر  -

 :گفتم  و کردم  ای سرفهتک

 !کنیم  قضاوت بقیه به راجع نیست درست -

 هم نیلو. بزنم حرف خوامنمی دیگه یعنی جدیتم این. شدم مشغول کارم  به بعد و
 این توی نیلو بود، خوب. نگفت چیزی همین برای دونست؛می رو این خودش

 !بیشتر نه معمولی، دوست یه فقط هم اون که  بود من دوست تنها اخیر، چهارسال
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 دونمنمی. بهشون بچسبی یدبا که  هاآدم اون از . هاستخوب جنس اون از  زینب اما
 و انداختممی گیر   رو یکیشون زودتر  اگه. ندیدم بیشتر  چندتا هاآدم این از  حاال تا

 !نبود این وضعم االن شاید شدم،می صحبتهم باهاشون

 داده پیام زینب. کردم  حرکت اتوبوس سمت به تندتند کارگاه،  شدن تعطیل از  بعد
 گرفتم  تصمیم و کردم  مخالفت هم من. ناهار تمببر  دوباره تا دنبالم میاد که  بود

 شوناداره توی دو هر  بابا و مامان. نیست ناهاری خونه توی گرچه.  خونه برگردم
 .خوریممی ناهار  باهم مونهمه که  هاستجمعه فقط درواقع. خورنمی ناهار 

 قدرهااون. بیفتم زینب گیر   ندارم هم دوست خب ولی ندارم کردن  درست ناهار  حال
 کنممی حس ولی بده، بگم خوامنمی! خطرناکه. شد صمیمی باهاش نمیشه هم

 من کنهمی فکر  وگرنه. کنم  آویزونش رو خودم نباید شاید و سرخوشه زیادی شاید
 !عموشم منال و مال ندیدبدید

 !امفراری بقیه از  مواقع اکثر . شم اجتماعی وقتهیچ ذاشتنمی که  بود افکارم همین

 حرکت اتوبوس سمت به و شدم بلند ایستگاه صندلی روی از . اومد اتوبوس باالخره
 از  و شد کشیده  بازوم رفتم، که  رو اول یپله. وایستادم صف توی ناچار  به. کردم
 حفظ رو خودم تعادل کردم  سعی و کشیدم  خفیفی جیغ. خوردم سکندری عقب
 .کنم

 رو زینب غضبناک و برزخی چهره. داد نجاتم نفر یه آسفالت کف  شدنم پخش از  قبل
 !بود ایستاده آسمون رو انگار  که  دیدم حالی در 

 !اون نه بودم، شده پاکله  من

 حرکت داشت اتوبوس. سمتش به برگشتم. کردم  تشکر  و کردم  صاف رو کمرم
 و گرفت  محکم رو بازوم که  شم اتوبوس سوار  خواستم و کردم  عذرخواهی. کردمی

 :گفت

 خانوم؟ دالرام میری در  کجا  -
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 و کرد  حرکت اتوبوس. کرد  ناامید رو امیدم اتوبوس در  شدن بسته" پیس" دایص
 :گفت  حالت همون در  و کشید  خودش دنبال رو من هم زینب

 !خر یدختره پیچونهمی رو من -

 :گفتم

 !ناهار بیام باهات خوامنمی گفتم  که  من زینب -

 خودته؟ دست مگه! شعوربی کثافت  خوریمی غلط تو -

 :گفت  و گرفت  رو دستم. کرد  درست رو چادرش و کشید  سرش به دستی کالفه

 .نیست خوب اصال حالم. بریم بیا -

 :گفتم  دلم توی

 خوبه؟ خیلی من حال کردی  فکر  -

 تو همچنان من. برسیم زینب ماشین به تا کشید  طول کمی.  وزیدمی خفیفی باد
 بکنه؟ کاری  همچین من برای باید چرا که  بودم فکر  این

 :داد رو جوابم هوابی خودش

 فرق خیلی معمولی هایآدم با تو. دارم دوستت چقدر  که  فهمینمی تو دالرام -
 !داری

 :کردم  زمزمه و زدم مخفی پوزخندی

 !خر خرم. نیستم آدم اصال چون -

 رفت خودش. توش کرد  پرت تقریبا رو من و کرد  باز  رو شاگرد صندلی در  زینب
 .راننده صندلی سمت

 سرش عجیبی حالت یه با ولی کنه؛  روشن رو ماشین تا شدم ظر منت نشست، وقتی
 داشتم گرسنگی  جمله از  زیادی هایدرد از  خودم اینکه با. فرمون روی گذاشت  رو

 :گفتم  و گذاشتم  ششونه روی دستی شدم،می هالک
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 زینب؟ شده چیزی -

 :گفت  بغض پر  و کشید  آهی

 !دالرام -

 رو این. اومددرمی اشکش زود. بود ایساده دختر  خیلی انگار . براش سوخت دلم
 .کنم  حس تونستممی

 :گفتم

 .بزن حرف دختر؟ شده چی -

! کردمی گریه  داشت واقعا. کرد  نگاه من به و کرد  بلند فرمون روی از  رو سرش زینب
. خودش سمت کشید  رو من و آورد سمتم رو دستش باالخره. لرزیدنمی هاششونه

 :تگف  و انداخت بغلم توی رو خودش

 !نداره دوست رو من! دالرام خوادنمی رو من اون -

 :پرسیدم متعجب

 چرا؟ کی؟  -

 !شممی دیوونه دارم دالرام وای! نیستم مهم براش من دیگه! احمد -

 جوریاین جنستهم ببینی کهاین از . آوردمی درد به رو دختری هر  دل هاشهقهق
 یه من نظر  به ولی شی؛می ناراحت باشی هم دشمنش اگه حتی ریزه،می اشک

 وحشتناک هایدرد اندازه به نه. نبود مهم هم قدرهااون نامزد دوتا بین مشکل
 .من یشبانه

 .نگفتم چیزی. بشه تر آروم تا کشیدممی کمرش  روی آروم رو دستم فقط

 :زد هق زینب

 نمیاد دلم! ندارم مامان... من... مخانواده! تونمنمی... من دالرام بودی؟ کجا  دیروز  -
 تونستمنمی که  هم مزهره آبجی! کنم  ناراحتش حمیده مامان جلوی کردن  گریه  با
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 نیاز  گریه  بغل یه به من وقتی بودی کجا  تو دالرام. داشت مهمون. شونخونه برم
 داشتم؟

 و کردم  نوازشش آروم. دادم بهش و برداشتم داشبورد روی از  ایکاغذیدستمال
 :گفتم

 !رنخو غصه. شهمی درست -

 من که  ستبهونه دنبال! نیست سنگین هم قدرهااون کارش  دونممی که  من: زینب
 سبک خیلی من گفت.  نیست راحت من پیش که  گفت  دیروز ! برونه خودش از  رو

 من میاد؟ بدت من از  هم تو کنی؟می رو فکر  همین هم تو دالرام! کنممی رفتار 
 ام؟کنندهمنزجر 

 !خوبی هم خیلی تو زینب، نه -

 حداقلش. سوزوند رو من واقعا" ندارم مامان من" گفت  که  جاشاون. سوخت لمد
 حتی. نداشت مامان بچه این ولی! هستم هم طلبکار  ازش تازه. دارم مامان من

 .کنه  ناراحت رو عموشزن اومدنمی دلش

 هم شاید داشتم دوستش من که  قدر همون! چرا دونستمنمی. داشت دوستم زینب
 !بیشتر

 :دمکر   زمزمه

 شاید. میاد بدش ازت بگه خواستنمی هم احمد. زینب خوبی هم خیلی تو -
 ازت شاید! نفهمیدی خوب تو یا بگه خوب نتونسته که  بوده ایدیگه چیز  منظورش
 نه؟! کشهمی خجالت

 :خندید شگریه  وسط

 !زنهنمی حرف زیادی هم اون زنممی حرف خیلی من آره -

 :گفتم  شوخی به هم من

 !زینب کن  رفتار  تر خانومانه یکم خب! رو بدبخت بخوریش ترسهمی حتما -
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 هم باز . بیرون بیاد بغلم از  اومدنمی دلش. زدمی هق هنوز  ولی اومد بند شگریه
 !کنم  کار چه دونمنمی رو امین داداش. هیچی احمد حاال: گفت.  انگار داشت حرف

 نامزدش؟ جلو زنهمی حرف خیلی هم اون چی؟ دیگه اون -

 :گفت  آرامش با. نخندید من عکسبر 

 !نیست من مثل محمدامین -

 :گفت  عجیب بغضی با و زد چنگ محکم رو بازوم

 !دهنمی زن بهش کسی  کارش  خاطر  به. شهمی سالشسی داره دیگه امین -

 :گفت  من به عجیبی لحن با و کشید  عقب یکم رو خودش. کرد  بلند رو سرش

 کنی؟  ازدواج باهاش حاضری باشه، دینا نسازما مامور ... نفر یه اگه دالرام -

 :گفتم  هاخنگ مثل و زدم زل بهش تعجب با. ریخت دلم ته

 چی؟ -

 تو احمد مثل کنی؟می ازدواج باهاش باشه دینا سازمان مامور  طرف اگه گممی -
 !عملیاتی بخش تو نباشه، هم اداری بخش

 :گفتم  اختیار بی پتهتته با

 !نه -

 چرا؟ -

 !بشم تر بدبخت این از  خوامنمی چون -

 :گفت  هوابی زینب

 !کنه  بدبخت رو کسی  که  نیست آدمی محمدامین ولی -

 :گفتم  و خندیدم. گهمی داره چی فهمیدم تازه

 !ندارم رو آمادگیش اصال من زینب. کنیمی جوابم سوال قدر این چرا بگو پس! آها -
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 :کرد  التماس زینب

 !دالرام -

 :گفتم  بدی لحن با

 کنی؟می تحمیل بهم یدار تو -

 صاف هم من. نشست صاف. کرد  تعجب زینب نداشت شوخی حالت لحنم چون
 خواستم. شدممی خالص باید بود، شده حاکم که  سکوتی و سنگین فضای از . نشستم

 :گفت  و زد رو مرکزی قفل که  شم پیاده

 !ببخش. دالرام نرو -

 :گفتم  طلبکارانه

 !شدم ناراحت -

 :تگف  حسی هیچ بدون زینب

 عقب، برگرده زمان اگه هم من. کنم  درک باید شاید. ببخش رو من تو. کردم  غلط -
 ... .ولی دم؛می رد جواب احمد به

 :سمتم به برگشت

 خیلی. سوزهمی براش دلم! ببینم وضع این تو رو محمد داداش تونمنمی ولی -
 !تنهاست

 :گفتم.  شدم شرمنده یکم

 .زینب خواممی معذرت -

 به بریزی رو زندگیت بخوام که  بود زیادی توقع. بخوای معذرت باید چرا تو نه -
 که  خوبه قدر اون! خداییه خیلی محمدامین داداش ولی شناسیش؛نمی که  کسی  پای
 !نداشتم بدی احساس قدر این شاید بود احمد جای به اون اگه

 :گفتم  شه عوض فضا که  این برای و خندیدم
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 دادم؟ دست از  رو محض یتیکه مورد یه میگی داری پس -

 :گفت  عجیبی لحن با و سمتم به برگشت اختیار بی

 .واقعا آره -

 :درآورد رو جدی هایآدم ادای زینب. شد محو مخنده

 و عسلی چشم دختر  یه شهمی محمدامین و تو ترکیب. کنم  فکر  روش باشه یادم -
 !رهب قربونش عمه که  آخ! ایقلوه هایب**ل و گندمی  پوست با بلند مژه

 :گفتم  و خندیدم

 !شمنمی خر  من! زنیمی اشتباه داری داداش هی -

 :گفت  و کرد  نگاه بهم آمیز شیطنت و خندید

 خر  یپایه ولی نیستا، خنگ! میشه خر  راحت هم خیلی میشه، خر  محمدامین ولی -
 !شدنه

 :گفت  و مالوند هم به رو هاشدست

 !یوهاهاها! بریزم چیزی اینقشه یه برم باید -

 گودزیالیی  چه دیگه این خدایا. کردمی گریه  داشت پیش دقیقه دو که  انگار  نه نگار ا
 !افتاد من گیر   بود

 زیادش راحت خیلی و کرد  روشن رو ضبطش. کرد  حرکت و کرد  روشن رو ماشین
 !بقیه نه بشه کر   دوتا ما گوش  که  حدی در  فقط البته. کرد

 !گرفتم  رو مخنده جلوی زور  به شد پخش که  ماهرزین صدای

 :گفت  و فهمید زینب

 !دیگه ستخواننده بدبختم این ندیدی؟ صداخسته چیه؟ ها -

 :گفتم  و کردم  ول رو مخنده دیگه
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 !زینب رفتنمی انتظار  هم این از  بیشتر  تو از  -

 آلبوم رو رفت. اومد بند مخنده. هادکمه سمت برد رو دستش و بهم کرد  اخمی
! سرم به خاک. کرد  کم  رو صداش سریع که  وردمآ درمی شاخ تعجب از  داشتم. بعدی
 !شدمی پلی دایرکشنوان داشت

. سمتش انداختم رو مشده گرد  هایچشم و برگردوندم سمتش به رو سرم تعجب با
 همراهی آهنگ با ریزی صدای با و داد هاششونه به قری نامحسوس و زد چشمکی

 :کرد

"Oh my life. 

You stood by me. 

when no one else was ever behinde me. 

Oh this lights. 

They can’t blind me. 

With your love…no body can drag me down!" 

[Drag me Down–One Direction ] 

 و دادم تکیه آرامش با هم من. کرد  رانندگیش جمع حواسشو سرخوش و خندید
 :گفتم

 .کنی  گوش  دایرکشنوان کردمنمی هم رو فکرش -

 یاس، گرلزجنریشن،  استارست، اکسو،. کنممی گوش  چیهمه بیفته اشپ: زینب
 منتهی! پوشنمی ناموسیبی لباس که  دخترهایی این و کشا  و ریحانا و اینا حتی

 !داره آهنگش به بستگی

 :گفتم  خنده با

 !عجیبی واقعا تو -
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 گه؛می شوخی به البته! فامیلم دختر  ترینعفتبی من میگه عارف محمد داداش آره -
 .باهامون شینهمی هم داداشمزن. بینیممی فیلم شینیممی هم با کلی  وگرنه

 !دارن باحالی یعمه چه فائزه و فرهاد -

 .خندید

 .گذرونیممی خوش هم با واقعا آره -

. رفتنمی راه خیابون کنار   که  هاییآدم و کردم  نگاه شیشه به. نگفتم چیزی دیگه
 دود از  خاکستری ایالیه که  آسمونی به! هاآپارتمان و هاخونه ها،مغازه و تابلوها

 .بود پوشونده رو روش

 :دوباره شد آهنگ همراه یهو زینب

"What to I do with the boy like you? La like you! What to I do with you? 

Oh oh oh oh oh ooooh!" 

 :گفتم  و خندیدم

 !گیرتمونمی میاد ارشاد گشت  االن زشته -

 :گفت  و خندید

 دقیقا! بکنم تونممی چیکار  تو مثل پسری با من میگه. مزخرفه خیلی آهنگه این -
 لهش بزنم نه؟ بهتره بگه خودش کنم؟  چیکار  ها؟ کنم؟  چیکار  احمدمون با باید من

 کنم؟  آندوسکوپیش کنم؟  کولونوسکوپیش  کنم؟

 این راستی! اهلل الی اله ال! نچ. زنیمی رو بدبخت میشی خطرناک یهو بسهبسه -
 کیه؟  از  آهنگه

! پتیاره دختره! دیگه خله یدختره این! ؟... بگه آهنگش تو میاد کی  ِکشا  جز  به -
 !کشنمی فساد به رو ما مملکت که  همینان
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 و کرد  خاموشش کال.  رادیو روی رفت نه،. کرد  خاموش رو ماشین ضبط و خندید
 :گفت

 .نخواستیم اصال -

 :گفت  و کرد  ساعت به نگاهی

 نکن دل و درد قدر این بسه میگم دیگه توئه تقصیر  شهمه! شد چهار  ساعت بیا، -
 فهمیمی! خوادتنمی اون خوای؟می رو داداشم که  چه من به خب! زنهمی زر  هی
 !بردار داداشم کچل  سر  از  دست حیا؟بی

 نخندیده دل ته از  جوریاین بود وقت خیلی! گرفتممی گاز   رو دنده خنده از  داشتم
 !دلقکه قدر  چه دختره. دمبو

 هان؟ بدم چی رو جوابش! دراومد شکمم صدای نگاه خنده؟ از  میریمی چته هوی -
 !کنمنمی ولت گور   ب**ل تا! ببینی شوهر  روی اصال گذاشتم  من اگه خانم دالرام باشه

 :گفت  و داشت نگه دیروزیه رستوران همون کنار   باالخره

 !باشه شده تموم غذاش اگه کنممی لهت عنیی. نه یا داره غذا ببینم برم بشین -

 برام رفتمی رستوران سمت به که  جور همون. بست محکم رو در  و شد پیاده بعد
 رو من قدر این میشه چی آخه. درد از  بودم گرفته  رو دلم. آورددرمی اصول ادا

 .اه! گرفت  درد دلم نخندونی؟

 جلوی گذاشته  که  زینبه موبایل صدای بفهمم تا کشید  طول. اومد صدایی
 .کیلومترشمار

 "ورودی تماس. خله امین: "بود نوشته. کردم  نگاهش و داشتم برش

 گرفتم  تصمیم. گرفت  مخنده مخاطب برای اسم انتخاب توی شسلیقه از  ناخودآگاه
 .کجاست  ببینم تونستمنمی. بود کرده  دیر  زینب ولی. ندم جواب
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 زینب انتظار  به فقط و نکردم ریکا  هم بار این. زد زنگ دوباره. شد قطع تماس
 کار   شاید گفتم  زد، زنگ که  سوم دفعه. شد قطع تماس و نیومد هم باز . نشستم
 .کردم  وصل احتیاط با. باشه داشته واجب

 :گفت  عصبانیت با مردونه و بم صدایی

 نمیدی؟ جواب چرا زینب؟ هستی گوری  کدوم  معلومه هیچ. سالم الو -

. بودم افتاده پت و تت به. بگم چی باید دونستمنمی. بودم کرده  کپ  زدنش داد از 
 :زدمی داد عصبانیت با هی نامحترم برادر  اون طرفی از 

 مردی؟! الو زینب؟ -

 :گفتم  و گوشم  دم بردم رو گوشی  ترس با

 الو؟ -

 شما؟ -

 .هستم زینب دوست -

 :کرد  تغییر  سریع صداش لحن

 ترسیدین؟. خواممی معذرت -

 !نه یعنی... آره -

 کجاست؟  زینب بگین میشه -

 .زدین زنگ که  میگم بهش اومد وقتی. بده جواب تونهنمی االن -

 هستین؟ دوستش کدوم  شما بپرسم تونممی خواممی معذرت -

 دوباره. بدم جوابی چه باید دونستمنمی. کرد  دوبرابر  رو ترسم شبازجویانه لحن
 :پرسید

 الو؟ -
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 .شاکری دالرام. دالرامم -

 :گفت  و دکر   فکر  یکم

 !نمیارم خاطر  به -

 .همکاریم تقریبا. شدیم آشنا هم با تازه -

 رحمیشبی و سردی کنجکاوش،  و بازجویانه لحن. پلیسه طرف بود معلوم قشنگ
 توش عصبانیت، ضمن که  بودم اولش جمله اون مات هنوز  من و زدن حرف توی

 !"زینب؟ هستی گوری  کدوم: "زدمی موج عشق و صمیمت

 .خداحافظ. ببخشید. رممتشک بله -

 نمونده برام نایی حتی. ریخت اشکم اختیار بی شد، بلند گوشی  از  که  بوقبوق صدای
 !کنم  قطع رو تماس که  بود

 :پیچید ماشین توی دادش و شد باز  محکم در 

 !شد تموم جلو رفتم من وقتی دقیقا غذاش! دلی نبرن رو شورتمرده ای یعنی -

 :بست رو در  و ماشین تو نشست

 دالرام؟... عه! بخوریم فالفل بریم مجبوریم حاال -

 .لرزیدمی که  بود خودم هایدست نه،. لرزید دستم توی گوشی  و زدم هق

 شده؟ چی -

 :گفت  و کرد  بهش نگاهی و گرفت  ازم رو گوشیش

 اذیتت گریی؟می چرا حاال دادی؟ جواب بود، زده زنگ محمدامین داداش! عه -
 کرد؟

 :گفتم  و زدم هق

 که  همونی! زینب بود همون مثل! بود عذابم یفرشته صدای... مثل اشصد -
 ... .خوابم توی پریشب
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 :سمتش برگشتم و کردم  گریه  بیشتر 

 !بکشم زجر  نذار ! زینب بکشم زجر  خوامنمی من -

 :گفت  و کرد  نگاهی بهم تعجب با

 .نشده خوب حالت هنوز  کنم  فکر  -

 .گرفت  رو ایشماره و کرد  نگاهی گوشیش  به

 رفیق این کردی  ترکزهره بابا. نبودم ماشین تو شرمنده. امین داداش سالم الو؟ -
 چی؟! که  رو ما

 :گفت  و خندید بعد و کرد  بهم نگاهی برگشت

 زیاد خب نه... شدیم رفیق روزه چند فقط. شناسمشمی که  هست سالییه بابا نه -
 !بابا خوبیه دختر ... دیدیمنمی رو هم

 :فتگ  نسبی سکوتی از  بعد

 نه؟ یا خونه بیارمش تونممی میگی مامان به امین -

 :گفتم  اشاره و ایما با سمتش به برگشتم

 !نه نه -

 :گفت  و نداد بهم اهمیتی زینب

 نشد که  بخوریم فالفل بریم خواستیممی. ایمخونه دیگه ساعتنیم تا باشه خب -
 .خداحافظ. چشم باشه... دیگه

 :سمتم به برگشت بعد و کرد  قطع

 !ببینی رو داداشم که  قسمتته انگار  -

 :گفتم  اعتراض با

 !زینب -
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 جونم؟ -

 .نمیام من -

 ریممی نخیرم خونش؟ بره گرسنه  کنم  ول رو رفیقم من. خوریمی اضافه غلط تو -
 تر خوشمزه بمونه یخچال تو چی هر  که  کرده  درست الویه حمیده مامان. خونه

 .ما یخونه ریممی بعد و خریممی ریممی. نداریم هم فانتزی نون قضا از ! شهمی

 .زینب خونه برگردم باید من -

 امنیتت کننمی کار   دینا سازمان تو هامداداش دوتا وقتی! خوریمتنمی نترس -
 و تو که  باالمونم طبقه. هاناینمحمدعارف پایینمون طبقه. تضمینه مونخونه توی

 !دیگه حله دیگه. شینینمی محمدامین

 !عوضیت داداش این به نچسبون رو من قدر این -

. زدم داد بدجور  فهمیدم. بود زده زل بهم شدهگنده  هایچشم با زینب
 :گفتم  زناننفسنفس

 !نبود... خودم... دست. ببخشید -

 از  رنگ آخه. دکتر ببرمت نیست خوب حالت اگه گفتم.  کنممی خواهش بابا نه -
 دالرام؟ خوبی. پریده روت

 :گفتم  و دادم تکون تایید نشونه به رو سرم

 .خوبم آره -

 خرممی تو برا هم آبمیوه یه باشه؟. نخور تکون. بخرم نون سوپریه اون از  میرم من -
 .انگار باال چسبوند رو آمپرت خله امین این. بیاد جا حالت

 .کشیدم  عمیقی نفس من و برد هم رو موبایلش بار این و شد پیاده ماشین از 

 !نشنوم رو صداش دیگه. نشنوم ور  صداش دیگه کنه  خدا

 :گفتم  و کردم  آسمون به رو
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! کنممی خواهش بشنوم، رو صدا اون نکن مجبورم دیگه! کنممی خواهش خدایا -
 .بده نجاتم جورییه! کنممی خواهش! خدایا بده نجاتم

 .برم این با بتونم اگه. افتاد خط هایتاکسی به نگاهم

 :کردم  زمزمه اختیار بی. کردم  بود رفته زینب که  مسیری رد به نگاهی

 ... .زینب ببخشید -

 کاری  از  ناراحت! نبستم حتی رو ماشینش در . دویدن به کردم  شروع و شدم پیاده
 .دادم ادامه دویدنم به بودم، کرده  که

 رو شهامتش. شم روروبه کابوسم  با ندارم رو توانش و تاب. تونمنمی. زینب متاسفم
! شم روروبه مجازاتم با تونمنمی. ندارم رو لیاقتش من. ندارم رو شجاعتش. ندارم
 !تونمنمی

 .بزنم پا و دست وجدانعذاب همین توی باید شاید

 !مجازات از  فرار  و وجدانعذاب توی زدن پا و دست. همینه سرنوشتم شاید

 رو گوشیم.  نه یا خورهمی مسیرش ندادم اهمیت. شدم تاکسی یه سوار  سریع
 :دادم پیام و درآوردم

 .تمشرمنده زینب -

 .کردم  خاموش رو گوشیم  و زدم رو ارسال

*** 

 :گفت  و کرد  فشارسنج دستگاه روی عددهای به نگاهی دکتر 

 .پایینه خیلی فشارت -

 :گفت  و کرد  لمس رو دستم

 بخوری؟ تونینمی هیچی. هستی که  هم سرد -

 .نه -
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 نبود، هااون اصرار  اگه. کردنمی نگاه بهم نگرانی با که  کردم  بابا و مامان به نگاهی
 نداره؟ عالج بیماریم دونممی وقتی اومدممی باید چرا. اومدمنمی

 :گفت  بابا و مامان به دکتر 

 خون داره شهمه وقتی. براش بنویسم آندوسکوپی باید. باشه معده سرطان شاید -
 ... .شمعده شاید میاره باال گوشتتیکه و

 :گفت  گریه  با مامان

 !نه -

 !نه این از  بیشتر . کنن  ممعاینه زیاد بذارم نباید! نه. سیدمتر 

 :گفتم  دکتر  به

 خیلی چون هم اون آوردم، باال خون بار یه هم فقط! کنمنمی حس زیادی درد ولی -
 چندتا فقط. بخورم چیزی تونمنمی و شده حساس یکم فقط ممعده. بودم آورده باال

 .بره بین از  ضعفم که  بنویسید غذایی سرم

 مطمئن تا بشی آندوسکوپی بهتره میگم هم من! منم نیستی، دکتر  که  تو! خوددانی -
 نشدی خوب اگه ولی. میدم غذایی سرم فعال باشه کنیمی اصرار  اگه ولی بشیم؛

 .ها نیست من با مسئولیتش

 :گفتم  و دادم تکون سری

 .شم خوب میدم قول. چشم -

 لبنیات به کال  گفتی.  کرد  بهترش یدشا. تمعده برای نویسممی هم قرص یه: دکتر
 حساسی؟

 :داد جواب مامان

 !شده خوار گیاه  ها،این و ماست و شیر  و گوشت  به -

 :گفت  و زد پوزخندی دکتر 
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 خوار؟گیاه  چرا -

 دروغ به ولی. بخورم چیزی گیاه  جز  به تونمنمی چون. نبود خودم دست چون
 :گفتم

 و خواریگیاه  درباره مقاله همهچ این هم بعدش. طوریهاین مذائقه -
 .نوشتن خواریگیاهخام

 :خندید بیشتر  دکتره

 و مرغتخم البد. دارن لبنیات و گوشت  به نیاز  هاآدم. عقلیبی و شقکله  واقعا -
 خوری؟نمی هم عسل

 :گفت  مامان

 !زنهنمی ب**ل اصال -

 اومده تدهمع سر  بال این که  کردی  رو کارها  همین کنی؟می رو کار   این چرا: دکتر
 فرقی براشون نشدن و شدن خورده و نیست حالیشون هاحیوون این خدا به! دیگه
 بشی خواریگیاه  این خیالبی که  اینه من پیشنهاد. نکن اذیت رو خودت الکی! نداره
 .جان دختر 

 :زد غر  سرم مامان. اومدیم بیرون مطبش از  هااین و شنیدن نصیحت کلی  از  بعد

 کنم،می دق دستت از  آخرش من! داره ضرر  خواریگیاه  میگه هم دکتره این بیا -
 !دق

 و زینب یاد رو من مامان پرحرفی و بابا حرفیکم.  بگیره رو داروهام بود رفته بابا
 .انداختمی احمد

 بود پوکونده که  رو تلگرامم. کرده  چه دونستمنمی و بودم کرده  خاموش رو گوشیم
 میشه شرمم. این دختریه عجب. توش نرفتم دیگه هم رو اون. بود داده پیام قدر این
 .رفتم و گذاشتمش  من محبتاش جواب در . بدونم دوستش رو خودم که

 .بگیره رو خفتم کارگاه  تو فردا احتماال
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 .گرفت  مخنده تصورش از 

 ظاهرا بابا. بودن جلو هم بابا و مامان و ماشین تو بودم نشسته اومدم، که  خودم به
 این از  ترسیدممی. داره زیاد گفتن  برای حرف کردممی حس ولی بود کرده  سکوت
 .ترسممی االن که  ترسیدمنمی ازش قدر این بودم بچه. طوفانش از  قبل آرامش

 !ترسممی اطرافم عادی هایاتفاق ترینکوچیک  از  حتی من االن

 .خونه رسیدیم باالخره

 مامان. کنم  عوض رو هاملباس کهاین بدون. انداختم تخت روی رو خودم زود خیلی
 :گفت  و اتاق توی اومد

 .بخواب بعد حداقل بخور  رو هاتقرص بیرون بیا -

 که  دیدم رو بابا شدم، که  آشپزخونه وارد. بیرون رفتم اتاق از . شدم بلند سختی به
 بابا. داروهام پالستیک سمت بردم دست. فکر تو رفته سخت و نشسته میز  پشت

 :اومد حرف به باالخره

 !کارگاه  نرو دیگه -

 :گفتم  و کردم  بلند رو سرم

 چی؟ -

 داری. درنمیاری پول دیگه االن. باشه گفتم.  دربیارم پول کنم  کار   خواممی گفتی:  بابا
 !رینمی دیگه گممی زنه این به زنممی زنگ! کنیمی نابود رو خودت

 :کردم  اعتراض

 !بابا -

 :گفت  جدیت با. هامچشم توی انداخت رو هاشچشم و کرد  بلند رو سرش بابا

 !کارگاه  نمیری دیگه گفتم،  که  همین -

 .... بدم ادامه رو رزمی بذارید اگه! بدم ادامه رو رزمی بذارید حداقل -
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 !بده ادامه رو همون -

 :گفتم  تعجب با

 چی؟ -

 هم باز  خونه بیای بعد و نخوری هیچی تموم ساعت هفت که  اینه از  بهتر  ورزش -
 نه؟. نیست روز  در  بیشتر  ساعت دو_ساعت یه اون! بیایم ما وقتی تا نخوری هیچی

 دادی؟ تغییر  رو تصمیمتون یهو که  شد چی... ولی -

 :کرد  زمزمه. کردم  تکرار  دوباره رو سوالم. نگفت چیزی بابا

 بودی خونده درس اگه. بیفته روز  این به دخترش تک نداره دوست آدمی هیچ -
 !شدنمی این

 رسید هم باز . زمین روی افتادم و شد شل زانوهام. فتر  اتاقش سمت به و شد بلند
 همه هم باز . بخورم رو تغصه نبودم مجبور  خوندیمی درس اگه. حرفش این سر 

 !من گردن  ندازنمی رو تقصیرا

. خوردم رو هامقرص و شدم بلند سختی به. خورد سر  مگونه  روی از  اشکی قطره
 و گذاشت  تخت کنار   رو باسیل چوب هم مامان. کشیدم  دراز  تختم روی رفتم
 تزریقات مادرم چون که  خوبه باز . دربیام شدید ضعف این از  شاید. آورد رو هامسرم

 .بمونم صدا و سر  پر  و شلوغ درمانگاه توی نیستم مجبور  بلده رو

 !کننمی هامرگ وارد زور  به رو زندگی دارن دوباره و شد سوراخ دستم

 خودم وقتی. ندارم موندن به رغبتی هیچ خودم وقتی. بمونم زنده خوانمی زور  به
 !نیستم هم مجازات شایسته حتی. خورممی مرگ درد به فقط که  املجنی فهمممی

 خواب. بخوابه یکم کرد  فرصت باالخره شد، تموم سرمم که  ساعت دو از  بعد مامان
 .شنیدممی سرم باالی رو خوندنش قرآن صدای ولی بودم بیدار  و

. کردم  حس بویی ولی. شدمی گرم  واقعا داشت هامچشم تازه ید،خواب مامان وقتی
 .بود مگرسنه  ولی نداشتم، ضعف دیگه. آشنا بوی یه
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 واحدمون از . دیدممی من ولی بود تاریک جاهمه. بیرون رفتم اتاق از . شدم بلند
 که  بودم گرسنه  قدر اون. میومد هاپله توی از  بو. گذاشتم  پیش رو در . شدم خارج

 .افتادمنمی ولی خوردممی تلوتلو. رفتم پلهراه سمت به جابحبی

 :شنیدم آشنا صدایی

 دالرام؟ -

 :کردم  زمزمه

 !کیمیا  -

 :کرد  صدام و اومد باال کمکم  کیمیا

 !شدی الغر  قدر  چه دالرام؟ تویی این -

 :گفتم  و کشیدم  نفس حریصانه

 ... .بو این... این -

 :گفت  آمیز خلسه و اومد سرش پشت از  آراد

 !بود شده تنگ برات دلمون دالرام -

 !گرسنمه  خیلی -

 :آراد

 .... بیا. دونیممی. دونیممی -

 :گفت  و گرفت  سمتم به ایبسته

 من؟ دالرام انداختی روز  این به رو خودت چرا -

 :گفتم  عصبانی ولی ضعیف صدایی با

 !نزن حرف من با -
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 من. بود مگرسنه.  شدمی وقفمت دستم. نتونستم ولی بگیرم ازش رو بسته خواستم
 !بودم گرسنه

 .بمونی زنده باید! نیست تو تقصیر  این نکن سرزنش رو خودت دالرام: کیمیا

 ... .باید. بمیره باید... من مثل موجودی. بمونم زنده نباید. نه -

 زور  به رو ازش قسمتی و کرد  باز  رو بسته. کرد  حمله سمتم به و شد عصبانی آراد
. بخورمش تونستمنمی ولی کردم،می حس دهنم توی رو خون رد .دهنم توی کرد

 یمعده هاسال از  بعد کردم  حس. رسید ممعده به. رفتمی پایین ممری از  خون
 .گرفت  جون مشده خشک

 .کردم  تغذیه حریصانه و گرفتم  آراد از  رو طعمه

 باال خون دوباره کردم  فکر . چکیدمی امچونه از  خون. دویدم دستشویی سمت به
 یعنی این. اومدمی خونه بیرون از  خون رد ولی بفهمه، مامان خواستمنمی. آوردم
 .نبودم خواب

 که  صورتی در . بود خوب حالم واقعا. بود خوب حالم. شدم خیره خودم به آینه توی
 :کردم  زمزمه و زدم هق. چکید مگونه  روی از  اشکی قطره. بودم کرده  خواریآدم باز 

 !متنفرم زتا! متنفرم ازت -

 ضعیف که  این برای»: بود شده نوشته توش. کردم  باز  رو بود دستم توی که  کاغذی
 هایحفره به برگردی خواینمی دیگه دونیممی. بخور حتما رو مغزها انواع نشی

 بخوری خشکبار  مغز  هم گرم  پنج روز  هر  اگه! باش خودت مراقب دالرام. تاریک
 «.آراد. باش خودت مراقب! کنهمی پر  برات رو گوشت  و خون جای

 .کردم  نگاه آینه توی

 !شد می بلند دود ازش. نبود هاانسان هایچشم مثل دیگه هامچشم

*** 
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 هم گردو  و گذاشتم  کنارش  هم کاردی.  بشقاب توی گذاشتمش  و زدم برش رو پنیر 
 هم باز  خونه شوفاژ  بابا ای. پیچیدم خودم به بیشتر  رو سویشرتم. کنارش  گذاشتم

 !انگار شده خراب

 تیکهتیکه آشپزخونه قیچی با رو بودم خریده که  هاییسنگک نون و کردم  دم چایی
 .بگیرم خمیر  سر  نون شدم مجبور  که  شد خورد اعصابم هم یکم. کردم

. خاموشه همچنان هم گوشیم.  کنممی آماده صبحونه دارم و صبحه شش ساعت
 .البته فعال. باشم داشته بهش زیادی نیاز  دیگه کنمنمی فکر 

. کردم  سالم بهشون. آشپزخونه توی اومدن و شدن بیدار  هم با تقریبا بابا و مامان
 .خوبه حالم قدر این چرا که  بودن کرده  تعجب جفتشون

 حالم دیشب هایسرم که  کنم  تصور  بذار . نکنم فکر  بهش بودم گرفته  تصمیم خودم
 !_کرده  بهتر  رو

 و دست شستن از  بعد بابا و مامان .میز سر  گذاشتم  هم کره  و عسل و مربا یکم
 .سفره سر  نشستن و اومدن صورتشون

 ممکن خوردمنمی اگه ولی نبود، راحت زیاد خوردن گردو  و نون و شیرین چایی
 بهتر  کنممی سعی حداقل. خوبم کنن  فکر  بذار ! دکتر ببرن رو من بخوان هم باز  بود

 !باشم

 !گرفتی  تازه نون! وای: مامان

 .سرخمیره: بابا

 نه؟ سنگکه، خب ولی آره -

 !عالی هم خیلی: مامان

 ساعت یه امروز  هم خودم. نمیری دیگه گفتم  نیکوسخن خانم به دیشب همون: بابا
 باشگاه؟ کارهای  دنبال میری کی.  حسابتتصویه برای میرم و گیرممی مرخصی

 بود؟ گرفته  جدی قدر این بابا یعنی
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 :گفت  من جای به مامان

. بیان خوانمی هااین خواهرم هفته این جمعه م،بچه کنه  استراحت یکم بذار  -
 !میاد هم داوودم داداش

 ربطی داداشت یبچه به بدی رو گلمدسته دختر  خوایمی تو کهاین چی؟ که:  بابا
 بدمش بشه پیدا فرشته یک کهاین مگه تا مونهمی جااین قدر اون دالرام. نداره من به

 !بهش

 هامچشم از  اشک و گرفت  مسرفه اختیار بی. گلوم  تو ریدپ چایی بابا حرف این با
 عذاب؟ فرشته فرشته؟ گفت.  شد جاری

 دخترم؟ خوبی دالرام؟: مامان

 .دادم تکون تایید نشونه به سری

 :داد ادامه بابا

 !شمنمی خر  من. آسیه کنممی موافقت نکن فکر  کهاین خالصه -

 :زد بابا به کیچشم خوردمی چایی که  جور همون و خندید مامان

 !میشی راضی چرا، -

 :کرد  اعتراض بابا

 حداقل نخوند، که  درس! گفتم  که  همین خوره،نمی دالرام درد به عالف اون خانم -
 !برسه جایی به ورزش از  بذار 

 !کشهمی رو من آخرش بابا این. شد نخوندنم درس بحث هم باز 

 :گفتم  سختی به. گرفت  رو خونه سنگینی سکوت

 رزمی؟ کارهای  دنبال برم امروز  شهمی کارگاه،  نمیرم که  حاال -

 فو؟کونگ  تکنو؟ کاتاره؟  بود؟ چی راستی. رسونیمتمی خودمون. عزیزم آره: مامان
 !ها بود هامایه این تو
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 !تکواندو: بابا

 !تکواندو آها: مامان

 :گفتم  و شدم بنلد صندلی از 

 .بپوشم رو هاملباس میرم -

 !نخوردی چیزی که  تو: بابا

 .هنره هم همین ممعده این با خدا به. شدم سیر  -

 رنگم دیگه. کردم  نگاه آینه تو رو خودم. پوشیدم رو هاملباس. رفتم اتاقم سمت به
 عسلی، هاییچشم گندمی،  ایچهره با دختر  همون دوباره حاال. نبود پریده

 !بودم نازک خدادادی ابروهایی و کوچیک  ایقلوه هایب**ل

 کردممی حس خب ولی. بلند قدی و داشتم الغر  به رو متوسط هیکلی. بودم زیبا من
 زشتی بره، بین از  وقتی چون مهمه؛ که  نیست جسم زیبایی این و نبود زیبا روحم
 !شهمی هویدا روحم

 لباس زمانی یه که  کردم  نگاه گشادی  و سفید لباس به. کردم  بازش. کمد  سراغ رفتم
 جمع دل مامان نه من نه و بود ریخته هاممدال همچنان کمد،  کف.  بود مرزمی

 .بذاریمشون کجا  دونستیمنمی. نداشتیم رو کردنشون

 سالن قدی آینه توی. گذاشتم  داریدسته پاکت توی و برداشتم جارختی از  رو لباسم
 چادر، بدون. مناسب مانتویی و بود سرم بزرگی روسری. کردم  نگاه رو خودم خونه،

 !ظاهرم از  حداقل. بودم ضیرا خودم از . حجاب با ولی

 دیگه. کردم  نگاه ورودی راهروی به. شن حاضر  بابا و مامان تا کشید  طول ربعیک
 خودم. بودم کشیده  تی خودم چون. طورهمین هم بیرون. نبود خون از  ردی

 .کردم  تمومش

 .دالرام بریم: بابا

 .چشم -
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 آسانسور  همون. کردیم  حرکت آسانسور  سمت به و رفتیم بیرون خونه از  تاییسه
 .داغون و کهنه

*** 

 :گفت  تعجب با و کرد  بهم نگاهی حریمی استاد

 خودتی؟ دالرام -

 هم من. بود شده خوشحال خیلی دیدنم از . رفتم آغوشش سمت به و زدم لبخندی
 ادامه رو رزمی نذاشت دیگه بابا داشتم، کنکور   وقتی یادمه. بودم شده خوشحال

 .کردم  خراب رو کنکور   و کردم  لج هم من. بدم

 ول رو تکواندو وقتی هم تو گفتم  من! شدی هم الغرتر ! شدی بزرگ قدر چه: استاد
 ... .ولی میشی؛ چاق همچین کنی

 :خندیدم

 !رفتم آب -

. دارم کالس  هامبتدی با که  اومدی روزی منتهی! دارم کالس  دیگه ساعت یه: استاد
 نداره؟ عیب

 .نه -

 :استاد

 !کنیم  تادتاس که  بریم بیا بپوش پس -

 :خندیدم

 !چشم -

 کلید  از  هم کلید  یه. کردم  نامثبت مجددا. کرد  همراهی باشگاه دفتر  تا رو من استاد
 کسی  فعال. کردم  حرکت رختکن سمت به هم من. دادن بهم رختکن کمدهای

 .کردنمی گرم  رو خودشون داشتن چندنفر  فقط بود نیومده
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 کمربند  همون. کمرم  دور  بستم رو مشکی کمربند  اون دوباره و پوشیدم رو هاملباس
 استاد وقتی که  همون دقیقا. کشیدم  سختی کلی  بهش رسیدن برای که  مشکی
 خاصی حس االن ولی بود؛ گرفته  رو پام تا سر  غرور  بستشمی کمرم  دور  داشت
 .نداشتم

 !همین. بود مصرفبی سیاه کمربند  یه فقط این

 :کردم  زمزمه و کردم  نگاه رختکن آینه توی

 کهاین جای به بعدش یادته اینجا؟ اومدیمی عشق با روز  هر  یادته دالرام؟ یادته -
 رفتی؟می کجا  خونه بری

 و نشستم خالی رختکن گوشه.  کردم  پاک سریع رو هاماشک و دادم تکون رو سرم
 .شد تکمیل ناممثبت که  بدم پیام مامان به تا کردم  روشنش. درآوردم رو گوشیم

 داد داشت تکشتک. خوندم رو هاشپیام تکتک. رسید بهم ینبز هایپیام خروار 
 واقعا هم من. داشت دوستم واقعا زینب. داره دوستم و نگرانمه چقدر  که  زدمی

 !داشتم دوستش

 دوباره. کردم  رد رو تماس چکید مگونه  روی از  که  اشکی رد با. زد زنگ لحظههمون
 :داد پیام دفعه این. زد زنگ دیگه بار یه. کردم  رد هم باز . زد زنگ

 !بدی جواب میدم قسمت جدم به -

 قدر این وقتهیچ هاششوخی گرچه.  شهمزهبی هایشوخی از  هم این کردم  فکر 
 !برام نبودن مزهبی

 :داد پیام دوباره

 !ها نداره شوخی کسی  با من جد -

 هاششوخی ناراحته وقتی همیشه. کردم  رد. زد زنگ. ندادم رو جوابش هم باز 
 شه؟می مزهبی

 :داد پیام
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 دونممی فقط! نمیاد بدت من از  دونممی که  من داری، دوست کی  هر  جون دالرام -
 !بده جواب کنممی خواهش! هست چیزیت یه

 من ولی بدم؛ دستش از  خوامنمی گرچه.  کنه  ولم میاد بدم ازش بگم بهش اگه شاید
 !ندارم رو توانش

 :داد پیام بار  این

 !دالرام -

 :نوشتم ر اختیا بی

 جانم؟-

 :نوشت

 !زینب جان! بده جواب -

 :گفت  بغض با. داشت گریه  حالت صداش. برداشت. زدم زنگ خودم بار این

 کارگاه؟  نمیری دیگه که  راسته این عوضی! دالرام -

 :گفتم  گریه  با

 .ذارهنمی دیگه بابام بابام،! آره -

 من؟ برای شدی دپرس جوریاین که  مرده زینب مگه. ذارهنمی که  جهنم به -

 !کنم  نگاه هاتچشم تو نمیشه روم دیگه تمشرمنده من زینب -

 چرا؟ -

 نتونستم حتی اومد، پیش کاری  واقعا. رفتم که  روز  اون نبود خودم دست خدابه -
 !ببندم رو ماشینت در 

 ببرمت خواستم زوری زور  درآوردم بازی شعور بی من! کثافت  سرت فدای که  اون -
 فکر  همه جدیه که  قدر این بابا دونممی! ترسوندت که  هم خره مینا این. مونخونه

 کرده  هولت قدر این زده حرف جورییه دونممی! کنتشون  دستگیر  خوادمی کننمی
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 زنیمی چرا! آی... نیست حالیش هیچی احمقه خره این بابا نه! دودی کردی  فکر 
 نیستی؟ مگه شعور؟بی

 !بود جااون عذاب فرشته. افتاد پشت به دلم خط، ور اون حضورش تصور  از 

 .نداشتم رو جرئتش ولی کنم  قطع خواستممی

 ... .دنمی خوای؟می چی برای رو گوشی!  گاو!  هوی -

 :پیچید ایمردونه صدای

 .شاکری خانم سالم الو -

- ... 

 ... .الو روز؟ اون ترسوندمتون من -

 بله؟ بله -

 !کنید  حالل. مکرد  رفتار  بد قدر این دونستمنمی شرمنده -

- ... 

 !چل و خل بگیر  بیا. ببخشید بازم -

 .اومد کسی  خوردن کتک  صدای

 برو! عوضی نزاکتبی! نزدمت خواممی که  جوریاون هنوز  میری کجا  هوی: زینب
 دالرام؟ الو... الو! نبینم رو ریختت

 :بگم بریده و هول تونستم فقط و چکید چشمم از  ایدیگه اشک قطره

 بله؟... ب -

 حاللش. شهمی مهم براش زیادی جهنم و بهشت هاوقت بعضی این ببخشید: ینبز
 !بسوزه نکن حاللش! شنویمی من از  نکن

 ... .یکم من نداره اشکال. زینب خیالبی -
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 !ببر رو حالش برو! سگ گوشت  از  تر حروم گهمی خان؟ هرکول دیدی -

 .اومد زبون درآوردن شبیه صدایی

 .خندیدم یکم

 !کشهمی چی دستت از  احمد فهمممی رمدا تازه -

 جون؟ کوزت  گفتی  چیزی هان؟ -

 کوزت؟  -

 ستشلخته قدر این مونخله امین این. برات ذارممی رو کوزت  لقب حاال از  دیگه آره -
 مامان میگم دروغ. برنمیای پسش از  بپردازی شو و شست به شبم تا صبح که

 حمیده؟

 :گفت  بهم زینب عدب و اومد میانسالی خانم یخنده صدای

 بهتره؟ حالت. خیالبی خب -

 .بگیرم سر  از  رو رزمی ورزش دوباره گرفتم  تصمیم. آره -

 میدم خودم به تکونی نه من کل  در  ولی ست،خوبی چیز  کال  ورزش خوبه. خوبه -
 این به! شمنمی هم چاق خورم،می خرس عین و جا یه شینممی کواال  عین فقط و

 کنم؟می رو کار   این وریچج دونیمی! هنر میگن

 :گفتم  خنده با

 !بسوزونی چربی تا زنیمی حرف قدر این -

 برنامه. پنج ساعت راس دنبالت میام امروز  دلی راستی! دهنت قربون باریکال -
 دهنم؟ تو بریزی رو هامدندون بزنی نداری که  رزمی یمرنامه

 .ندارم کاری  ظهر  از  بعد. باشگاهم االن بابا نه -

 آشتی؟. بهخو خب -

 اصال؟ بود قهر  خری کدوم  -
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 روش روغن وجب یه بسازم ازت داداشیزن! دیگه خودمی االغ. دالرام شدی حاال -
 دربیاد خیابون سر  برق چراغ تیر  از  صدا! سایلنته فول هنوزم واال که  یکی اون! بماّسه

 بهش هنوزم چرا دونمنمی داره بچه دوتا خودش االن البته. درنمیاد بچه این از 
 داداشزن کن  رو فکرش. سالشه سه و بیست! ترهکوچیک  تو از  چون آها،! بچه میگم

 خوره؟می دردی چه به تر کوچیک

 :گفتم  و خندیدم

 میگن! بیشتره تو از  عقلش خدا بنده سنش اون با. بکشی خجالت که  درد این به -
 !کنهمی فکر  بیشتر  زنهمی حرف کمتر   که  اونی

 شماره راستی! مغزبی ما باشه! ما واسه ذارنمی کالسی  چه مردم! بابا نه! اوه -
 ورشکست باید خودم یا بزنم حرف باهات بخوام جوریاین بار  هر . بده رو تونخونه

 !کنم  ورشکست رو تو یا شم

 نداری؟ کاری.  برم باید زینب. میگی راست آره -

 به خواهر  برو! شد خطرناک اوهاوه کنی؟  لگدپرونی بشکنی استخون بری خوایمی -
 به بیایم خله امین با خودم بزن زنگ نزن زنگ اورژانس به شدی له اگه! سالمت

 !نمونه تنت تو جون دیگه که  زنمتمی قدر این خودم. برسیم دادت

 :گفتم  خنده با و بریدهبریده

 !خداحافظ -

 !شاهللان بده شفات جدم! ناآرام دل همرات به خدا -

 :گفتم  شوخی به

 !داری ارادت دتج به چقدر  -

 سیدم؟ دونستینمی -

 :گفتم  سختی به. شد محو لبخندم و اومد بند زبونم

 .خداحافظ دیگه خب. آهان -
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 .س*و*ب. جون دلی خداحافظ -

 سربند اون. نکرد خارج افکارم از  رو من هم گوشی  ممتد هایبوق صدای. کرد  قطع
 ما. "شدهندهتکون و بم صدای. کردم  فرار  ازش که  ایچهره. نورانی و رنگ سبز 
 !"نکنیم توبه شفاعت که  نیستیم پست قدر اون

*** 

 بعد معموال گرچه.  برد خوابم زود که  بودم خسته قدر اون ناهار  از  بعد. بودم خواب
 .خونه اومده زود امروز  مامان فهمیدم در  صدای شنیدن با. خوابیدمنمی ظهر  از 

 کردن  عوض از  بعد. اومدمی آوازش صدای. بودم زده خواب به همچنان رو خودم
 .بود اومده زود که  داشتیم مهمون شب کنم  فکر . آشپزخونه توی رفت لباسش،

 .دقیقهپنج و چهل و چهار . کردم  اتاق ساعت به نگاهی

 !نمونده کاریاضافه اصال مامان که  خبره چه

 :گفت.  بازه هامچشم که  دید و اتاق توی اومد مامان

 .داریم مهمون شب کن  کمک  پاشو امانی؟م خوبی! گلم  دالرام سالم -

 :پرسیدم گرفته  صدایی با و دادم رو سالمش جواب

 باز؟ مونخونه شه چتر  خوادمی کی  -

 :گفت  و خندید

 .بیان خوانمی شخانواده و مرتضوی آقای! رو حرف این نزن -

 .یاروها همون آهان -

 :کرد  اخم

 جوریهمین. دتتنمی تپسردایی به که  گفت  بابات زدنه؟ حرف طرز  چه این -
 تو گفتی  که  قبال. آقاست خیلی مرتضوی آقای پسر ! که  بمونی دستمون رو شهنمی
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 یکم امشب خداوکیلی ولی کردم  عذرخواهی ازشون جورییه نیستی موقعیتش
 !نده دستشون از ! کن  جلوه خانوم

 .نگفتم چیزی و زدم پوزخندی دلم تو

 :گفت  و برداشت رو آیفون. اهرور  توی رفت مامان. دراومد صدا به آیفون

 کیه؟  -

 :گفت  بعد و کرد  مکث کمی

 !دوستته دالرام... لحظهیه! نگفته چیزی من به مطمئنید؟ -

 .کردم  خارج اتاق از  رو خودم زور  به و شدم بلند

 :گفت  بهم کمرنگی  اخم با مامان

 !دوستت با داری قرار  بودی نگفته -

 .زینبه -

 دیگه؟ کیه  زینب -

 .رفیقم -

 !بری تونینمی االن بگو بهش -

 !شهنمی دادم، قول بهش -

 :گفتم  لبخند با و برداشتم رو آیفون

. میام پوشممی االن. بودم خواب االن تا تمشرمنده ببین خوبی؟! زینب سالم عه -
 .میشم تشرمنده ایدقیقهده یه باشه؟

 :گفت  و کرد  اخم یکم زینب

 !ها قیقهدده فقط بدو! رسیممی هم به باشه -

 .خندیدم
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 .شرمنده. باشه -

 !شرمنده دشمنت -

 :گفت  موشکافانه مامان. جاش سر  گذاشتم  رو آیفون

 گردی؟برمی کی  -

. کنممی کمکت  گردمبرمی تمشرمنده مامانی شم فدات. همیم با ساعتیه فوقش -
 خب؟

 :رفت آشپزخونه سمت به و کشید  پوفی

 !باش خوش برو. اصال نخواستیم -

 خیالبی. بیرون زدم خونه از  و پوشیدم رو هاملباس. اتاق توی رفتم و زدم لبخندی
 کنار   که  افتاد زینب ماشین به نگاهم وقتی. پایین رفتم هاپله از  و شدم آسانسور 

 .رفتم سمتش به و زدم لبخندی بود شده پارک خونه

 هفوالدزر  مادرهای عین سینه به دست دیدم کردم،  باز  که  رو شاگرد صندلی در 
 !کرده  اخم نشسته

 .کردم  سالم و خندیدم

 معرفت؟بی خبر  چه! سالم و کوفت!  سالم علیک -

 :گفتم.  بستم رو در  و نشستم

 ... .ممعده. نبود خوب اصال حالم. زینب تمشرمنده -

 بهتری؟ حاال -

 .آره -

 .خداروشکر -

 .خداروشکر آره -
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 .افتاد راه و کرد  روشن رو ماشین زینب

 کافه؟  دومک  بریم... خب -

 !دونمنمی -

 !ها بود باحال صداش مامانت راستی. گفتم  که  جا هر  ریممی من سلیقه به خب -

 !داریم مهمون شب چون اومد زود هم امروز . باشه خونه میاد پیش کم  -

 مهمونتون؟ کیه  کرد،  گل  فوضولیم! واو -

 .من خواستگار  -

 .اومد بند زبونش. کرد  کپ  زینب

 :زدم داد تقریبا

 !کن  نگاه رو لوتج -

 :گفت  و کرد  صاف رو فرمون سریع

 !دالرام -

 چیه؟ -

 !کنی  بدبخت رو خودت نشی خر  -

 :کنم  اذیتش خواستم

 .شدم خسته دیگه راستش -

 برم راه خله امین مخ رو دیگه یکم کن  صبر ! دیگه نشو خر  زینب جون! دالرام: زینب
 !هپسندمی زود. حله ببینتت بار یه هم حمیده مامان. حله

 !گرفتممی شوخی پای همیشه رو حرفت این! نکن اذیتم زینب -

 .کرد  اخم زینب

 !کردیمی غلط تو -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

68 

 

 :گفتم  و خندیدم

 !نرسه عذاب یفرشته به من از  چیزی خوادمی خدا انگار  بابا نه -

 .ورچید رو هاشب**ل زینب

 !متهع عذاب یفرشته. خله امین خوبیه این به داره؟ کم  چی داداشم مگه! وا -

 :گفت  زینب. نگفتم چیزی و خندیدم هم باز 

 ایدیگه کس  خوامنمی دارم، دوست رو تو من! داری دوست کی  هر  جون دلی -
 !شه داداشمزن

! کنه  زندگی باهاش خوادمی داداشت کنی؟  زندگی داداشتزن با خوایمی تو مگه -
 رشخواهرشوه نمیاد خوشش دیگه کس  چه باشم من چه نداره هم فرقی هیچ
 !باشه آویزونش شهمه

 :گفت  بعد و رفت غرهچشم سمتم به برگشت

 !نداری رو شدن من داداشزن لیاقت که  ببینم رو ریختت اصال تو برو! اهلل الی اله ال -

 .نگفتم چیزی و زدم گشاد  لبخندی

 !کردم  شوخی من. دلی نداره اشکال -

 .منم -

 :گفت  و خندید

 بشم؟ ونآویز  خواهرشوهر  یه ذاریمی یعنی -

 :گفتم  و زدم بازوش به مشتی

 !عوضی -

 ایخونهدیوونه همون توی برو رو عجیب هایفن این! لعنتی داشت درد! آیآیآی -
 !خواممی رو بازوم من! کن  تمرین کنینمی بیداد داد که
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 !نکن توهین من ورزش محل و ورزشی یرشته به! هی -

 بریم؟ کجا  بفرمایید م،خان حضرت خب! کنیمنمی توهین! باشه باشه -

 .جایی یه ریممی تو سلیقه به گفتی.  بیرون آوردی رو من تو دونمنمی -

 دیگه! خیابون تو نداختمتمی پنجره از  االن همین وگرنه رفیقمی که  حیف هی، -
 !نبینمت دیگه کردی  جور  بهونه خوب! بدی خیلی... اه... و کارگاه  نمیری که  هم

 .خندیدم

 .کرد  مجبورم بابام کنم؟  کار   چه خب -

 !کنی  ازدواج کردمی مجبورت خوردهیه کاش  ای -

 .نداره اصرار  زیاد مورد یه این تو خداروشکر  خب نه -

 زنی؟می زنگ بهم امشب. فرستادم برات رو مونخونه شماره راستی -

 .داریم مهمون. دونمنمی... اممم -

 !بزن زنگ بزنی حرف امباه خواست دلت وقت هر . نداره اشکال. نبود یادم آخ -

 .باشه -

 همه میگن! دارهخنده خیلی اومده جدید فیلم یه سینما؟ بریم چیه نظرت -
 ببینیم؟ بریم! زننمی گاز   رو سینما هایصندلی

 طول بیشتر  ساعتیه گفتم  هم مامانم به. نمیاد خوشم فیلم از  زیاد راستش -
 .کارمون  کشهنمی

 :گفت  داشتبرمی رو گوشیش  که  طور همون و کرد  اخمی

 .بزنم زنگ بهش بده رو تونخونه شماره -

 چی؟ -

 .شنفتی که  همون -
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 ... .ولی -

 !رو شماره بگو. نمیده حال تنهایی سینما! ولیبی ولی -

 خاصی ژست یه با و گرفت  رو شماره هم زینب. گفتم  رو مونخونه شماره تردید با
 :گفت  و زد دیلبخن چندلحظه از  بعد. شد منتظر  و گرفت  رو گوشی

 بیشتر  یکم من نداره ایرادی اگه. دالرام دوست هستم، زینب! شاکری خانم سالم -
 مطمئن نه نداره؟ اشکالی. کشهنمی طول بیشتر  هشت ساعت تا. بشم مزاحمش

 ممنون خیلی. کنممی شپیاده خونه در  دم میارمش خودم ماشین با خودم. باشین
 .خداحافظ برسونید سالم! کردین  لطف

 .کرد  قطع

 :گفتم  و کشیدم  پوفی

 به رو زمان و زمین لوس دخترهای این مثل بکنی رو کاری  یه بخوای! تو دست از  -
 .دوزیمی هم

 :گفت  و خندید

 .آورده بارم لوس دیگه عمومه تقصیر  -

 :خندید و زد رو فلش

 از  بیشتر  رو زینب تو گفتمی عمو به. بود شده عصبانی زهره بار یه خیر  به یادش -
 !اومدنمی بیرون روز  دو تا بود کرده  حبس اتاق توی رو خودش! داری دوست من

 .شدم خیره روروبه به و خندیدم

 :پرسیدم و شدم کنجکاو  ولی نبودم فوضول اینکه با

 خودته؟ برای ماشین این -

 نکردم شاقی کار   خودم نظر  به گرچه.  شدم التحصیلفارغ وقتی بود عمو هدیه آره، -
 !مگرفت  لیسانس
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 :گفتم  و زدم لبخندی

 .داره دوستت خیلی معلومه -

 دستشویی سالمت به هاخانم آقایون. سینما هم این بفرمایید... خب. اوهوم -
 !حیاطه گوشه

 منتظر  و خریدیم بلیط ش،بوفه از  پفک و چیپس کلی  گرفتن  از  بعد. شدیم پیاده
 .گذشت  خوش واقعا شب اون. بشه شروع فیلم اون سانس اولین تا شدیم

 !خندیدم دلم ته از  واقعا که  هاییشب معدود از  یکی

*** 

 :گفتم  لبخند با و برداشتم رو آیفون

. میام پوشممی االن. بودم خواب االن تا تمشرمنده ببین خوبی؟! زینب سالم عه -
 .میشم تشرمنده ایدقیقهده یه باشه؟

 :گفت  و کرد  اخم یکم زینب

 !ها دقیقهده فقط بدو! رسیممی هم به باشه -

 .خندیدم

 .شرمنده. باشه -

 !شرمنده دشمنت -

 :گفت  موشکافانه مامان. جاش سر  گذاشتم  رو آیفون

 گردی؟برمی کی  -

. کنممی کمکت  گردمبرمی تمشرمنده مامانی شم فدات. همیم با ساعتیه فوقش -
 خب؟

 :رفت آشپزخونه سمت به و کشید  پوفی
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 !باش خوش برو. اصال نخواستیم -

 خیالبی. بیرون زدم خونه از  و پوشیدم رو هاملباس. اتاق توی رفتم و زدم خندیلب
 کنار   که  افتاد زینب ماشین به نگاهم وقتی. پایین رفتم هاپله از  و شدم آسانسور 

 .رفتم سمتش به و زدم لبخندی بود شده پارک خونه

 الدزرهفو مادرهای عین سینه به دست دیدم کردم،  باز  که  رو شاگرد صندلی در 
 !کرده  اخم نشسته

 .کردم  سالم و خندیدم

 معرفت؟بی خبر  چه! سالم و کوفت!  سالم علیک -

 :گفتم.  بستم رو در  و نشستم

 ... .ممعده. نبود خوب اصال حالم. زینب تمشرمنده -

 بهتری؟ حاال -

 .آره -

 .خداروشکر -

 .خداروشکر آره -

 .افتاد راه و کرد  روشن رو ماشین زینب

 کافه؟  کدوم  ریمب... خب -

 !دونمنمی -

 !ها بود باحال صداش مامانت راستی. گفتم  که  جا هر  ریممی من سلیقه به خب -

 !داریم مهمون شب چون اومد زود هم امروز . باشه خونه میاد پیش کم  -

 مهمونتون؟ کیه  کرد،  گل  فوضولیم! واو -

 .من خواستگار  -
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 .اومد بند زبونش. کرد  کپ  زینب

 :زدم داد تقریبا

 !کن  نگاه رو جلوت -

 :گفت  و کرد  صاف رو فرمون سریع

 !دالرام -

 چیه؟ -

 !کنی  بدبخت رو خودت نشی خر  -

 :کنم  اذیتش خواستم

 .شدم خسته دیگه راستش -

 برم راه خله امین مخ رو دیگه یکم کن  صبر ! دیگه نشو خر  زینب جون! دالرام: زینب
 !پسندهمی زود. حله ببینتت بار یه هم حمیده مامان. حله

 !گرفتممی شوخی پای همیشه رو حرفت این! نکن اذیتم زینب -

 .کرد  اخم زینب

 !کردیمی غلط تو -

 :گفتم  و خندیدم

 !نرسه عذاب یفرشته به من از  چیزی خوادمی خدا انگار  بابا نه -

 .ورچید رو هاشب**ل زینب

 !عمته ذابع یفرشته. خله امین خوبیه این به داره؟ کم  چی داداشم مگه! وا -

 :گفت  زینب. نگفتم چیزی و خندیدم هم باز 

 ایدیگه کس  خوامنمی دارم، دوست رو تو من! داری دوست کی  هر  جون دلی -
 !شه داداشمزن
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! کنه  زندگی باهاش خوادمی داداشت کنی؟  زندگی داداشتزن با خوایمی تو مگه -
 هرشوهرشخوا نمیاد خوشش دیگه کس  چه باشم من چه نداره هم فرقی هیچ
 !باشه آویزونش شهمه

 :گفت  بعد و رفت غرهچشم سمتم به برگشت

 !نداری رو شدن من داداشزن لیاقت که  ببینم رو ریختت اصال تو برو! اهلل الی اله ال -

 .نگفتم چیزی و زدم گشاد  لبخندی

 !کردم  شوخی من. دلی نداره اشکال -

 .منم -

 :گفت  و خندید

 بشم؟ آویزون خواهرشوهر  یه ذاریمی یعنی -

 :گفتم  و زدم بازوش به مشتی

 !عوضی -

 ایخونهدیوونه همون توی برو رو عجیب هایفن این! لعنتی داشت درد! آیآیآی -
 !خواممی رو بازوم من! کن  تمرین کنینمی بیداد داد که

 !نکن توهین من ورزش محل و ورزشی یرشته به! هی -

 بریم؟ کجا  بفرمایید خانم، تحضر  خب! کنیمنمی توهین! باشه باشه -

 .جایی یه ریممی تو سلیقه به گفتی.  بیرون آوردی رو من تو دونمنمی -

 دیگه! خیابون تو نداختمتمی پنجره از  االن همین وگرنه رفیقمی که  حیف هی، -
 !نبینمت دیگه کردی  جور  بهونه خوب! بدی خیلی... اه... و کارگاه  نمیری که  هم

 .خندیدم

 .کرد  مجبورم بابام کنم؟  کار   چه خب -
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 !کنی  ازدواج کردمی مجبورت خوردهیه کاش  ای -

 .نداره اصرار  زیاد مورد یه این تو خداروشکر  خب نه -

 زنی؟می زنگ بهم امشب. فرستادم برات رو مونخونه شماره راستی -

 .داریم مهمون. دونمنمی... اممم -

 !بزن زنگ بزنی حرف باهام تخواس دلت وقت هر . نداره اشکال. نبود یادم آخ -

 .باشه -

 همه میگن! دارهخنده خیلی اومده جدید فیلم یه سینما؟ بریم چیه نظرت -
 ببینیم؟ بریم! زننمی گاز   رو سینما هایصندلی

 طول بیشتر  ساعتیه گفتم  هم مامانم به. نمیاد خوشم فیلم از  زیاد راستش -
 .کارمون  کشهنمی

 :گفت  داشتبرمی رو یشگوش  که  طور همون و کرد  اخمی

 .بزنم زنگ بهش بده رو تونخونه شماره -

 چی؟ -

 .شنفتی که  همون -

 ... .ولی -

 !رو شماره بگو. نمیده حال تنهایی سینما! ولیبی ولی -

 خاصی ژست یه با و گرفت  رو شماره هم زینب. گفتم  رو مونخونه شماره تردید با
 :گفت  و زد لبخندی چندلحظه از  بعد. شد منتظر  و گرفت  رو گوشی

 بیشتر  یکم من نداره ایرادی اگه. دالرام دوست هستم، زینب! شاکری خانم سالم -
 مطمئن نه نداره؟ اشکالی. کشهنمی طول بیشتر  هشت ساعت تا. بشم مزاحمش

 ممنون خیلی. کنممی شپیاده خونه در  دم میارمش خودم ماشین با خودم. باشین
 .افظخداح برسونید سالم! کردین  لطف
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 .کرد  قطع

 :گفتم  و کشیدم  پوفی

 به رو زمان و زمین لوس دخترهای این مثل بکنی رو کاری  یه بخوای! تو دست از  -
 .دوزیمی هم

 :گفت  و خندید

 .آورده بارم لوس دیگه عمومه تقصیر  -

 :خندید و زد رو فلش

 از  ر بیشت رو زینب تو گفتمی عمو به. بود شده عصبانی زهره بار یه خیر  به یادش -
 !اومدنمی بیرون روز  دو تا بود کرده  حبس اتاق توی رو خودش! داری دوست من

 .شدم خیره روروبه به و خندیدم

 :پرسیدم و شدم کنجکاو  ولی نبودم فوضول اینکه با

 خودته؟ برای ماشین این -

 نکردم شاقی کار   خودم نظر  به گرچه.  شدم التحصیلفارغ وقتی بود عمو هدیه آره، -
 !گرفتم  لیسانس

 :گفتم  و زدم لبخندی

 .داره دوستت خیلی معلومه -

 دستشویی سالمت به هاخانم آقایون. سینما هم این بفرمایید... خب. اوهوم -
 !حیاطه گوشه

 منتظر  و خریدیم بلیط ش،بوفه از  پفک و چیپس کلی  گرفتن  از  بعد. شدیم پیاده
 .گذشت  خوش واقعا شب اون. بشه شروع فیلم اون سانس اولین تا شدیم

 !خندیدم دلم ته از  واقعا که  هاییشب معدود از  یکی

*** 
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 .حلما و دالرام بعدی، یمبارزه -

 چشمکی. بود زیبایی ولی سبزه دختر . کردم  نگاه حلما به. کردم  سرم رو ممبارزه کاله
 :کرد  لبخونی و زد بهم

 !کشمتمی -

 .رفت بهم ایغرهچشم استاد. نگفتم چیزی و درآوردم زبون

 دالرام؟ دیگه ایآماده -

 .استاد بله -

 !نخندین بهش شد پاکله.  کنه  مبارزه خوادمی چندسال از  بعد: استاد

 :گفتم  و زدم لبخندی. کردن  نگاه بهم و خندیدن یکم باشگاه هایبچه

 !نشه پاکله  کنید  تشویق رو حلما فعال نه -

 .سرم توی زد و ور این اومد استاد

 !بزن زر  کمتر   -

 :گفت  و انداخت نگاهی کردنمی مبارزه داشتن که  دونفری به استاد. دمخندی

 !ندازنمی تخته شلنگ. نبینم رو ریختتون برید دیگه بسه -

 و دور  رو افتادم بعدش ولی بیاد، یادم تا کشید  طول یکم اولش. نبود بد ممبارزه
 .باالتر کشیدم  رو امتیازهام

. بود خورده اساماس کلی  مگوشی.  نرختک توی رفتیم کالس،  شدن تموم از  بعد
 !کردمی اذیتم هی زینب

 !هاحاالحاال بهت دارم نیاز  من! نخوری کتک.  کنممی تو حروم که  شارژی این حیف -

 !من طرف از  مشت دوتا هم این! گیشگیش  -
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 مرضم خو ولی ها، داری کالس  دونممی نه؟ ندارین، فرصت امروز  لگدپرون، خانم -
 !کنم  کار   چه گرفته

 .مشونه روی زد حلما

 مرگ مکش هایخرکی عشوه ها؟عاشقانه اون از  داده؟ اس طرف بازه؟ نیشت چیه -
 من؟

 .خندیدم

 !نره سر  شحوصله میده پیام هی کالسم  دونهمی خنگول. دوستمه نه -

 !نعمتیه خل رفیق نداره عیب: حلما

 .کردم  تایید

 .آره -

 تاکسی توی. رفتم بیرون باشگاه از  هابچه با خدحافظی از  بعد و پوشیدم رو هاملباس
 .بخونم بهتر  رو هامپیام تازه کردم  وقت نشستم، که  خط

 «!میایم زود امروز  کن  درست کتلت  ناهار  دلی»: بود بابا از  هم پیام یه

 ناهار  به که  میان ظهر  از  بعد چهار  ساعت حدودای یعنی میایم، زود گنمی وقتی
 .کیفم  ته ندازممی رو وشیمگ  و زنممی پوزخندی! برسن

 .دیدمنمی رو هااون خونه جلوی اگه فقط. بود خوبی روز 

 کرده  پارک خونه جلوی سقفشون روی قرمز  هایچراغ با مشکی خفن ماشین چند
 ویژه یگان آرم با پلیس چند. بود زده خشکم ولی بودم، خونه جلوی دیگه. بودن

 .بودن ساختمون مدیر  با صحبت مشغول

 .بشه جاری چشمم از  اشک ودب نزدیک

 :گفت  و انداخت سمتم به رو نگاهش ساختمون مدیر 

 !بیارین تشریف لحظهیه. شاکری خانم سالم -
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 شبه؟ اون برای نکنه. کردم  سالم و جلوتر  رفتم زور  به

 آقای به. گرفتم  رو گردنم  پشت عرق مقنعه زیر  از  و دادم قورت صدا با رو دهنم آب
 :گفت  رسیدم که  گودرزی

 افراد از  یکی پیش شب چند راستش. هستن دینا سازمان از  ویژه پلیس ایشون -
 ما. شده روروبه مشکوک مورد یه با در  دم بذاره رو آشغالش رفته که  ساختمون
 ... .که  میگن هم االن. دادیم رو گزارشش

 :داد ادامه پلیسه

 مورد ونا که  دادنمی نشون هادوربین یشده ضبط هایفیلم و شواهد واال -
 ندیدین؟ مشکوکی چیز  شما. بوده دود یه مشکوک

 مشکوک؟ چیز  -

 جاسوسی ساختمون این توی ممکنه ولی ندیده صدمه کسی  که  این با راستش. آره -
 !کنیم  پیشگیری حوادث از  بهتره. باشن داشته چیزی

 چون منتهی. پلهراه توی رفتن. بودن نفر  دو که  میدن نشون شواهد: گودرزی  آقای
 !شیم متوجه زیادی چیز  نتونستیم نداره، دوربین پلهراه

 ندارن؟ دوربین پاگردها مطمئنین: پلیس

 !خرابن اکثرا ولی دارن،: گودرزی

 کنیم؟  بررسی رو واحدها بخوایم اگه نداره اشکال: پلیس

 :گفتم  ایزدهوحشت لحن با و گزیدم  ب**ل

 چی؟ -

 دستم از  که  بود دستیمساک توی ممبارزه لباس. سمتم به برگشت گودرزی  آقای
 .پریده صورتم روی از  رنگ که  کردممی حس. زمین روی افتاد

 خوبه؟ شما حال خانم: پلیس
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 :داد دلداریم گودرزی  آقای. چکید اشکم از  ایقطره

 .... چیز همه به پلیس. نیست نگرانی جای. نباشید نگران -

 :بود تر فهیم انگار  پلیسه

 مشاهده چیزی شب اون. بود فامیلیتون کنم  فکر  شاکری. ..خانم. نداره ایرادی نه -
 !نترسین چیزی از . مونههمه مراقب خدا نباشید نگران کردین؟

 تو؟ برین خواینمی: گودرزی

 :گفتم  و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم

 !ترسممی نیست، خونه تو کسی  -

 !ترسیدممی واقعا. نبود دروغ

 !انگار افتاده فشارتون. هستن خانمم. ما رتمانآپا توی برین پس: گودرزی  آقای

 :گفت  و کرد  نچی پلیسه

 .دودها از  امون -

 بعد. جاش سر  بیاد فشارم تا شونخونه رفتم ایدقیقه چند گودرزی  آقای اصرار  به
 .خودمون یخونه توی برگشتم

 زدهوحشت قدر این چرا ترسیدم؟می قدر این چرا پس! اثری هیچ نبود، خون از  اثری
 بودم؟

 چی هر . رسیدممی کارهام  سزای به باید. شدممی مجازات باید باالخره چون شاید
 طردش دوده بفهمن اگه شخانواده حتی که  ننگین موجود یه. مدود من باشه
 !مجامعه ننگ من. نمیده بها بهم کس  هیچ دیگه. کننمی

 روی که  نجامعه ننگ افرادی اون نظر  از . کردنمی فکر  طوریاین آراد ولی
 کنن،می زندگی تهران هایآپارتمان بهترین توی نشینن،می سیاه چرمی هایصندلی

 پایین این که  میده اهمیت کسی  چه و نیست دودی هیچ که  جایی! باالباالها اون
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 ننگ" میگن بهش که  شده موجودی به تبدیل آراد و داده؟ جون دودها شدت از  آرام
 "!جامعه

 ریخته هاخون یعنی ننگ بمکن؛ رو مردم خون دودها که  نیست این جامعه ننگ
 تونهنمی حتی دوست،پول عده یه فکریبی از  حاال و بمونه استوار  مملکت این تا شد

 !بکشه نفس

 رو هاییسیستم تونستمی سالگی پونزده توی که  العادهفوق آراد اون یعنی ننگ
 مثل ایجشنواره توی کنن،  طراحی تونستننمی غربی دانشمندان که  کنه  طراحی

 !خودش حال به شد رها و نکرد حمایتش کسی  ولی آورد مقام خوارزمی

 :کردم  زمزمه و کردم  نگاه اتاقم یآینه توی

 خودم و کردم  ول رو درس خودخواهیم خاطر  به باشم دختر  که  منی یعنی ننگ -
 یک به بشم تبدیل تونستممی که  منی. مقصرم من یعنی ننگ. کردم  بدبخت رو
 کشیده  هم خودم ولی شدن، بیدار  خرگوشی خواب از  هابعضی شاید. بهتر ییندهآ 

 !باتالق توی شدم

 جور  و جمع افکارم تا کردم  کتلت  کردن  درست به شروع و آشپزخونه توی رفتم
 .کنهمی خودخوری داره فقط که  میام نظر  به دیوونه یه من کسی  هر  نظر  از . بشن

 وضعتون کشتیدمی رو نفر چهل به نزدیک خودتون یاراده به اگه هم شما. شاید آره،
 رو مخانواده شد چطور  شد؟ تموم چیز  همه که  شد چی ولی بود؛ تر خراب من از 

 نخوردم؟

 بر  یا کنند؟نمی اندیشه قرآن در )  اغفالها؟ قلوبهم علی ام... القرآن یتدبرون افال" 
 ("است؟ شده زده قفل هایشانقلب

 شهمه داریم عادت ما چرا. شنیدم رو قرآن صوت هامدت از  بعد وقتی نمیره یادم
 !کنهمی ایجاد مردم برای منفی حس جور  یه این بذاریم؟ قرآن ختم موقع
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 گندهکله  هایخانواده از  طرف که  جاییاون از . بود بودم کشته  که  کسایی  از  یکی ختم
 ختمش به مرفت این خاطر  به. بودیم مشتاق واقعا کشتنش  برای بود، کلفت  گردن  و

 .ببینم رو شخانواده کشیدن  زجر  که

 بودم، دیوونه یه من فقط. نبود کار   در  اجباری هیچ. نشدم دود نیاز  روی از  من
 خصوصا بود، شده متنفر  دنیا یهمه از  وضع اون توی آراد دیدن با که  ایدیوونه

 !جوریه کدوم  هر ! شهرشپایین تا گرفته  باالشهر  از ! تهران مردم

 باید. بود شده خراب حالم. بهم زد سیلی محکم موقعاون قرآن چقدر  که  رهنمی یادم
 .بیرون کشیدممی تله اون از  رو پام

 یه این. برم جلوتر  خواستمنمی دیگه ولی نیست، برگشت برای راهی دونستممی
 رو وجودم همه خوره مثل کمکم  اما ندادم، اهمیت بهش که  بود کوچیک  احساس

 .یامب خودم به تا گرفت

 که  همین گفتمی. کشید  داد سرم و کرد  دعوام خیلی. تونستمنمی نبود، آراد اگه
 !نیست باال اون دودها جای! هست هم زیادیت! بسه بمونی تخانواده با گذاشتیم

 بلند. ریختنمی امونبی هاماشک. برید رنده با دستم. افتادم قربانیم آخرین یاد
 و کردممی فکر  گذشته  به هم و کردممی دهرن پیاز  هم. شستم رو دستم و شدم

 .گرفتممی آبغوره

 :گفتم  و گذاشتم  چکونآب یلبه روی رو سرم

 !نیست اعتراف وقت حاال -

 کمکم  و شه متوجه هیچکس نذاشت هاسال این طی. خرید رو آبروم خوب خدا ولی
 م؛برا کمیه  مجازات هم مرگ دونم،می. بود سخت گرچه.  زندگیم به برگردم کرد
 !بزرگه خدا ولی

 .شهنمی بلند سرم نمازهام توی هنوز  هامگناه  شرم از 

 تقریبا آره بینم،می کابوس  کنید  فکر  شاید. خوابیدم رفتم کتلت،  کردن  درست از  بعد
 !بینممی کابوس  که  میشه سالیهفت_شش شده، عادی
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 نبدو منظم، و آروم خواب یه. برد خوابم کمکم  ولی داشت، حرارت خیلی سرم
 !کابوس

! مخوفه خونخوار  یه میاد، نظر  به گناهبی مظلومه، خوابیده، آروم که  دختری این
 کنه؟می باور  کی  ولی! قاتل! کارجنایت یک

*** 

 کالفه  نهایتبی ولی بود چند ساعت دونمنمی. شدمی تکرار  هی تلفن مخ رو صدای
 .بود شده شب. انداختم پنجره به نگاهی پیچیدم خودم به. بودم

 :گفتمی که  اومد مامان صدای بعدش و شد قطع تلفن صدای باالخره

 .بفرمایید سالم بله؟ -

 .شنیدممی رو اتاقم سمت به هاشقدم صدای زمانهم

 شما؟... دالرامم مادر  بله... هستم شاکری خانم بله -

 و اتاق توی اومد. نباشه مشخص که  طوری و نامحسوس ولی کشیدم  گردن  یکم
 .تمتخ کنار   نشست

 :گفت  و گرفت  نفسش لحظهیه

 !سعادتی عجب هستین؟ معصومی خانم شما -

 .نشستم شدم بلند و کردم  اخم یکم

 مامان؟ -

 و شرایط از  داشت زینب مامان فهمیدم که  طور این. شم ساکت که  کرد  اشاره
 هایهندونه یه بعد. بود اومده خوشش انگار  هم مامان. گفتمی پسرش موقعیت

 دارم؟ من مادر . آوردمدرمی شاخ داشتم خودم که  بغلم زیر  ذاشتگ  ایگندهگنده

... هوم امشب؟ همین... مراحمید مزاحم؟... شیممی خوشحال هم خیلی. بله بله -
 !باشه هم پدرش که  بهتره نظرم به شب فردا ولی نباشه، جسارت
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 مزدمی ضربه بازوش به هی و گزیدم  رو لبم! هوا شدمی پرت داشت ابروهام دیگه
 :دادمی ادامه و رفتمی بهم غرهچشم هی ولی

 .خداحافظ برسونید سالم. شیممی خوشحال بله -

 :زدم جیغ تقریبا. کنممی کار   چه نبود حالیم کرد،  که  قطع

 مامان؟ -

 .کرد  اخمی

 بود؟ زده زنگ کی  دونیمی! مامان و کوفت  -

 ... .نداری حق شما باشه زده زنگ جمهورم رئیس -

 :گفت  عصبانیت با. خوردم رو حرفم هم من. رخوردب بهش بدجور 

 کردنه؟  صحبت طرز  چه کردم؟  تربیت که  دختری اینه -

 :گفتم  زده خجالت

 ... .آخه! ببخشید -

 !انالعادهفوق هااین دوستی؟ دخترشون با بودی نگفته چرا: مامان

 خوردم جا یهوییش ذوق از 

 !ندارم رو آمادگیش اصال من. تمنیس مناسب من! انبدی یخانواده گمنمی که  من -

 با هستی، که  کدبانو  و مهربون هستی، که  خوشگل کمه؟  چیت مگه وا: مامان
 چادر  باید بعد به این از ... فقط خوای؟می چی دیگه. هستی که  نجیب و کماالت

 !باشه مانتویی عروسشون نمیاد خوششون شونخانواده. کنی  سرت

 .کردم  اخمی

 کس  هیچ دوما! یک این نیستم راحت چادر  با اصال من! کامله  که  من حجاب ولی -
 !کنم  ازدواج نکرده مجبور  رو من
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 بپیچونی مرتضوی آقای پسر  مثل ذارمنمی دیگه بار این ولی نکردیم مجبورت: مامان
 !رو قضیه

 !بود مشکل سرتاپا خودش پیچوندم؟ من -

 :گفت  و شد بلند مامان

 هاوقت گاهی.  شو بزرگ یکم زدن غر  ایج به هم تو. برسم کارهام  به میرم من -
 !باشی کرده  رد رو سال بیست که  کنممی شک

 به رو مغزم و فرستادم زینب به لعنتی. کشیدم  دراز  کالفه  و کردم  نگاه رو رفتنش
 .کنم  فرار  شدمی کاش  ای. انداختم کار 

 طرف از  پیام. برداشتمش عسلی روی از  و کردم  دراز  دست. اومد گوشیم  صدای
 «(درآورده  زبون شکلک! ) من سمت از  دیگری مهلک یضربه و»: بود زینب

. کردم  نگاه سقف به. سمتی به کردم  پرت رو گوشی  و کردم  فوت حرص با رو نفسم
 باید چرا کار،جنایت و قاتل جانی، یه دود، یه شاکری، دالرام من،. بود خرد اعصابم

 بوگندوی هایکانال  تو یا و زندانه توی یا من جای موند؟می باقی جامعه توی
 !فاضالب

 بهشون تونمنمی این از  بیشتر  حال هر  به. نبود ایچاره. رفتممی باید واقعا شاید
 .بگم دروغ

 :گفتم  دلم توی و گزیدم  ب**ل. داشتم استرس. زدمی شور  دلم

 درسته؟ واقعا کاری  چه کنم؟  کار چی خدایا -

 دوباره خوادمی دلم. کنم  جبران رو هامگناه.  بدم ادامه زندگی به خوادمی دلم
 راه ولی باشم، ننگ یلکه یه هنوز  شاید. باشم داشته آرامش خوادمی دلم. بخندم

 .هست هم بازگشتی
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. خوردم شام عنوان به مختصری چیز  یه و خوندم رو نمازم. بود شب نه ساعت
 ومد،امی خوشم. کردمی بافیقالب داشت ذوق با و بود نشسته پذیرایی توی مامان
 !بود خوش دلش

 کردمنمی فکر  حتی. توش ریختم رو ضروریم لوازم و برداشتم رو متوسطی ساک
 چهارزانو. خودم جلوی تخت، روی گذاشتم  رو ساک. برم خواستممی فقط. برم کجا

 پنجره سمت به رفتم. بود آشوب دلم امشب. کردم  نگاه مشکی ساک به و نشستم
 .زدم کنار   یکم رو پرده و

 یکم باشه بهتر  شاید. دادمی آدم به بدی حس هم شب توی حتی ودگرفتهد آسمون
 هایزاغه همون به گردونهبرمی رو من کردن  فرار  جوریهمین. کنم  عمل تر سنجیده

 .تاریک

 آروم زندگی یه میشه کجا  کجا؟  ولی بهتریه؛ فکر  برم، صدا و سر بی و آروم بتونم اگه
 داشت؟

 حالم به دلش کسی  شاید! آلودگی و دود ونبد کوچیک،  روستای یه توی شاید
 از  ترس دیگه و درمیارم رو آبم و نون پول کنم،می کار   یکم. داد پناهم و سوخت

 .ندارم بقیه

 بهم بابا و مامان زمان مرور  به. نکنم ازدواج و بمونم خونه توی عمر  آخر  تا تونمنمی
 که  بشه مشخص کهاین تا بمیره دخترشون که  بهتره هااون برای. کننمی شک

 .کردممی رو کار   این نبود حروم خودکشی اگه. بوده کار جنایت

 اون که  میگه کی!  خالص و زنممی تیغ باشم؟ حساس حروم و حالل روی باید چرا
 به! درک به جهنم، به برم باشه، که  فرض به هست؟ هم جهنمی و بهشت دنیا

 !جهنم همون

 برم که  جهنم به جهنم، به برم. "بود آراد حرف این. چکید مگونه  روی از  اشکی قطره
 ظالم شاید. کردم  حس رو خدا من! تونمنمی که  خدا به! تونمنمی من ولی!" جهنم

 .بترسم خودش از  باید بترسم، باشه قرار  اگه! نداره شوخی هم کسی  با ولی نباشه،
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 گناهم  رفتنم با شاید ولی کمیه،  مجازات برام مرگ. نیست مرگ من سرنوشت آره
. بکنم بهتری کارهای  کنم  سعی و برم. نشه ناراحت کسی  دیگه تا برم. کنم  کمتر   رو

 !باشم مفیدی آدم

 بیرون؟ آوردی ساک چرا -

 ِمنیِمن. بود مونده ثابت روم متعجبش نگاه. مامان سمت به برگشتم زدهوحشت
 :گفتم  دروغ به و کردم

 !ظهره از  بعد تا کوهنوردی،  بریم اردو باشگاه طرف از  قراره صبح فردا -

 :گفت  و زد لبخندی

 واقعا؟ -

 .آره -

 :گفت  زدهذوق

 بیام؟ هم من -

 :گفتم  تندتند

 !نه نه -

 .کنم  جمعش اومدم. کرد  تعجب یکم

 کار؟  سر  نمیری شما مگه -

 !دالرام ستجمعه که  فردا: مامان

 .کرد  نگاهم مشکوک یکم

 .نخوابیدم خوب! مزنمی گیج  یکم شدم بیدار  وقتی از ! میگی راست وایای -

 ببری؟ خوایمی گندگی  این به ساک چرا حاال: مامان

 ... .ام -
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 :گفتم  و برداشتم رو ساک و جهیدم یکم. میره ساک سمت به داره دیدم

 !دیگه زیاده بساطمون و بند -

 .کردم  حرکت بیرون سمت به

. توش بذارم هاماین و آب فالسک. بخرم پرت و خرت کلی  برم خواممی صبح -
 !کنیم  حال و عشق کلی  خوایممی

 .خندید

 !دیدیم حال و عشق به رو تو یعالقه و نمردیم -

 .کرد  آسمون به رو دعا حالت به رو هاشدست

 !حال و عشق بره گرفته  سروسامون بعد یدفعه انشاهلل -

 :کردم  اخمی

 !مامان! عه -

 دلشون که  بوده روزی یه باالخره دخترها یهمه! نمیاد خوشت که  نگو بده؟: مامان
 !حال و عشق برن آقاشون با خواستهمی

 .خندیدم

 !گذشت  که  من از  -

 .بوسید رو پیشونیم و سمتم به اومد

 !دخترم باشه خدا به امیدت. نگذشته هیچم -

 شرمنده خودم دروغ از . کشیدم  راحتی نفس من و رفت بیرون اتاق از . زدم لبخندی
 ولی بود؛ جوجه مقابلشون در  این که  گفتممی هاییدروغ زمانی یه گرچه  شدم،
 گناهکار،  دالرام اون شاید! شد جدا شقبلی سیاهی از  قلبم اتفاقات اون خاطر  به خب
 .نبودم من اون واقعا شاید. بود ایدیگه کس
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 هرحال به. دادم جلوه اردو برای شدن آماده مشغول رو خودم الکی. بودم کالفه
 دوست. بگیرم نظر  در  رو چیز همه باید. ستنی رفتن برای مناسبی وقت فردا واقعا
 .باشه کتاب  و حساببی و عجوالنه کارم  ندارم

 کسی  که  نبود حواسم اصال. رفت یادم زینب سر  زدن غر  که  بود درگیر  ذهنم قدر این
 !زینبه منه، آشفته وضع این یکننده  شروع که

 زینب مثل کسی  برادر  با قراره که  شدممی خوشحال هم خیلی عادی، شرایط در  شاید
 باهاش باید چجوری فردا دونمنمی ترسممی ازش که  جوریاین اما کنم  ازدواج

 !ببینمش نباشم مجبور  کنه  خدا. شم روروبه

 .کردنمی کار   مغزم. نبود خوب اصال حالم. نبرد خوابم صبح تا شب

. میگه چی که  نشدم متوجه اصال رسونه،می رو من گفت  بابا صبحونه میز  سر  وقتی
 :گفتم  و دادم تکون سری

 .باشه -

 بیفتین؟ راه باشگاه از  باید: مامان

 :دادم تکون سر  الکی ولی نبود حواسم

 .آره آره -

 ضایع االن. زدم گندی  چه فهمیدم تازه ماشین، توی نشستم و شدم حاضر  وقتی
 !که  شممی

 اعضای اکثر ! شنمی اتوبوس سوار  دارن واقعا دیدم باشگاه، جلوی رسیدیم وقتی ولی
. نمیرم بودم گفته  من خب ولی اردو، بریم بوده قرار  واقعا افتاد یادم. بودن باشگاه

 بگم؟ چی برم االن

 سمت به. شدم پیاده و کردم  خداحافظی بابا از  لبخند با نشم ضایع کهاین برای
 .رفت هم بابا دیدم و برگشتم. رفتم اتوبوس

 :گفت  و دید رو من استاد
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 نمیای؟ گفتی  که  تو! دالرام سالم!  عه -

 هالک یعنی! رو من دید هم فاصله این از  بود تیز  چقدر  لعنتی. کردم  بلند رو سرم
 !زدنشم داد

 :گفتم  و رفتم اتوبوس سمت به

 !شد یهویی. ببخشید -

 !کردم  اعالم پیش هفته یه از  من. گفتیمی قبل از  باید که،  ببریمت تونیمنمی: استاد

 :کردم  تایید

 .خداحافظ خب. برگردم باید کنم  ر فک. درسته بله -

 :گفت  که  بدم مسیر  تغییر  خواستم و

 هست؟ همراهت پول. کن  صبر  -

 چطور؟. نه: من

 !بیا. میدم رو شهزینه خودم جیب از ! جهنم به. اه: استاد

 :گفتم  و باال دادم رو ابروهام

 خدایی؟ -

 .زد چشمکی

 !رو خودت نکن لوس باال بپر  -

 :گفتم  و کردم  بغلش پریدم

 !عاشقتم استاد -

 اصوال استاد. ببینم رو هابچه از  سرییه غضبناک نگاه تونستممی هم چشمی زیر 
 خب ولی نداشتم حق هم من. کنه  بغلش نداشت حق کسی  و بود جدی العادهفوق
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 راحتی احساس باهاش که  بود گرفته  گرم  باهام قدر این بودم برگشته وقتی از 
 .کردممی بیشتری

 :گفت  و کرد  جدا خودش از  رو من استاد

 !احساسات بابا اوه -

 که  رو خوشرنگش شرابی موهای بعد! ها زد مشت. زد بازوم به محکم مشتی
 پشت رو دستش و کرد  درست بودم ریخته هم به کردنش  بغل یهویی با ناخودآگاه

 .اتوبوس داخل به کرد  هدایتم و گذاشت  کمرم

 (بله  آی داره ناز  آهو که  کوهی  همون)  کوه؟  کدوم  کوه؟  بریم قراره واقعا حاال

 هم استاد. نشستم ایگوشه  یه بودن، کرده  درستش هابچه که  اتوبوس شلوغی توی
 برای راهی خواستممی فقط من. خواستمنمی اردو، برم خواستمنمی. نشست کنارم

 !کنم  پیدا فرار 

 آورمابعذ افکار  کردم  سعی و شدم همراه باشگاه هایبچه با غروب تا ناچار  به ولی
 .کنم  دور  خودم از  رو

*** 

 به رو وجودم تمام. دراومد صدا به خونه در  زنگ که  وقتی. بود خوفناکی یلحظه
 رسیده وقتی از  زیادم خستگی وجود با ولی نبینمش، که  کنم  دعا تا بودم گرفته  کار 

 .نداشتم تماسی زینب با دیگه دیروز  از . شدممی آماده مامان توسط خونه بودم

 آر در حرص هایخنده اون از  و جااین میاد هااسکل مثل ایقیافه با امشب ستمدونمی
 زانو به هم رو دنیا هاشخواسته برای دختر، این کنممی حس. کنهمی نثارم

 !درمیاره

 .کنم  سرم سفیدی چادر  بود کرده  اصرار  مامان

 رو تشضربا آخرین داشت قلبم انگار  استرس؟. نداشتم استرس بگم اگه بود دروغ
 !زدمی
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 تاثیر  تحت مامان مثل زیاد انگار . دادنمی نشون خاصی واکنش و بود خونسرد بابا
 دست از  فرار  برای شانس یه یعنی این و بود نگرفته قرار  معصومی یخانواده
 !عذاب یفرشته

 زحمت به. بودم نشسته مبل روی همچنان من و دراومد صدا به واحدمون زنگ
 لبخند باشم خونسرد کردم  سعی و انداختم زیر  به سر . رفتم بالاستق برای و شدم بلند

 .بزنم محوی و کمرنگ

 و عمو اومدمی نظر  به که  بود مهربون و میانسال مردی شد، داخل که  کسی  اولین
 .باشه زینب یپدرخونده

 شلواری و کت.  دادم رو سالمش جواب آهسته. کرد  سالم مونتکتک به لبخند با
 یه که  تصورم برخالف. بود داشتنی دوست و تپل کمی  و ودب پوشیده خاکستری

 خانم. اومدمی نظر  به صمیمی و گرم  واقعا بود، گرفته  شکل اخمو و پولدار  پیرمرد
 .نشست دلم به داخل، اومد ایشون از  بعد که  هم میانسالی

 این خدایا. کرد  روبوسی من با صمیمیت با. شدمی تر قشنگ خیلی خندیدمی وقتی
 این باید کدومش  مجازات بگو ولی داشتم زیاد گناه  گناهامه؟  از  یکی کدوم  مجازات

 باشه؟

 ایراد یکم بتونم تا نیستن عنق و اخمو چرا بودن؟ مهربون دوتا این قدر این چرا
 من به خوبش، هایبنده این دادن نشون با خواستمی خدا هم شاید یا بگیرم؟
 !بود فرستاده برام نازنینی هایآدم نینچ خدا عوض در  و کردم  گناه  من. بزنه کنایه

 !بود االغش خود بعدی نفر . بود درست حدسم

 .انداخت مگونه  روی آبدار  ماچ چندتا و اومد جلو شده باز  بناگوش تا نیش یه با

 جون؟ دلی خوبی سالم -

 :گفتم  اخم کمی  با

 .خوبم. سالم -
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 کنم  فکر  که  اومدن هم ییآقا و خانم. کنه  علیک سالم مامانم با رفت و کشید  رو لپم
 .هستن زینب داداشزن و بزرگ برادر 

 بلند رو سرم. کردم  توکل خدا به و گفتم  لبی زیر " اهلل بسم. "بود پایین همچنان سرم
 جعبه روی زیبایی گلدسته. بست سرش پشت رو در  و خونه توی اومد. کردم

 .کرد  سالم مامان هب لبخند با و داد دست بابا به گرمی  به. بود دستش توی شیرینی

 هم روی شدت به رو هامب**ل و زدم چنگ چادرم یپره به. پرید صورتم از  رنگ
 !شم خفه که  دادممی احتمال لحظه هر . دادم فشار 

 انگار ! متین و مودب چقدر . بود قشنگ چقدر  ولی عذاب، یفرشته. بود خودش شبیه
 !ترسوندمی هامکابوس  توی رو من قدر اون که  انگار  نه

 .پیوست بقیه به و کرد  لبی زیر  سالمی رسید، که  من به

. شدم کتری  یدسته با رفتن ور  مشغول و بردم پناه آشپزخونه به افکنده سری با
 ولی ترسیدممی طرفی از . ناآروم هم و بود آروم هم دلم. بود کشیده  دم تقریبا چای

 .بودم کرده  توکل خدا به هم سمتی از 

 زدنمی که  هاییحرف از . شدم ملیحم لبخند خیالبی هک  کردمی درد سرم قدر اون
 .نداشتم هم رو پذیرایی به رفتن یحوصله. آوردمدرنمی سر  چیزی

 :کرد  صدام مامان

 بیاری؟ رو هاچایی میشه دخترم، -

 رو من دیگه تا زینب اون سر  فرق تو بکوبونم رو چای سینی چطوره. نه که  چرا آره
 !نندازه؟ هچل تو

 :دادم رو مامان جواب و کردم  جمع رو مخنده سریع ولی گرفت  مدهخن فکرم از 

 .مامان چشم -

 و بود جمع هم چادرم. گرفتم  رو سینی طرف دو و ریختم چای هااستکان توی
 .کردم  حرکت هامهمون سمت به و رفتم بیرون آشپزخانه از . نداشتم مشکلی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

94 

 

 .شنیدم رو بابا صدای که  وقتی تا. نبود جاش سر  حواسم

 !بگیر تر پایین یکم جان دالرام -

 شد خم و زد محجوبانه لبخندی محمدامین. کردم  نگاه رو جلوم و اومدم خودم به
 .گرفتم  تر پایین رو سینی و دزدیدم رو نگاهم هم من. برداره رو استکان تا

 .کردمی درد وحشتناک سرم. نزنم حرفی دادم ترجیح و نشستم مامان کنار 

 :رسیدپ من از  معصومی خانم

 ورزشکاری؟ که  راسته دخترم راستی -

 :زدم لبخندی

 .بله -

 عالقه ورزش به خیلی زمانی یه هم محمدعارف پسرم. خوبه خیلی آفرین! َبهَبه -
 !داشت

 :گفت  شیطنت با زینب

 دیگه دلی بذارین شرط باشم گفته  حمیده مامان. شکست دستش بار یه یادمه آره -
 !نیست خوب مآینده هایزادهبرادر  برای نده ادامه رو ورزش

 .گزید  رو پایینش ب**ل یکم و خندید خانم حمیده

 .سادات زینب زشته -

 رو عمه نقش باید هم فردا پس نداره که  خواهر  دلی جون؟ آسیه گممی بد: زینب
 هاشبچه کی  بپرونه تختهشلنگ بره بخواد اینم! خب سخته! رو خاله هم کنم  ایفا
 داره؟ نگه رو

 .نگفتم چیزی و دمز  خندیتک

 :کرد  عوض رو بحث هم مامان. زد زینب بازوی به ایسلقمه یواشکی خانم حمیده

 بیاری؟ هم رو شیرینی و میوه میشه دالرام! خب -
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 عجیب. رفتمی گیج  سرم. رفتم آشپزخونه سمت به. شدم بلند و دادم تکون سری
 کال.  شم خالص مهلکه این از  یکم بتونم تا نبود مشهود درد این صورتم توی که  بود
 !نیستم ماهر  تمارض توی زیاد

 صحبت کلوم  دو باید فرشته آقای با که  کردن  اشاره ها،صحبت و پذیرایی از  بعد
 .کنم

 توی خواستنمی دلم. رفتم اتاق سمت به و کردم  پاک رو پیشونیم روی سرد عرق
 فقط اترب مثل و نبود خودم دست دیگه رفتارم انگار  ولی باشم بسته محیط یه

 .گفتنمی بابا یا مامان که  کردممی رو کاری

 .بود نشسته من از  معینی یفاصله با هم اون. نشستم زمین رو زانو دو

 :کرد  شروع خجالت بدون و کرد  مصلحتی ایسرفه

 شما؟ یا بگم من اول خب، -

 .بفرمایید شما -

 یمسئله دواجاز  مورد توی افراد شغل معموال. ندارم خاصی هایآلایده من خب -
 !نیست بردار شوخی شغل یک من شغل بگم باید همین برای. مهمیه

 .متوجهم -

 سیاه، گیرای  هایچشم مشکی، موهای اون ولی کردم؛نمی نگاهش همچنان
 هاسال انگار . بود شده هک مخم توی بدجوری ظریفش ریشته و صالبت با ابروهای

 !شناختمشمی بود

 :ادد ادامه بعد و کرد  مکث کمی

 شغلم با انگار  ولی هستین، مهربونی و نجیب دختر  بودم شنیده زینب از  خب، -
 .دارید مشکل

 خواستگاری؟ اومدید چی برای پس دونستیدمی اگه -

 :گفت  جانب به حق. نیومد خوشش مبازجویانه لحن از 
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 .نداشتم اصراری همچین من. بود زینب هایاصرار  -

 استغفر " ب**ل زیر  و شد ناراحت یکم. ردک  تحقیرش وضوح به که  زدم پوزخندی
 ما از  شونخانواده دونستممی. بود هاشمقدسخشک اون از  پس. گفت"  اهلل

 !حد این در  نه ولی ترهمذهبی

 اگه. میاید نظر  به خوبی دختر  شما صورت هر  در . نداشتم منظوری من خانم دالرام -
 !هش برطرف ابهاماتتون تا بگید دارید من به راجع سوالی

 مستقیم تونستمنمی چرا. کشیدمی مآشفته روح به سوهان جدیش و خشک لحن
 .لرزیدمی دلم ته چیزی کنم؟  نگاهش

 !خطرناکه خیلی شما کار   -

 .خداست دست عمر  ولی -

 هم زینب به. هستین پلیس دقیقا نه، که  تقریبا... تقریبا شما. نیست این فقط -
 .داره خشکی و جدی شغل همچین که  مکن  زندگی کسی  با سخته برام بودم گفته

 من، که  دونستمی کی!  آوردمدرمی رو معمولی دخترهای ادای داشتم. بود جالب
 هستم؟ کار جنایت و خوار خون دختر  یه دالرام،

 .زدمی حرف محکم و قاطعانه خیلی

 قاطی شخصیم مسائل با رو کاریم  مسائل وقتهیچ من دونهمی هم زینب همون -
 .کنمنمی

 :گفت  و اومد حرف به باالخره. طوالنی نسبتا سکوت یه کردم،  وتسک

 داشته کامل  حجاب خونه از  بیرون خواممی. ندارم همسرم از  زیادی انتظارهای من -
 .کنه  آمد و رفت چادر  با و باشه

 :گفتم  مکث بدون

 !مخالفم -
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 .خورد جا یکم

 بله؟ -

 خدا،رو قانون کامله  جابمح همیشه من. نیست چادر  صرفا کامل  حجاب من نظر  به -
 !نه چادر  ولی ذارم،نمی پا زیر  هم

 :کرد  زمزمه و کرد  فکر  یکم

 .اهلل الی اله ال -

 احتماال بود؟ عذابی یفرشته چه این. نشه متوجه تا زدم پوزخند صدابی دفعهاین
 خوند؟می درس حوضه رفتمی نباید

 .ندارم مخالفتی باشه، همین فقط اگه باشه -

 .مکرد  تعجب

 ... .مگه -

 مقنعه گشاد،  و بلند مانتوی یعنی کامل  حجاب. کامله  حجابتون گیدمی خودتون -
! بیاد خوشتون نکنم فکر  که  گشاد  کردی  شلوار  و باشه پوشیده و بلند که  ایروسری یا

 با مسئله این روی صورت هر  در ! ترینراحت چادر  با باشین داشته برآورد اگه پس
 مواقع بعضی دارم توقع ولی کنم  مدارا باهاتون کنممی عیس حساسم، خیلی کهاین

 !نیست اولویت در  این من برای. کنید  قبول رو چادر 

 اولویته؟ در  چی پس -

 هستین؟ اخالقیخوش انسان خودتون نظر  به -

 :دادم جواب ولی خوردم جا یکم

 هم بداخالق ولی نیستم؛ معاشرت اهل زیاد چون اخالق، خوش بگم تونمنمی -
 .نیستم

 دارید؟ قبول رو فقیه والیت و بیتاهل خدا، -
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 .دارم قبولشون آره، -

 .ندارم ایدیگه خاص انتظار  من -

 و بیت اهل خدا، اخالق،! مختصر و کوتاه  چقدر  همین؟ واقعا یعنی. کرد  سکوت بعد
 !فقیه والیت

 طور  به. هاآتیشه دو از  بعضی مثل نه ولی داشتم قبول بیش و کم  رو فقیه والیت
 و دین توی حتی. کردمنمی رویزیاده چیزی توی. بودم رویمیانه اهل من کلی

 .اعتقادات

 گرفتم؟  اللمونی چرا پس گفتم؟می رو انتظاراتم باید من یعنی االن

 انکار  قابل که  داره وجود من یدرباره حقیقتی اومد یادم چون تونستم،نمی چون
 هر  کنم،  مالیماست رو امشب جوری یه فقط. کنم  فرار  باید من. تونمنمی. نیست

 .ببندم رو فلنگ باید تر سریع چه

 :گفتم  و کردم  فکر  یکم. خونسرد و باشم عادی کردم  سعی همین برای

 !باشم مذهبی زیاد نتونم هاوقت بعضی شاید فقط. ندارم خاصی انتظارات هم من -

 شاید. هستی خوبی آدم شما و! نیست بودن خوب آدم بر  داللتی بودن، مذهبی -
 .دیدم که  ایمذهبی دخترهای از  بیشتر 

 مثل. انداختم شچهره به نگاهی و کردم  بلند رو سرم. کرد  کنجکاوم  حرفش این
 بیان موقرانه و سنگین جمالتش و کردنمی نگاه من به. نبود جوان مردهای بقیه
 .شدمی

 :پرسیدم

 مگه؟ چطور  -

 :گفت  عمیق نفسی با و کرد  جمع رو شچونه

 اوایل حتی. کردممی قضاوت ظاهرشون روی از  رو هاانسان بودم تر جوون وقتی -
 رو کسی  که  این برای فهمیدم مرور  به ولی بودم، طور همین بودم شده استخدام که
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 شد؛ بیشتر  مهارتم مدتیه از  بعد ولی. بزنی حرف خیلی باهاش باید بشناسی کامل
 توی همین برای. میارم دست به یزیاد اطالعات کوتاه  مکالمه یه توی که  طوری
 .دینا سازمان از  عضوی بشم تونستم و بودم تر موفق کارم

 :گفتم  و دادم تکون سری

 فهمیدین؟ چیزی من شخصیت از  االن یعنی -

 هم نجیب و عاقل حال این با. هستید ریسک اهل و جسور  دختری شما آره، -
 !هستین

 :کردم  زمزمه سختی به

 .دارین لطف -

 سادات زینب چرا فهمید میشه ولی شناسمتون،می کامل  بگم تونمنمی حال این با -
 .داره دوستتون قدر این

 .بود شیرین هاشحرف قدر  چه. زدم لبخندی

 با که  نبود مرد این حیف. کردم  پاکش سریع. گرفت  رو چشمم جلوی اشکی یپرده
 دستش از  نباید واقعا هم شاید یا. بود فرشته واقعا این کنه؟  ازدواج من مثل یکی
 .دادممی

 هستم کی  بفهمه وقتی عاقل و اخالقخوش مرد همین. بود رویا یه فقط هم شاید
 .کنهمی ِقِلفتی رو پوستم چجوری دونهمی خدا

 :گفت  باشه اومده یادش چیزی اینکه مثل

 راضی زیاد اضافی هایخرج از  منتهی. نیست مشکلی هم مالی نظر  از . راستی آه -
 ورزشکاری؟ شما راستی! نیستم گیر   سخت زیاد حال این با! اسرافه نوعی نیستم،

 .بود گرفته  مگریه  واقعا

 کنید؟می گریه  -
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 :گفتم  و کردم  پاک رو هاماشک سریع. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم

 .کنممی کار   رو رزمی ورزش. ورزشکارم بله. نیست چیزی -

 .کشید  محاسنش به دستی

 ... .ستنی خوب حالتون اگه -

 :گفتم  تند

 .خوبم -

 :گفت  و کشید  عمیقی نفس

 هم من کنینمی دنبال رو ورزش که  خوبه خیلی. گفتیممی داشتیم. خوبه. خوبه -
 !باشیم داشته ایمبارزه یه هم با بتونیم هم شاید. کنممی استقبال

 :کردم  ظریف و کوتاه  ایخنده

 !خوبه -

 :گفت  مامان. کشید  بیرون عذابم یفرشته با رویاهام از  رو من خورد در  به که  ایتقه

 بیرون؟ بیاین خوایدنمی جان دالرام -

 .نگفتم چیزی و گزیدم  رو لبم

 .بریم دیگه که  بهتره خب -

 .خونیه کم  از  لعنتی. بود رفته خواب یکم پام. شدم بلند

 پای سختی به. برم سرش پشت تا موند منتظر  کمی  و شد خارج اتاق از  من از  جلوتر 
 :گفت  نگرانی با و اتاق توی برگشت امین دیدم. کشیدم  زمین روی رو مرفته بخوا

 شده؟ چی پاتون -

 ... .فقط نیست هیچی -
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 که  بیفتم بود نزدیک و رفت در  زیر  از  پام لحظهیه که  بشم رد کنارش  از  خواستم
 کرده  وصل بهش ولت دویست برق انگار  ولی بود عمدی غیر . گرفتم  رو دستش

 .هاآبکش جانماز  این از  میاد بدم قدر این !لرزید باشن

 :پرسیدمی تندتند و بود شده دستپاچه

 شد؟ چی شد؟ چی -

 باشم، نکرده اذیتش این از  بیشتر  که  این برای ولی کردم،نمی حس رو پام هنوز 
 .کردم  عذرخواهی و کشیدم  عقب رو خودم

 سادات؟ زینب -

 هم من. کردمی نگاه درگاه هب تعجب با که  چرخوندم محمدامین سمت به رو سرم
 .بهمون بود زده زل باز  دهن با زینب. کردم  نگاه سمت اون به

 .اومد کسی  صدای

 صحبتاشون؟ شد تموم -

 .میان االن دیگه آره: زینب

 .زد خندیتک بعد و داخل اومد

 شد؟ چی خدایی -

 :گفت  و شد سرخ محمدامین

 .افتادنمی داشتن -

 :گفت  شیطنت با زینب

 بیفته؟ کردی  کاری  زور  به یا افتادیم داشت -

 :غرید امین

 ! زینب -
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 جونم؟: زینب

 .بیرون بریم. نگو پرت و چرت قدر این -

 صدای محو همچنان. بودم کرده  فراموش رو سردردم. بود کرده  قفل دهنم من ولی
 قدر این چرا. من یآشفته و نامنظم قلب برخالف. بود استوار  و ریتمیک. بودم قلبش
 درآوردم؟ بازی پاچلفتی و دست

 دو وقتی ولی. نبودم بلد هاشیطنت این از  من وگرنه بود، شده سر  پاهام واقعا خب
 .بشنوم هم رو قلبش صدای تونستممی دستش، به چسبیدم دستی

 راهرو توی محمدامین، و فوضول گراز   اون سر  پشت و رفتم بیرون اتاق از  زحمت به
 .داشتم دردسر  هنوز . رفتیم جلوتر . گرفتم  قرار 

 چشمم از  که  کرد  بهم آمیز شیطنت نگاهی البته. نشست جاش سر  رفت سریع زینب
 !نیست بردار دست. کنه  سوژه رو این خوادمی چقدر  دونهمی خدا وای. نموند دور 

 مامان؟ شد چی خب -

 شد؟ چی رو چی هان؟

 خب، .بود خانم حمیده جانب از  سوال. کردم  نگاه خانم حمیده و مامان به متعجب
 بوده؟ چی منظورش

 خب ولی نکنم، فضولی دادم ترجیح بود داده قرار  خطاب رو پسرش که  جاییاون از 
 چیه؟ قضیه بشه؟ بود قرار  چی مگه

 .بود انداخته پایین رو سرش. انداختم کوتاه  نگاهی امین به

 :گفت  و خندید معصومی یخانواده پدر 

 !رضایته نشونه سکوت -

 :پرسید. کنه  می نگاه رو من بهت با داره دیدم و خوندمچر  مامان سمت به رو سرم

 دالرام؟ آره -
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 میگن؟ چی. کردم  نگاهش گنگ  یکم

 .بفرستید صلوات. اهللشاءان مبارکه پس خب: خانم حمیده

. نزنید صابون رو دلتون مبارکه؟ رو چی چی بابا نه. چیه منظورشون فهمیدم تازه
 .کردم  هنگ و نمیدم تشخیص رو راستم و چپ االن

 دیگه کردی  دقت! گیرهمی بازی به رو تو داره سرنوشت! بازیمی داری دالرام
 مقاومت نتونی تا گیره  می ازت رو عقلت شده سرنوشت نیست؟ تو دست چیز هیچ
 !بشی روروبه عذابت یفرشته با و کنی

 .بکنم کاری  تونمنمی. خیالبی. برم قراره که  من حال هر  به. نداشتم مخالفت توان

. کننمی پخش رو وصال این شیرینی دارن که  دیدم و نشستم مبل روی سختی به
 .زد لبخندی بهم. کردم  نگاه بود دستش توی شیرینی ظرف که  بابا به

 .باباجون بردار  -

 حتی سرنوشت ولی بخورم، تونستمنمی. بزنه ُقل ممعده شدمی باعث شیرینی بوی
 !بود کرده  فکر  هم ممعده یشکنجه به

 از  شهنمی دیگه که  شدمی باورم تا چشیدممی رو شیرینی اون تلخ طعم یدبا
 .کرد  فرار  الهی مشیت و سرنوشت

 کرد؟می موافقت امین باید چرا چرا؟. اومدمی پیش سوال یه فقط

 اتمام تا بود وقت یکم هنوز . کردم  نگاه ساعت به. بود پایین سرش. کردم  نگاه بهش
 حس اصال چرا دونمنمی. نه االن نه، پرسیدم؟یم ازش باید. مسخره مجلس این

 کنم  وصلت کسی  با قراره. هست هم طبیعی خب. ندارم قضیه این به نسبت خوبی
 ازم رو گناهانم  تاوان و بکشه بیرون سیاهم قلب عمق از  رو انتقام یشیره قراره که

 .بگیره پس

 براش لحظهیه دلم. بود داشتنیدوست و معصوم خیلی. خوردنمی شچهره به ولی
 داشت باشه، داشته رو عشق با ایزندگی و برازنده همسر  یه کهاین جای به. سوخت
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 دوست رو من کنه  خدا. بود ندیده رو نظیرش حاال تا که  کردمی قبول رو ماموریتی
 رو کارم  راحت بتونه گیرهمی سمتم رو عجیبش یاسلحه اون وقتی تا باشه نداشته

 .کنه  تموم

 رو چیزها خیلی زمان گذر   شاید. شدنمی خب ولی کنم،  گریه  خواممی کردم  حس
 دونه؟می چه کسی.  ببینم رو آرامش رنگ بتونم شاید. کنه  درست

*** 

 ایهفتهیه. کرد  بیدارم خب ولی شدم،نمی بیدار  اصال دیگه شاید نبود مامان اگه
 .خوابممی گرینویچ  خرس مثل اختیار بی که  شهمی

 !پاشدم م،پاشد مامان باشه -

 برم باید امروز  معلوم قضای از  خب. بود صبح هفت. کردم  نگاه اتاق ساعت به
 .اه! مزخرفیه ورزش چه. برگردیم بخوریم لگد و مشت بریم باید دوباره! باشگاه

 رفتم سریع آینه، توی وحشتناکم قیافه دیدن با. پوشیدم رو هاملباس و شدم بلند
 !هااجنه مثل شدم باز . زدم صورتم به آبی و دستشویی

 .دویدم در  سمت به و برداشتم رو مبارزه و رزم لباس

 دختر؟ میری کجا  هوی -

 .کردم  نگاه مامان به لبخند با و برگشتم

 !دیگه باشگاه میرم دارم! خیر به صبح سالم -

 خوری؟نمی صبحونه -

 .نه -

 :گفت  و کرد  اخمی مامان

 !نکن لوس رو خودت بخور  بیا -

 :شد شنیده شپزخونهآ  از  بابا صدای
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 !دالرام -

 :گفتم  زاری حالت به

 !شده دیرم آخه -

 !بری نداری حق نخوری صبحونه تا: بابا

 به و آشپزخونه توی رفتم ناچار  به هم من. گرفت  رو هاجانب به حق قیافه مامان
 .انداختم نگاهی میز  محتویات به و نشستم. کردم  سالم بابا

 مربا؟ عسل؟ پنیر؟ دالرام؟ خوریمی چی: بابا

 بدتر  پنیر  و عسل از  ولی. بود سم ممعده برای که  این با. کردم  انتخاب رو مربا سریع
 .نبود

 ممعده اسید قلقل صدای که  خوردممی تندتند قدر این. شدم گرفتن  لقمه مشغول
 رو خودم جون قصد جا؟یه شیرینی و شکر  همه این خدایا! شنیدممی وضوح به رو

 کردم؟

 .بود زده زل بهم شده گنده  هایمچش با بابا

 کردن؟  دنبالت مگه! دختر تر یواش: مامان

 قورت از  بعد. پایین بره و نریزه بیرون دهنم محتویات تا کشیدم  هورت چایی یکم
 از  جت سرعت به و کردم  خداحافظی و شدم بلند السیرمسریع یصبحونه دادن
 گرامی  نامزد با دونمنمی کردن  فکر . پیچونممی منم وقتش به. بیرون زدم خونه

 .برسونه رو من کردن  هماهنگ

 سرمون دور  رو لقمه چرا اصال. بود کرده  هماهنگ باهاشون گرامی  نامزد درواقع
 شهمی پا داداش آق با سرخر  مثل خودشم! بود کرده  هماهنگ زینب بچرخونیم؟

 نه. شنن ظاهر  معلق اجل مثل کنممی باز  رو ساختمون در  که  االن کنه  خدا. میاد
 .نرسیدن خداروشکر 
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 به کردم  پیدا جاسوس یه ور اون نشده هیچی هنوز  خداروشکر  فهمیدم؟ کجا  از  خب
 !فرهاد اسم

 هم با نشده هیچی. دیدمش دیشب! ایهالعادهفوق جاسوس ولی ستبچه که  این با
 .شدیم رفیق

 ات گذاشت  کنار   رو کارش  عذاب یفرشته اون باالخره هفته چندین از  بعد دیشب
 !خودش و من کردن  بدبخت ماموریت یادامه برای اینجا بیان

 راحتی نفس نشستم، اتوبوس توی وقتی! رسیدم که  برسم اتوبوس به تا رفتم بدوبدو
 :دادم پیام زینب به و کشیدم

 !من طرف از  مهلکی یضربه -

 یا دات تری دود)  دات تری دود دالرام! یوهاهاها. کردم  خاموش رو گوشیم  هم بعد
 گرفتین؟  کم  دست رو!( دودهاست اسم پسوند نقطه، سه مونه

 بستگی پوشیدن لباس توی سرعتم به چیز  همه. رسیدم موقع به ولی رسیدم دیر  یکم
 کردن  عوض مشغول ها،بچه به سرسری سالمی از  بعد و رختکن توی دویدم. داشت
 .شدم لباسم

 کردن؟  نشونت کی  برا! قشنگه انگشترت چه: حلما

 نفهمیدم؟ خودم چرا کردن؟  دستم حلقه کی.  نبودم یادش. ایستاد بمقل لحظهیه
 عادی چیز همه دیشب ولی نبودم، خودم حال تو و نبوده خوب حالم دوباره شاید
 .بود

 .نمونده یادم همین برای. کنم  باورش خواستمنمی شاید

 هاچهب بقیه و اون جواب در . حلما آمیز شیطنت نگاه به بعد و کردم  نگاه محلقه به
 :گفتم  و زدم لبخندی بودن شده کنجکاو  که

 .کردم  دستم جوریهمین! نیست خبرها این از  بابا نه -

 :گفت  و خندید حلما. کیفم  توی گذاشتمش  و آوردم درش دستم از  بعد
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 !ها قشنگه ولی -

 .ممنون -

 :گفت  هابچه از  یکی

 .کالس  تو بریم. نیمه و هشت ساعت اوهاوه -

 کردممی حس. بود خراب حالم وقت تمام گرچه.  کردیم  تحرک کالس  سمت به و
. شدم مرتکب بزرگی گناه  حلما، و خودم به گفتن  دروغ و انگشتر  گذاشتن  کنار   با

 .آدم همه اون کشتن  از  تر بزرگ حتی

 به رو خودم و برم نباید چرا. فهممنمی. بود مجازاتم کردن  کتمان  این خب، آره
 ولی میشم، راحت و کننمی اعدام رو من ریجواین کنم؟  معرفی دینا سازمان

 باید شاید. کشهمی رو انتظارم چیزی چه امین محمد یخونه توی دونمنمی
 دودها که  کنم  کمکش  ام،کی  واقعا من فهمید وقتی بعد و کنم  جلب رو اعتمادش

 .شهنمی نه، ولی! کنه  نابود رو

 خدا شاید. کنهمی ندگیز  راحت قدر این هاآدم دنیای توی که  امدودی تنها من
 .عامقتل این اتمام برای دلیلی و بشم دنیا دو این بین ایواسطه که  خوادمی

 عرق و زدممی نفسنفس. بودم آورده کم  من شاید یا. بود سخت واقعا هانرمش
 .سوختمی ممعده. ریختممی

 !دالرام -

 :کردم  بلند رو سرم

 بله؟ -

 :کردمی نگاه بهم نگران استاد

 خوبه؟ حالت -

 .نه -
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 :گفت  و گرفت  رو دستم

 .بیرون برو -

 :کردم  درشت رو هامچشم

 چی؟ -

 .خونه برگرد. بیرون برو... بدی ادامه تونینمی -

 چرا؟ ولی! بگه شاگردش به چیزی همچین رزمی کالس  سر  بودم ندیده حاال تا

 :گفت  ارشد به و ایگوشه  به کشوند  رو من

 .بده ادامه رو هاتمرین -

 :گفت  بهم جدی یلیخ

 .بهم زد زنگ. دوستمه مامانت که  دونیمی. دالرام -

 گفته  هم بعدش. کرده  رو مچغولی کلی  حتما. نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم
 !سرطانیه گفته  کرده  زیاد پیازداغشم اصال و داره دردمعده بچه این

 لباست برو! شدی زرد یچ مثل. دنبالت بیان بزنه زنگ میگم جااین منشی به االن -
 !نیست خوب حالت. رو بدنت کن  سرد قبلش نه،. برو بپوش رو

 .خواستمنمی رو ترحم این من. شدمی بد داشت حالم استاد نگران و جدی چهره از 

 :کردم  اصرار 

 .کنممی خواهش! بمونم کالس  تو تونممی ولی -

 !برو یعنی برو میگم وقتی -

. برگشتم رختکن سمت به و کردم  رزمی تعظیم و کردم  نگاه غضبناکش چهره به
. نه یا دنبالم بیان خوانمی ندادم اهمیت. خیابون به زدم و پوشیدم رو هاملباس

 نخورم صبحونه من. بود خودشون تقصیر ! مامان این و دونممی من. نیست مهم کال
 .کنن  بیرونم کالس  از  کرده  کاری  که  هم حاال. بخوری باید گفتن  زور  به. ترمراحت
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 !زندگی این به لعنت

 ولی بود مونده مونخونه نزدیک ایستگاه تا هنوز . شدم پیاده واحد اتوبوس از 
 .برم پیاده خواستممی

 .داغون و کالفه.  بودم خسته

 این مثل هی لعنت، و فحش جای به و داشتمبرمی حرص با رو قدم هر 
 .گفتممی اهلل الی اله ال هامذهبیخشک

 جوونی پسر  دیدم انداختم، که  نگاهینیم. شدمی تر نزدیک هی ماشینی بوق صدای
 .کرد  ترمز  ماشین. کردم  تندتر  رو هامقدم و ندادم اهمیت. روله پشت

 شاکری؟ خانم -

. زد خشکم بود داده تکیه ماشین به که  امین دیدن با. برگشتم فامیلیم شنیدن با
 :گفت  و زد لبخندی. بیرون نصفش و بود ماشین توی نصفش

 !سالم -

 .نکردم حرکتی ولی دادم رو سالمش جواب زور  به

 :گفت  و کرد  نگاهی ورزشیم ساک به

 گردین؟برمی باشگاه از  -

 .دادم تکون تایید نشونه به رو سرم و کردم  فوت رو نفسم

 برسونمتون؟ -

 :گفتم  و دادم تکون نفی نشونه به رو سرم

 .نمیشم مزاحم -

 سمتم به اومد. بست رو ماشین در  و شد پیاده دیدم که  بدم ادامه رفتن به خواستم
 تیغ یه اثر  کرد،می شخفه داشت که  لباسش. کردم  نگاه تیپش به. ایستاد جلوم و
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. بود پوشیده رسمی هایکفش  و ایپارچه شلوار  و نبود صورتش رو هم کوچیک
 .زیر به همیشه مثل هم سرش

 :گفت  مقدمهبی

 .داشتم کار   باهاتون -

 !داره کار   خیلی شما با که  کاره  این کردم  فکر  ولی جدی؟ -

 .نگرفت رو متیکه

 .دارم حرف باهاتون. ماشین توی بشینید. کنممی خواهش -

 .نیست درست -

 :زد خندیتک

 دست رو! ایمونم و دین اهل و مقید خیلی خودم کردممی فکر  من جالبه درست؟ -
 نداشتم فرصت مدت این. گرفتم  اجازه پدرتون از  نباشین نگران! که  زدید رو من

 که  داشتم فرصت امروز  ولی بود، سنگین و سخت کارم.  کنم  صحبت بیشتر  باهاتون
 .ببینمتون

 خودت مال اصال گفتمی بود من بابای به اگه! دستخوش بابا گرفته؟  اجازه بابا از 
 بگیری؟ اجازه چرا

 ندلیص و رفتم ماشینش سمت به حرفی هیچبی. بود مخم رو ماشینش موتور  صدای
 .نشستم عقب

 و صریح البته و پررو! زینبه شبیه چقدر ! عقب صندلی نشست و اومد هم اون
 .پردهبی

 انگار ! ماشین یگوشه  کرد  کز   شیک خیلی بعد و کرد  خاموش رو ماشین و شد خم
 .بود تر راحت نشستممی جلو اگه

 :گفتم.  بودم نشسته ریلکس خیلی
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 .من با داشتید کاری  گویا  خ، -

 !بزنم حرف چی درباره نگفتن. بیام گفتن  زینب و مامان! نداشتم اصیخ کار   -

 !افتادم کی  گیر   خدایا. گردوندم  رو سرم و زدم پوزخندی

 .اومد خوشم عفتتون و حیا از  خدایی ولی -

 .ترمخفی و تر ضعیف منتهی. پوزخند هم باز 

 :گفت  و خندید

 .نمیاد خوشتون من از  زیاد شما انگار  -

 ترسممی ایآینده از  فقط من! چلتم و خل و دیوونه رخ این عاشق من بیاد؟ خوشم
 !دالرام خداحافظ بگی و مخم روی بذاری رو تکمری  کلت  که

 .نیستم ایاجتماعی آدم زیاد کلی  طور  به من نه، -

 همین برای. نداشتم دوست رو سکوت. نگفت چیزی دیگه و کرد  تر عمیق رو لبخندش
 :گفتم

 نزنین؟ حرفی جوریهمین خوایدمی خب، -

 :گفت  صداش آروم ُتن با. بود شده خیره نامعلوم اینقطه به

 .شدم عاشق بار یه بودم، تر جوون وقتی -

. ریلکس و عادی خیلی. کردم  نگاه شچهره به خجالتبی و برگردوندم کامال  رو سرم
 .بده ادامه تا دادم نشون کنجکاو  رو خودم

 جایگزین رو منطق و عقل لزوم، درمواقع گرفتم  یاد بار اولین برای و بود بیراهه ولی -
 یا بدن گوش  قلبشون حرف به باید یا که  کننمی فکر  هاخیلی. کنم  احساسم

 من اونجا. بده قرار  هم کنار   رو دو این که  کنهنمی فکر  این به کسی.  احساسشون
 .انداختم جلو رو عقلم

 :گفتم  و خندیدم
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 !عادیه مردها شما برای کار   این -

 :گفت  وستانهد

 منطق ولی باشن نداشته احساس شاید مردها از  بعضی. نیست هاوقت خیلی نه -
 خیلی تونستممی هم من. بکنن کاری  هر  حاضرن هاشونخواسته برای. ندارن هم

. بود چیز همه یپایه هم اون. بودیم همکالس. بدم دوستی پیشنهاد بهش راحت
 !کردمی شاد رو کسی  هر  دل ندیدنشخ با که  سرزنده و شاد سرخوش، بود دختری

 :گفتم  و زدم پلک آروم

 هر  به ولی مذهبیه تخونواده دونممی ندادی؟ دوستی پیشنهاد بهش چرا خب -
 !فهمهنمی کسی  که  رو حال و عشق و دوستی دوماه_یکی حال

 :گفت  و کرد  نگاهم جدی خیلی

 .تو خاطر  به -

 !بود تخیلی فیلم یه مثل. تنبس جمع اون هم و نبستم جمع من هم. خوردم جا

. شاکری خانم بود شما خاطر  به چیزه، همه ناظر  دونستممی که  خدایی از  بعد -
 بودمتون، دیده نه و شناختمتونمی نه من که  وقتی افتاد اتفاق این پیش هاسال
 مال فقط که  کنم  باز  کسی  رویبه رو قلبم در  دادممی ترجیح مرد یه عنوان به ولی

 !شما مثل یکی. باشه خودم

 :کردم  زمزمه و زدم زل هامانگشت به

 .باشه منفی جوابم من... شاید ولی -

 درآوردی؟ رو حلقه همین برای -

 .دادم تکون نفی نشونه به رو سرم

 داری؟ شک که  داری مشکل شغلم با بقیه مثل هم تو چرا؟ -

 :گفتم  و کردم  بلند رو سرم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

113 

 

 ... .فقط. نه -

 :دادم ادامه و بستم رو هامچشم

 !بینممی رو آینده کنممی حس -

 چی؟ یعنی -

 شده خسته دروغ از  بود وقت خیلی دیگه. بگم دروغ خواستمنمی. کشیدم  آهی
 تا دیگه. بذارم کنارش  زیادی حدود تا تونستم کردم،  عزم وقتی که  جالبه و بودم

 دونب دراومد آب از  راست گفتم،  دروغ مامان به ناخواسته وقتی حتی که  اونجایی
 .باشم داشته خبر  کهاین

 رو اون تا. دارم امید باالیی اون به خیلی من ولی دونم،می. ترسناکیه چیز  آینده -
 !ترسمنمی چیز  هیچ از  دارم،

 این قدر اون. کنه  روحی یشکنجه رو من بود قرار  انگار . شدممی اذیت هاشحرف از 
 داشته خبر  کهاین بدون. بهجال خیلی. دستش کف  بذارم رو چیز  همه تا بکنه رو کار 

 !من دادن عذاب. کنهمی عمل شوظیفه به داره بازم باشه،

 متولد توش که  شهری! تهرانه جااین تابلوها، ها،آدم. شدم خیره ماشین از  بیرون به
 حس قدر این چرا ولی. میرممی هم جاهمین و کردم  عادت بهش. شدم بزرگ. شدم
 م؟بیگانه باهاش کنممی

 :گفتم  خودش مثل. کردم  دستم و درآوردم کیفم  توی از  رو محلقه

 .امالهی تقدیر  تسلیم هم من -

 .خندید

 اول روز  کنم  فکر  ترسناکم؟ من قدر این. کنینمی زندانی رو خودتون دارین انگار  -
 وقتی ولی مشکوکم، زیادی یکم شغلم خاطر  به. بخشیدمی باید. ترسوندمتون خیلی

 ... .خودمونن سازمان کارمند  مادرتون و پدر  فهمیدم

 :پرسیدم
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 فهمیدین؟ کجا  از  -

 :افتاد ِمنِمن به یکم

 همین برای هواست؛سربه بودم، حساس زینب هایدوست به نسبت یکم راستش -
 !گرفتم  رو آمارتون روز  همون

 :گفتم  و گرفتم  رو دلخورها یقیافه

 .طوراین که  -

 .نداشتم منظوری خدا به -

 :گفتم  عمیقم نفس همراه و بستم رو هامچشم

 .دیگه ستوظیفه. نداره اشکال -

 :کردم  اضافه و

 !خونه برگردم باید کنم  فکر  -

*** 

 باز . بودم تنها خونه توی و بود سالگیمشانزده تولد روز . کردمی مخفه داشت بغض
 باید گفتنمی و کردنمی بهونه رو دودها طغیان اواخر، این. کاریاضافه هم

 لوسی دختر تک. نبود حالیم هاحرف این من ولی کنن،  جمع رو حواسشون جورههمه
 !خودش فقط بود، مهم خودش فقط که  بودم

 بودن، مخالف هامدوست کردن  دعوت با. تنهایی خودم بودم، کرده  تزئین رو خونه
 دو کهاین با. کردم  دعوت رو کیمیا  و کردم  استفادهسوء تنهایی از  بود جور  هر  ولی
 بهش و کردم  باز  رو خونه در . کردممی دعوتش بود بار  اولین بودیم، رفیق بود سال

 :زدم لبخند

 !اومدی باالخره -

 :گفت  و زد پوزخندی
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 !نمیده حال دونفره پارتی گفتم  که  بهت. کردیمی مخفه نیام؟ شدمی مگه -

 .کردم  مشت رو دستم حرص با

 .کنم  دعوت که  نداشتم رو ایدیگه کس  -

 :رفت کنار   و خندید

 .نمیشی ناراحت اگه البته. داشتم من ولی -

 خندیدم. ندارم حجاب که  ندادم اهمیتی. کردم  نگاه سرش پشت تیپخوش پسر  به
 شلوار  و اسپرت کت.  داد دست بهم و اومد جلوتر  و کرد  سالم هم اون. کردم  سالم و

 :گفتم  کیمیا  به. داشت مرتبی وضع و سر  و بود پوشیده آبی جین

 کنی؟نمی معرفی -

 !دوستش آراده، سرشه پشت که  هم اون و حمید پسرمه،دوست: کیمیا

 و خیالبی که  اسپرت تیپ با پسری. دیدم رو سوم فرد من و رفت کنار   حمید
 بیان که  کردم  اشاره. دادم دست بهش و کردم  سالم. کرد  سالم و اومد جلو خونسرد

 و پدر  از  که  بود خشمی و حرص از  شاید. بودم شده احمق قدر این چرا دونمنمی. تو
 .داشتم مقدسمخشک مادر 

 رو لباسش زود کیمیا.  بود عادی اولش چیز همه. بستمنمی کاش  ای و بستم رو در 
. داشت کوچیک  کت  یه که  بودم پوشیده خردلی پیراهنی هم من. اومد و کرد  عوض
 ویت واقعا. بود زده رودست من به کیمیا  ولی. بود خودم کار   هم آرایشم و موها

 رو خودم ولی شدم خشمگین موندگیمعقب این از . داشت مهارت رفتن مهمونی
 بدون. بگذرونم خوش رو کوچیک  جشن همین خواستممی حرصم از . کردم  کنترل

 .ایدغدغه هیچ

 :کشید  سوتی و کرد  نگاه الکرسیآیت فرش تابلو به حمید

 علمیه؟ حوزه یا ستخونه جااین بابا -

 .کرد  نگاه الکرسیآیت به و ایستاد کنارش  تفاوتبی آراد
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 :گفت  من به و خندید حمید

. یونانی یالهه تصویر  منتهی هست، همین یاندازه فرش تابلو یه ما یخونه تو -
 کجا؟  تا آخه تفاوت

 روی و برداشتم رو کیک  آشپزخونه از . نگفتم چیزی و کردم  فوت پرحرص رو نفسم
 :گفت  دوتا اون به و ایستاد کنارم  کیمیا.  گذاشتم  میز 

 من رو هاشمع. بشین جون دالرام خب،. مثال تولده! نکنین غریبی آقایون، خب -
 .کنممی روشن

 و تیپ محو عادی حالت در  شاید. بود درد و ناراحتی از  پر  قلبم. مبل روی نشستم
 تا برن هااین زودتر  خواستممی فقط االن ولی شدم،می پسر  تیکه دوتا اون یقیافه

 ضعف رو گریه!  متنفر گریه  از  و بودم لج هم خودم با که  این با. کنم  گریه  یر س دل یه
 این تو حبس به محکومم اینکه و بودنم دختر  ینشونه ضعف،. دونستممی خودم
 !لعنتی خونه

 هر  نیستن، مادرم و پدر  که  موقعیتی وجود با و امبازیرفیق دختر  بیاد نظر  به شاید
 تا! نبودم جوریاین من ولی کنم؛می کاریخراب جور  هزار  و بیرون میرم روز 
 من هم هاآدم و دیدمنمی خودم حد در  رو آدمی هیچ من چون! نبودم موقعاون
 بودم نتونسته داشتم، مادرم و پدر  نبود از  که  محبتی خال اون. گرفتننمی تحویل رو

 .کنم  پیدا جایی

 فوت رو هاشمع. کنم  ظحف رو لبخندم کردممی سعی من و زدنمی دست تاسه اون
 غریبه هم باز . بود دوستم کیمیا  فقط که  غریبه تاسه کنار   مادرم، و پدر  کنار   نه. کردم

 رو من زیادی حدود تا که  بود کسی  تنها هامهمکالسی بین وجود این با. بود
 .من صمیمی دوست بود شده همین. فهمیدمی

 بد که  نه. خواستممی که  نبودن طوریاون کدوم  هیچ. کردم  باز  رو کادوهاشون
 یه برای عشق،. نبود داشتم نیاز  من که  چیزی سر  از  کدوم  هیچ ولی باشن، بوده
 تامین نیازش این تا باشه داشته پسر دوست نباید حتما. نیست عجیبی چیز  دختر 

 پدرش یا ببوسه رو مادرش بره که  باشه داشته رو این جرئت هاشب کههمین. شه
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 آهسته حتی شونخستگی ترس از  موقعاون من که  یلیهخ خودش کنه،  نوازش رو
 یه عشق شده خواد؛می عشق دختر  یه. نزنن داد وقت یه که  کنممی سالم بهشون
 زنده گیاه  یه حتی شده میدونم، چه عمه، خاله، یه دوست، یه برادر، یه یا خواهر 

 دختر  هی! بزنه لبخند طراوتش و سبزی به و کنه  سالم بهش هاصبح که  اتاقش توی
 ایرشته بفرستنش زور  به کهاین نه داره عالقه بهش که  هنری سراغ بره داره نیاز 
 دوست رو خیاطی اگه یعنی دختر  یه برای عشق. نداره ایعالقه بهش که  بخونه رو

 برای عشق. کنه  تحصیل رو همون داره، دوست رو ریاضی اگه و کنه  خیاطی داره،
 نقاشی و بگیرم یاد رو دوختطراحی. بگیرم ادی جدی رو رزمی هنر  که  بود کافی  من

. بشم غرق هااون توی خواستممی بلکه متفرقه، رشته یه عنوان به نه. بکشم
 .گرفتن  ازم رو همه که  بودم دیگه چیزهای خیلی عاشق. بودم عاشقشون

 کسایی  تنها و زدمنمی حرفی هیچ. گذاشتم  بشقاب توی براشون و بریدم رو کیک
 .بودن حمید و کیمیا  زدنمی حرف که

 .خورننمی رو کیک  کدومهیچ که  دیدم تعجب کمال  با

 ست؟بدمزه خورین؟نمی چرا -

 .ندارم اشتها من نه،: کیمیا

 .پره مونمعده. خوردیم چیزی یه قبال هم آراد و من: حمید

 :کردم  اشاره هامیوه به

 خورین؟نمی هم میوه -

 درد سرم. زدننمی هم رو تعارفی معمول هایحرف حتی. کردن  سکوت شونهمه
 :گفتم  و شدم بلند. کردمی

 .چندلحظه خواممی معذرت -

 جلوم تاشونسه اومدم، بیرون وقتی. بزنم صورتم به آبی تا رفتم دستشویی سمت به
 :پرسیدم. حالتبی و خنثی هاییقیافه با بودن ایستاده
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 شده؟ چیزی -

 .خندیدم! سکوت

 !ایهمزهبی شوخی -

 .میشه بلند دود داره دستشون و سر  از  شدم متوجه کمکم

 :گفتم  و کردم  عصبی ایخنده

 !دودین شماها. جالبه خیلی -

 :خندید هم کیمیا

 کردی؟  تعجب آره، -

 !نداشتم زندگی برای دلیلی دیگه چون شدم، خوشحال -

 .خندید هم حمید

 نخورده آدم ودب وقت خیلی! اومده گیرمون  آروم غذای یه که  خوشحالیم هم ما آره -
 .بودیم

. بود ساکت اولش از  بچه این. بود نگاهش توی عجیبی غم. کردم  نگاه آراد به
 مثل کردم  حس. سوخت حالش به دلم لحظهیه ولی دلیل، چه به و چرا دونمنمی

 !دیگه یشیوه و نوع به ولی داره، زیادی غم خودم،

 :زد تنه آراد به حمید

 !کن  شروع تو -

 :گفت  رو شجمله اولین آراد

 .خوشگله خیلی -

 .کرد  اخمی حمید. احساسبی و روحبی

 !برو نگیر  بهونه نیستیم، گرسنه  زیاد کیمیا  و من! باش زود نکردی، تغذیه دوماهه -
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 بستم رو هامچشم! احساسبی موجود اون قدمی یه گذاشتم،  جلو به قدمی خودم
 :گفتم  و

 !کنید  پذیرایی خودتون از . نخوردین که  کیک  و میوه. نداره اشکالی -

 .کردم  حس باالخره رو اشک داغی

 توهم، و رویا مثل. بود دود مثل واقعا. کرد  پیدا تماس بازوم پوست با سردی دود
. بود محصور  جسمشون توی دود از  انبوهی واقعا انگار . داشت جالبی حس ولی

 :پرسید کیمیا  از  و خندید کنه،  پاک رو اشکم کرد  سعی شصتش انگشت که  طور همون

 دالرامه؟ اسمش گفتی  -

 هااین خیالبی بخوریش؟ خواینمی و سوخته حالش به دلت نکنه چیه آره،: کیمیا
 !فهمننمی چیزی آدمن،

 .بوده آدم قبال هی،: حمید

 .دونممی نیستم خنگ -

 .بود آرام خواهرم اسم: آراد

 هایمچش چه. شدم خیره بزرگش و سیاه هایچشم توی. کردم  باز  رو هامچشم
 !دارم دوستش! قشنگه نظرم به ولی بودمشون، ندیده نزدیک از  حاال تا! دارن عجیبی

. بود کرده  کف  دهنش گرسنه  هایسگ مثل. زدمی نفسنفس. شد عصبی یکم آراد
 شدید خیلی دردش. درید رو بازوم از  بزرگی یتکه و کرد  باز  رو دهنش و شد خم
 زمین روی انداخت رو من طمعه یه مثل. نمبز  جیغ نتونستم ولی برید رو نفسم. بود

. بود افتاده روم کنن،  پارهپاره رو شونطعمه خوانمی که  وحشی هایگرگ  مثل و
. کشیدممی درد ولی کردمنمی حس چیزی دیگه انگار . کشیدمنمی نفس دیگه واقعا
 رو هاانسان ما که  جالبه. نبود پیش دقیقه چند آراد دیگه واقعا انگار  هم اون
 .کننمی تلقی احساسبی
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 ولی نیمه،نصفه یالشه یه جز  به نیست ازم اثری دیگه یثانیه چند تا کردم  حس
 الی هاییگوشتتکه و چکیدمی خون دهانش از . بود نکرده ایدیگه حرکت هنوز 

 نفس زور  به. انداختم درد از  چنگی بازوش به سالمم دست با. بود هاشدندون
 :گفتم  درد با و کشیدم

 !کن  تمومش. نسوزه حالم به دلت -

 از  فریادی بار این. کرد  جدا بدنم از  دیگه ایتکه هم باز  و کرد  کتفم  نزدیک رو سرش
 .کشیدم  درد

 :زد تشر  حمید

 !برسه سر  کسی  ممکنه االن! ترسریع آراد -

 :گفت  آوردمی پایین رو سرش که  طور همون و رفت پام ساق سراغ کیمیا

 .کنیم  کمکش  بیا -

 :زد عقب رو کیمیا  آراد

 !نه -

 :گفت  و کرد  نگاهی بهم

 .نه فعال -

 .شدم هوشبی درد از  که  بود موقعهمون

*** 

 پوست که  ندازهمی سرد دود اون یاد رو من سرد آب دوش. کنممی باز  رو هامچشم
 !نفرت هم بود عشق هم! رویا هم و بود کابوس  هم. دادمی قلقلک رو سفیدم

 از  بعد. نبود خوب زیاد حالم. دوش زیر  رفتم باز  بعد و زدم کف  شامپو با رو بدنم
! کنم  بدبخت رو محمدامین تونمنمی تونم،نمی. بود چشمم جلوی هنوز  سال هفت
 عاشق که  گفت  بهم صادقانه اون باشم؟ الهی امتحان براش باید من چرا دونمنمی
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 پرهیزکاری ندیده، وقت هیچ که  ایقانونی و رسمی همسر  خاطر  به ولی بود شده
 توی رو غریبه پسر  دو واهمه، و ترسبی که  رو روزی میاد یادم هنوز  من و کرده
 !بود همین فقط کاش  ای! نداشتم درستی حجاب کهدرحالی دادم راه خونه

 بد چه. آراد بود یادگاری بد چه. کردم  نگاه گردنم  کنار   و بازوم روی زخم جای به
 !داشتیم سرنوشتی

 .زد ایقهت حموم در  به مامان

 !ها بریم باید دالرام؟ بیرون بیای خواینمی -

 لباسم خودم، کردن  خشک از  بعد. ندازممی خودم دور  رو حوله و بندممی رو آب شیر 
 .بیرون رفتم و پوشیدم رو

 :گفت  و کرد  نگاهم سینه به دست مامان

 شه؟می بد چقدر  برسیم دیر  اگه دونیمی بره؟ آبرومون خوایمی -

 :گفتم  و دمکشی  پوفی

 !همین ببینیمشون، خوایممی. بکنن خواننمی که  عقد -

 زشته، خیلی نفریسه. نباشیم تنها میان باهامون هم هاتاینخاله حال هر  به: مامان
 ... .و عیالوارن ماشاهلل هااون

 :گفتم  آمیز کنایه

 مه همین بودم بچه من وقتی تا خوبه؟ عیالواری رسیدیم که  هااون به شد چی -
 !بود زیادیتون

 !شو آماده بدو بزن زر  کم:  مامان

 :گفتم  و درآوردم کشوم  از  رو سشوار 

 .کنم  خشک رو موهام -

 .نیست وقت -
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 !نیست من مشکل این -

. شدم موهام کردن  خشک مشغول هم من. رفت بیرون اتاق از  و کشید  کالفه  پوفی
 !اه شه، اضافه دردام به هامسینوزیت کردن  عود مونده کم

 حریر  آستین سفید بلوز  یه. بود شده نیم و شیش ساعت موهام، کردن  خشک از  دبع
 یه هم رو روسریم. بود مشکی سفید ترکیب هم مانتوم. مشکی جین یه و پوشیدم

 و بودن نشسته مبل روی آماده بابا و مامان. بیرون رفتم اتاق از  و دادم خفن مدل
 :کردم  اعالم. بود دستشون به گوشی

 .حاضرم من -

 :گفت  بابا با زمان هم و کرد  بلند رو سرش مامان

 !عجب چه -

 :گفت  و کرد  سرش رو چادرش مامان. شدن بلند

 .بریم -

 .بریم زود قدر این هست ایعجله چه آخه دونمنمی -

 :گفت  و درآورد کارمندی  مدل مشکی چادر  یه و اتاق توی رفت مامان

 .نزن حرف قدر این و کن  سرت رو این-

 از . بودم نکرده سر  چادر  بود وقت خیلی. کردم  سر  اجبار  به و کشیدم  کالفه  پوفی
 با من رفتیممی که  هم وقتی. رفتیمنمی بیرون زیاد دیگه چون. بعد به دبیرستان

 !داشتیم قضیه این سر  دعواهایی چه یادمه تموم. کردمنمی سر  تمام لجبازی

 حتما امین. بیام کوتاه  رو امشب یه دادم ترجیح همین برای نداشتم دعوا یحوصله
 !دانهپنبه بیند خواب در  شتر  سرکار، نکن خوش رو دلت ولی میشه، خرکیف دیدنم با

 با. بود جلومون که  شدم هااینخاله ماشین متوجه تازه نشستیم، ماشین توی وقتی
. بگذرونه خیر  به خدا! اه. دوماد یخونه بیان خواستنمی نچسبم هایدخترخاله اون
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 این از  ولی ندارن، کارم  به کاری  هیچ زهره و زینب هرشوهرهامخوا اون
 !صلوات بهم نزنن زبون زخم! بود امان در  شهنمی هادخترخاله

 :کرد  نگاه بهم آینه تو از  مامان

 !کنم  دود اسفند برات باشه یادم. شدی ماه قرص مثل ماشاهلل -

 داره؟ خوردن مچش کوفتی  زندگی این کجای.  نگفتم چیزی و زدم زورکی لبخندی

*** 

 بابا بیایم؟ زود گفتن  همین واسه. آینده پدرشوهر  امامت به جماعت نماز . جالبه
 بود هاییبچه معدود از . گفتمی تکبیر  هم زینب یبرادرزاده فرهاد! گرم  دمشون

 !بود شعمه مثل. ازش اومدمی خوشم که

 فرش که  داشت آبادی و بزرگ حیاط. دیدممی رو زینب یخونه بود بار اولین
 منظورم. بودم ندیده رو مدلیش این تاحاال! جالبه. بخونیم جماعت نماز  تا انداختن

 !باحاله ولی دونمنمی رو دلیلش. جماعته نماز 

 قیمت دونمنمی. کننمی سربر حوصله هایبحث و نشستن همه که  هم حاال خب،
 هااون برای هم شاید داره؟ اهمیتی چه دالر  قیمت وضعیت و چینی ظروف جنس و

 باند یه مثل هااون دیگه االن. بود تر جدی قبال دودها قضیه البته! من برای نه مهمه،
 سیر  فکر  به دیگه دودها درواقع. ترهمهم هایآدم هدفشون و کننمی عمل مجرم
 این از  دلیلی یه به کدومشون  هر ! انتقامن دنبال به هااون. نیستن شکمشون کردن

 !متنفرن جامعه

 محرمیت صیغه آقا حاج باشین، موافق شاکری آقای و شما اگه خانم آسیه ب،خ -
 .بخونن امشب رو

 :گفت  نگرانی با مامان. بکشم نفس بتونم تا کردم  سرفه چندتا. گلوم  توی پرید چایی

 دالرام؟ خوبی -
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 شدید سرفه از  حاصل هایاشک کردم  سعی و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
 هامسینوس مشکالت و سرفه همون از  خجالت، از  نه بودم، شده سرخ. کنم  پاک رو
 !هااین و

 :گفت  گوشم  زیر . کرد  نگاه بهم شبازشده نیش با و زد بهم ایتنه زینب

 !کردی  سر  چادر  خاطرش به که  شوهرذلیلی قدر این دونستمنمی -

 :کردم  اخمی

 .موقتیه -

 .نگفت چیزی و انداخت باال شونه

 :گفت  و انداخت آمیز حبتم نگاهی بهم مامان

 موافقی؟ تو -

 چی؟ با -

 .دیگه محرمیت با -

 .نه -

 :کرد  اخمی زینب

 !کرده  غلط -

 :داد ادامه پتهتته با که  انداخت بهش تندی نگاه خانم حمیده

 کار   چه نکشه خجالت عروس! کشهمی خجالت نداره عیب... کهاین یعنی... اه -
 ... .خب وگرنه! کنه

 .شد تر برزخی مخان حمیده نگاه

 !چشم -

 !شد ضایع باحال خیلی وای. نگفتم چیزی و زدم لبخندی
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 .ندارم حرفی من: مامان

 بدبخت دارم دستیدستی. شهنمی خیالمبی سرنوشت این دونستممی. کشیدم  آهی
 نه. وجه هیچ به. نیست عادی اصال ولی میاد نظر  به عادی زندگی یه این. شممی
 .خوشبختی دوماد اون نه و امخوشبختی عروس من

 کمکشون  غذا کردن  درست توی دادنمی اجازه نه که  جاییاون از  بعد ساعتنیم یه
 صفاش با ایوون سفید هایسنگ روی و حیاط توی رفتم بکنم، ایدیگه کار   نه و کنم

 اگه شاید! مسخره یصیغه یه قرائت از  بعد ثانیه ده دقیقا بود، رفته امین. نشستم
 انجام کاری  یه ذاشتنمی کرد،نمی شرمندگی احساس حمیده امانم و رفتنمی
 زینب! زینب و مامان حتی! کردن  باز  سرشون از  رو من جورییه شونهمه ولی بدم؛
 و چرت برای دلم همیشه، برخالف که  حالی در . زدنمی حرف باهام زیاد اواخر  این
 .بود شده تنگ هاشگفتن  پرت

 این وجود بزرگشون، تبار  و ایل اون از . بودم شده هخیر  حیاط توی هابچه بازی به
 !طبیعی غیر  من موندن تنها و بود طبیعی بچه همه

 دیدن با. بود بامزه العادهفوق یمیزهریزه دختر  یه. نشست کنارم  اومد یکیشون
 :گفتم  و کردم  نازش محبت با و زدم لبخندی هاشلپ

 !هستی خوردنی چقدر  -

 :گفت  شچگونهب صدای با و شد باز  نیشش

 عروسی؟ شما خاله، -

 .آره متاسفانه -

 محمدامینی؟ عمو عاشق شما. سالمه چهار . پرنیام من -

 :گفتم  وار زمزمه. پام روی نشوندمش و ریختم هم به رو کوتاهش  موهای و خندیدم

 .گودزیالیی  خیلی -

 چی؟ یعنی گودزیال  -
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 .بامزه یعنی -

 :گفتم  بهش که  خونه توی بره خواست. شد بلند و خندید

 کنی؟نمی بازی هابچه با چرا -

 :داد جواب بامزه

 !بازی تو نمیدن راهم چون -

 :گفتم  و گزیدم  رو لبم

 چرا؟ -

 !دونمنمی -

. دادننمی بازیم زیاد بودم بچه هم من. سوخت براش دلم. خونه توی دوید بعد و
 خراب شهمه. شدنمی سرم چیزی گروهی  بازی از  زیاد و بودم بچهتک چون

 هر  با ذاشتنمی که  بود مننه تقصیر . نبود بودنم فرزندتک تقصیر  البته. کردممی
 .بودم تنها هامبازیاسباب با اتاقم تو کال!  کنم  بازی کسی

 بازی سیر  دل یه حسرت. کنم  بازی کسی  با بتونم تا دیدیمنمی رو اقوام هم زیاد
 !بود مونده دلم به کردن

 حیاط در  شدن باز  با ولی بودم، هابچه بازی به کردن  اهنگ مشغول چقدر  دونمنمی
 یچهره و مشکی اورکت همون با. اومدم خودم به و شدم بلند محمدامین، دیدن و

 .شدمی تر نزدیک مدام هم در 

 به و کرد  سالم هابچه با صمیمی خیلی. زد لبخند و داد چهره تغییر  سریع دیدنم با
 .کرد  سالم هم من

 بودی؟ شستهن جااین چرا -

 .نداختم باال شونه

 .نداره خاصی دلیل -
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 :گفت  و انداخت خونه درون به نگاهینیم پنجره از 

 بیرون؟ بریم میای -

 :پرسیدم و کردم  نگاهی بهش تعجب با

 بله؟ -

 :گفت  و خندید

 سر  پارک تو بستنی یه ریممی کشه؛نمی بیشتر  ساعتنیم. فهمننمی نباش نگران -
 باشه؟. ایممی خوریممی کوچه

 سرکار  از  شم متوجه نذاره و کنه  رفتار  صمیمانه نامزدش با که  زدمی زور  خوب چه
 !جالبه خیلی! خورده اعصابش هنوز  و برگشته خسته

 نظر  در  اون که  سمتی به زنانقدم و شدیم خارج خونه از  هم با و کردم  موافقت
 .کردیم  حرکت داشت

 به مشرف مقابل، سمت از  که  یدیمرس خلوتی سبز  فضای به که  نکشید طول خیلی
 و شد بلند زود خیلی. کردیم  سکوت و نشستیم نیمکت روی. بود اصلی خیابون

 :گفت

 .بیام بگیرم بستنی برم بمون جاهمین -

 نشسته که  جایی. کردم  نگاه رفتنش به و دادم تکون موافقت نشونه به رو سرم
 .ترسیدممی یکم همین برای و نبود روشن زیاد بودم

 و اومدنمی نظر  به تیره سبز  شب، توی که  هاییدرخت. کردم  نگاه اطرافم هب
 این زننمی زور  چرا. شدنمی دیده مختلف هایرنگ به نورپردازی، با هاشونبعضی

 .مزخرفه خیلی بدن؟ نشون عاشقانه رو فضا

 خودم متری ده شعاع تو رو کسی  هیچ من درواقع. نبودن اطراف اون زیادی افراد
 .یدمدنمی
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 اون. کردم  لمس رو پام ساق دستم با و شدم خم. زد یخ یکم راستم پای کردم  حس
 شده خیره تاریکی به وحشت با. کرد  لمس هم رو هامدست کرختی  و سردی حس
 .بودم

 .دالرام منم -

 .صندلی به چسبیدم محکم پشت از 

 :کردم  هزمزم وحشت با. نگران ایچهره و کمرنگ  اخمی با. کرد  علم قد جلوم آراد

 !میاد محمدامین االن... االن! برو جااین از  -

. گرفت  انسانی شکل و شد دور  ازش دودی یهاله اون کمکم  و شد تر نزدیک یکم
 :کرد  زمزمه من مثل

! دیناست سازمان مامورین از  یکی اون دالرام؟ کنیمی چیکار  داری معلومه هیچ -
 !کشهمی رو تو

 !دونممی -

 این. زمین زیرِ  به گردیمبرمی. میای من با االن همین! دونیمی که  کردی  غلط تو -
 !نیست امن تو جای باال

 اون بشم دوباره. بکشم آدم دوباره خوامنمی! باشم دود یه خوامنمی من ولی -
 !وحشی هیوالی

 اجازه هم هااون به. دمنمی اجازه بهت. بکنی رو کارها  اون دوباره نیست الزم -
 اون! نیست تو جای دیگه باال این دالرام؟ نیستی متوجه چرا. ننک  اذیتت دمنمی

 ... .هستی کی  تو بفهمه کهاین محض به عوضی

 :گفتم  تحکم با

 !بیام تونمنمی من. آراد برو -
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 زدمی بیرون هاشچشم از  دود. شد سیاه شسفیدی و گرفت  خون رنگ هاشچشم
 و گرفت  رو دستم. سیگار دود جنس از  هاییرشته مثل رفتمی عقب سمت به و

 :کردمی زمزمه همچنان. کنه  بلندم کرد  سعی آروم

. بردمت بین از  من کنن  فکر  کنممی کاری.  بودی کی  بفهمن و بره آبروت ذارمنمی -
 !میدم قسمت آرام روح به! برگرد دالرام، توروخدا

 ... .آراد... نه -

 کنی؟می اصرار  چرا. آراد کن  ولش -

 و معاون جکسون، شناختمش،. کردم  نگاه بود ایستاده شسر  پشت که  دودی به
 !رئیس راست دست

 :گفت  و خندید جکسون. کرد  نگاه بهش من مثل هم آراد

 و من دل دالرام! خورهمی دردمون به خیلی هست، االن که  موقعیتی تو دالرام -
 دوست اگه ولی پیشمون، برگردی داریم دوست. شده تنگ برات خیلی هابچه بقیه

 نه؟! کنی  کمکمون  تونیمی باال همین اری،ند

 :داد ادامه جکسون. زدم زل بهش مات

 هاانسان بین نخوای بخوای! کنمنمی بیسان کنمنمی فالن من که  درنیار  بازیلوس -
 تونیمی منتهی بمونی باال این تونیمی خوادمی دلت که  وقتی تا ولی نداری، جایی

 !کنی؟  جاسوسی عوضی اون پیش برامون

 .زدم پوزخندی

 .کردم  توبه که  دونیمی -

 !داره العالج مرض که  کسیه  برای خوردن مسکن مثل تو یتوبه -

 :غریدم

 !بذارین تنهام -
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 سرگرد احتماال. بکنیم ازت رو دوم یاستفاده باشه بهتر  کنم  فکر . خب خیلی: جکسون
 !بیارش آراد،! شه متاثر  خیلی نامزدش شدن دزدیده از  معصومی

 همه و انداختم زمین روی رو خودم. گرفت  رو هامدست و کرد  حمله سمتم به آراد
 بود عجیب. زدممی پا و دست و کشیدممی جیغ. کردم  شدن خالص برای رو تالشم

 عادی و بودن انسان به چون شاید. کردمنمی استفاده خاصم هایقدرت از  چرا که
 !بودم کرده  عادت بودن

 یعربده صدای. بود خورده تیر  آراد پای. کرد  اکتس رو من ایگلوله  شلیک صدای
 :شنیدم رو مردی

 !حیوون بگیر  فاصله ازش -

 و گرفته  رو ارزشمندی چیز  انگار . بود گرفته  وجود تمام با رو من و کرد  غرش آراد
 خشمش و وحوش نهایت به آراد. ندیدم رو جکسون دیگه. بده دستش از  خوادنمی

 .بود رسیده

 .بوده محمدامین به متعلق شلیک و فریاد صدای فهمیدم تازه

 یگلوله  شلیک توی که  کشیدم  بنفشی جیغ. گرفت  گاز   رو بازوم درد و خشم از  آراد
 چرا. دستش توی یکی این و خورده آراد پای به قبلی یگلوله  فهمیدم. شد گم  بعدی

 کرد؟نمی ولم چرا رفت؟نمی

 بود؟ بلد هم اون مگه کرد؟می گریه

 بلد کردن  گریه  اون دونستممی که  منی! کنهمی گریه  داره میدمفهمی من فقط
 .فهمیدنمی رو احساسات اصال! نیست

 :کنم  زمزمه تونستم فقط من و سوختمی بازوم

 !بمون زنده. برو -

 از . بودم افتاده پارک هایموزائیک کف  مرده، یپرنده یه مثل من و شد محو دود
 توی کردم  حس فقط. دیدمنمی چیزی و مدادمی فشار  هم روی رو هامپلک درد
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 سرد دودها. فهمیدم گرمش  بدن از  رو این و بود انسان که  شدم کشیده  یکی بغل
 !یخ مثل بودن،

 !زمان امام یا! کن  باز  رو هاتچشم توروخدا دالرام؟ -

 :گفتم  لرزان صدایی با. کردم  نگاهش و کردم  باز  رو هامچشم

 .خوبم. خوبم -

 پارک خوبه کردن؟می کار چه جااین آدم همهاین. برم و دور  بود شده شلوغ چقدر 
 رو من امین آدم همه این چشم جلوی کهاین از . بود ارواح شهر  مثل پیش ربعیه تا

 !اومدنمی خوشم فقط کشیدمنمی خجالت. اومدمی بدم بود گرفته  بغلش توی

 :کشید  عمیقی نفس امین

 دیدی؟ صدمه. خداروشکر -

 موجودات از  خیلی مثل هم دودها. گذاشتم  بازوم روی رو دستم و نشستم زور  به
 متوجه امین گذاشتممی نباید همین برای. داشتن خوددرمانی قابلیت فراانسانی،

 .زخمیه دستم بشه

 نگران و بود گرفته  رو دستم. ایستاد هم امین. ایستادم و شدم بلند راحت خیلی
 درست که  میدونی این از  داشتم که  نم نبود؟ اطراف جمعیت متوجه. کردمی نگاهم

 !شدممی دیوونه بود شده

 :گفتم  و کردم  نگاه تفنگش به

 .کردی  شلیک باهاش تو... این -

 معلوم وگرنه رسیدم موقع به خداروشکر . زنهنمی آسیب هاآدم به. نباش نگران -
 .ببینم بذار ... خونیه انگار  شده؟ چی بازوت! اومدمی سرت بالیی چه نبود

 :گفتم  و کشیدم  کنار   رو مخود

 .نشدم زخمی من. دستم روی ریخته دود اون خون فقط نیست هیچی -
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 بهش همین برای. بود مونده لباسم یپارچه و بازوم روی هنوز  آراد هایدندون جای
 افرادی کمکم.  نگفت چیزی و کشممی خجالت کرد  فکر  هم اون. ببینه ندادم اجازه

 .شدن متفرق بودن زده حلقه اطرافمون که

 زمین به بیشتر  نگاهش و بود کرده  اخم. کردم  نگاهش. بود شوک توی هنوز  امین
 کنهمی فکر  داره زدممی حدس ولی کنه،می فکر  چی به دونستمنمی. من به تا بود
 دود؟ کدوم  مرگ و عملیاتش کدوم  خاطر  به. بشه حمله من به باید چرا

 انکار  قابل برام و بودم مقصر  من بخ ولی نبودم، من اتفاقات این باعث کاش  ای
 !شد شروع راه اول همین از . نبود

 کنی؟می گریه  دالرام؟ -

 :گفتم  و کردم  بهش رو پشتم

 .خونه بریم -

 :گفت  و کرد  نگاه صورتم توی. برگردوند رو من و گرفت  رو سالمم بازوی

 که  امینامزد عجب گنمی من به بعد. ترسنمی بقیه... حالت این با. تونیمنمی -
 کنی؟می گریه  چرا حاال! بشه طوریاین تا گذاشتم  تنهات

 :زدم هق و ترکید بغضم

 .بودم ترسیده -

 خودم از  حالم داشت ،فقط!ترسهنمی خودش هایکیشهم از  آدم. محضی دروغ چه
 !خوردمی هم به داشتم خودم با که  نحسی و

 حلقه دورم رو ازوهاشب محکم. بغلش توی کشید  رو من و گفت"  اهلل الی اله ال" 
 :کرد  زمزمه و کرد

 !ذاشتممی تنهات نباید. ببخشید. تمشرمنده -
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 رو ترحمش. میاد بدم بغلش از  دیدممی کردممی فکر  هرچی. شد شدیدتر  مگریه
 هم اون! کنهمی تظاهر ! نداره دوستم دونستممی ولی داشتم دوستش. خواستمنمی

 !معلومه گفتنش  اهلل الی اله ال همین از ! ایمونشه و دین خاطر  به

 :کرد  پاک رو هاماشک آروم و کرد  جدا خودش از  رو من

 .برسیم شام به بریم. خونه بریم -

 .... شده چی گفتن  اگه... اگه -

 تو. نشن نگران زیاد که  میگم طوری. نباش نگران تو. میدم توضیح براشون خودم -
 حیاط گوشه  که  دونیمی. نک  تمیز  رو آستینت و بشور  رو صورتت حیاط توی هم
 !گیمنمی بهشون چیزی نپرسیدن، چیزی هم اگه باشه؟. هست دستشویی یه

 :گفتم  و کشیدم  عمیقی نفس

 .باشه -

 .زد لبخندی

. کردم  ول چجوری نفهمیدم که  هم رو هابستنی. بریم بیا حاال. خوب دختر  آفرین -
 !شدن زمین پخش مردم پای و دست زیر  کن  نگاه

 حرکت شونخونه سمت به هم با. گرفتم  رو دستش و زدم بخندیل ناخودآگاه
 از . نشه چیزی متوجه کسی  بودم امیدوار  همین برای. بود نشده دیر  زیاد. کردیم

 .شد راحت خیالمون یکم و نیستن حیاط توی فهمیدیم ها،بچه سروصدای نبود

 فکر . تادمایس هم من. کرد  مکث. شدیم خونه داخل. کرد  باز  رو در  و انداخت کلید
 :کرد  زمزمه و شد خیره مچهره توی. کرد  سکوت ولی بزنه خوادمی حرفی کردم

 مخصوص هایاسلحه این از  یکی کنممی سعی. باش مراقب خیلی بعد، به این از  -
 !باشی داشته همراهت همیشه تا بدم بهت

 .دادم تکون آروم رو سرم

 :پرسید که  داشت وجدانعذاب خیلی کهاین مثل
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 نیستی؟ ناراحت که  من دست از  -

 .دادین نجات رو من باشم؟ ناراحت باید چرا. نه -

 :کرد  زمزمه و زد لبخندی

 !خانومی خیلی -

 سریع خیلی بعد و سیدبو و کرد  بلند رو دستم. نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم
 .کنم  تمیز  و تر  رو خودم تا دستشویی سمت به رفتم هم من. رفت خونه سمت به

 نشده باورم هنوز  انگار . اومدمی بدم خودم از  و کردممی حس رو بدنش گرمای  وز هن
 !کنم  بدبختش و بشم زنش قراره که  بود

 حس رو محمدعارف عجیب هاینگاه اما. نبرد بویی قضیه از  کسی  شب اون
 رو برادرش ایدیگه کس  هر  از  بیشتر  محمدعارف فهمیدم موقعهمون از . کردممی
 از  بیشتر  خیلی محمدعارف جدیت که  جاییاون از . خونهمی رو شفکر  و شناسهمی

 !ترسیدممی ازش یکم بود، امین

 .بردم یاد از  لحظاتی برای رو اتفاق اون که  خندیدم قدر اون زینب لطف به

*** 

 یحوصله و رفتممی بخت خونه به باید بسیار  برق و زرق با که  بودم دختریتک
 با رو من زور  به همین برای. نداشت وقت هم نماما. نداشتم هم رو کاری  هیچ

 دلم هاییوقت یه همیشگیش هایبازی مسخره با هم اون. خرید فرستادمی زینب
 .بخندم کنه  کاری  تونستنمی هم هاوقت گاهی  و کردمی شاد رو

 هفته دو حدودا و کردمی عروسی زینب پاییز  اوایل که  بود جوری ریزیشونبرنامه
 و اومدمی هم حمیده مامان خرید توی معموال همین برای. بود ما عروسی بعدش

 سلیقه هم من برای کنه،می انتخاب زینب برای که  جوریهمون کردمی سعی مدام
 داشت اصرار  مدام حمیده مامان ولی نبود، کار   در  مالی محدودیت. بده خرج به

 .بتراشم خرج زیاد نیست نیاز  و بکنم رو پدرم و مادر  مراعات
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 توی مهربونی با حمیده مامان مثل و نبود شاغل مادرم که  خواستمی دلم شههمی
 .کردمی رسیدگی چیز  همه به خونه

 ادامه بیشتر  جدیت با من که  کاری  تنها و شد سپری سرعت به تابستون هرحال به
 و جدیت این با چطوری که  بود کرده  تعجب هم استادم. بود رزمی هنر  دادم،می

 هم مسابقات برای خواستمی دلم. کنممی تمرین رو روگیکیو  و پومسه تحکم
 رفتن باشگاه همون به داشت اصرار . کردمی مخالفت محمدامین ولی کنم  شرکت
 .کنم  قناعت

 تر خنک یکم هوا. داشت رو خودش خاص هوای و حال تهران و بود ماه شهریور 
 دوتایی زینب اصرار  به که  بود شهریور  آخر  یهفته هایغروب از  یکی. بود شده

. بذارن ما برای که  نداشتن وقتی کدوم  هیچ امین نه و احمد نه. شاپکافی  رفتیم
 .بودم خیالبی ولی خوردممی حرص امین کارهای  این از  زینب مثل باید شاید

 کردمی عذرخواهی من از  زبون به حداقل امین که  بود این امین و احمد تفاوت تنها
 واقعا! بود آرومی و ساکت پسر  احمد ولی بیاره، دست به رو دلم کردمی سعی و

 که  خوندممی هاشچشم تو اما! بود افتاده زینب این گیر   که  سوختمی براش دلم
 .داره دوست رو زینب

 محیط زدن دید به کرد  شروع همیشه مثل و داد سفارش نسکافه فنجون دوتا زینب
 نوع تر عجیب همه ز ا و بود نظیر بی و خوشگل همیشه مثل لباسش و تیپ. کافه

 ولی کردنمی استفاده دار نگین و براق عربی چادر  هاچادری معموال. بود چادرش
 کرد  اخمی ست،ساده چادرت چرا گفتم  بهش بار یه وقتی. داشت ساده چادری زینب

 مامان. چادریه پارچه هایجنس ترینمرغوب از  یکی ست؟ساده کجاش: "گفت  و
 !"نشده شل هم کشش  حتی کنممی سرم ساله سه. دوخته خودش حمیده

 اون عاشق اول لحظههمون. بود خفن و شیک. داشتم دوست رو کافه  محیط
. بود شده کاشته  توش شمعدونی و یاس هایگل  که  بودم شده آویزی هایگلدون

 .بودن اروپایی و سنتی از  ترکیبی طرحی هم میزهاش

 :گفت  و کشید  کافه  زدن دید از  دست من از  زودتر  زینب
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 دلی؟ خبر  چه دیگه خب، -

 باشه؟ باید افتادیم راه ما خونه از  که  ساعتینیم این تو ایتازه خبر  چه. هیچی -

 :زد پوزخندی

 !نمیاد بهت. شهنمی اصال بپرونی مزه نکن سعی -

 :گفتم  و گردوندم  رو هامچشم

 !نیست خبری حال هر  به -

 نداری؟ خاصی سوال هیچ -

 سوالی؟ چه -

! کنممی زندگی خونه یه تو االغت شوهر  اون با. خواهرشوهرتم رتس خیر  احمق -
 کنه؟نمی چیکار  کنهمی چیکار  بپرسی کنه  گل  فوضولیت یکم خواینمی. البته فعال

 بپرسم؟ باید چرا -

 یالهه هایمایه تو یا! اسکلی بانوی گذاشت  باید رو لقبت. ایالدولهاسکل که  الحق -
 به من زور  نکن نگاه. باش دخترها مثل یکم! بختبد! چیزی همچین و چلی و خل

 بزنی، سرش غر  یکم. کرد  خامش میشه تر راحت! خرتره خیلی امین رسه،نمی احمد
 منه شیری برادر  که  حیف! خودت مال میشه کمال  و تمام دربیاری، بازیشیطون

 !کنم  تورش تونستمنمی

 :گفتم  و خندیدم یکم

 .کنم  خودم به متعلق رو شما جون داداش که  ارمند این به ایعالقه اصال من ولی -

 !خری که  بس از  -

 :زدم چشمکی

 .کردمنمی ازدواج باهاش که  نبودم خر  -

 بود؟ قشنگ کردم  انتخاب که  لباسی نظرت به. خیالبی حاال خب. دیوونه -
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 :گفتم  بعد. بیاد یادم رو لباسش مدل تا کردم  فکر  یکم

 .اومدمی بهت خیلی آره -

 :گفت  و شد سرخ ساله هجده ایدختره مثل

 جدی؟ -

 !آقاتونه کاری  اصل. بپسنده باید که  نیستم کسی  من البته. آره -

 :داد چین رو دماغش

 خور مفت بمیره بره. همیم یمرده کشته  انگار  میگه جوری یه. آقاتون! ایش -
 . ...وگرنه. نره آبروم که  اینه خاطر  به فقط کنممی ازدواج باهاش دارم اگه. عوضی

 .کرد  سکوت

 از  یکم دونستممی. شدم نگران یکم نداشت شوخی حالت دیگه لحنش کهاین از 
 نامزدی دوران توی معموال بود، عجیب. حد این در  نه دیگه ولی ناراحته احمد دست
 !بودمی باید هاحرف این از  تر ردیف خیلی اوضاع

 :پرسیدم

 زینب؟ شده چی -

 .هیچی -

 باهاش؟ شده دعوات باز  کردی؟  قب جوریاین و نشده هیچی -

 همسرداریش وجدان از  کاریش  وجدان. ازش شدم خسته واقعا دیگه ولی نه،: زینب
 کارشه،  بسازی، باید گهمی ولی گم،می حمیده مامان به دارم ساله یه! بیدارتره
 رو؟ من هم بسوزونه کارش  تو رو خودش هم مجبوره یعنی! مجبوره

 کنی؟  زندگی طوریاین عمر  یه خوایمی یعنی -

 .گرفت  شدت بغضش

 .مجبورم -
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 :گفتم  خواهرانه فقط. بشکنه بغضش تا بزنه حرف نکنم وادارش گرفتم  تصمیم

 مثل. باشیم خوش دیگههم با تونیممی منتهی. تو مثل هم من. زینب نداره اشکال -
 !کافه  اومدیم دوتایی که  االن

 :گفت  و بده قورت رو بغضش تا کشید  عمیقی نفس

 .دالرام کنم  چیکار  باید دونستمنمی نداشتم رو تو اگه استشر  -

 :زدم لبخندی

 نه؟. داریم رو هم که  فعال -

 :گفت  و زد بهم لبخندی هم اون

 بهم رو بلدی که  لگدهایی و مشت اون خوادمی دلم. دالرام راستی. خداروشکر آره -
 !بزنم کتک  رو احمد شد الزم موقع یه شاید. بدی یاد

 .خندیدم

 !بیچاره -

 کال  آقا تا کنم  بساب بشور  شب تا صبح باید فردا پس! منم بیچاره بیچاره؟: زینب
 بذارن رو مرگشون کپه  خونه بیان دوازده ساعت تهشم. باشن خونه ساعتیه روزی

 یه بار  هر  باید مسافرت، بریم باهم که  کنم  راضیش بخوام اگه وقتاون. بخوابن
 مردم شوهر  نداره خوبیت که  بگم تو به کهاین همگ. نیستم بلد که  منم! بزنمش فصل

 میدی؟ یاد بهم میگی؟ چی حاال. بزنی بگیری رو

 :کردم  شیطون رو هامچشم

 جون زینب دومندش. کنی  نامثبت رسمی کلوپ  یه تو باید اولندش. شهنمی نچ -
 بشی؟ احساسبی من مثل داری دوست. نیست خوب! خورهنمی تروحیه به

 :گفت  تر جدی یکم بعد و کرد  فکر  یکم زینب
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 به هم زورم خواممی ولی باشم، مزهبی و خشک تو مثل ندارم دوست. دونمنمی -
 !ها شدیم گرفتاری  عجب. برسه احمد

 «امین»: بود شده سیو انگلیسی به. کردم  شصفحه به نگاهی. زد زنگ گوشیم

 و زندگیم و منفس و آقایی نه و بودم کرده  سیوش" عشقم" پخمه دخترهای مثل نه
 رو مشماره! بود تر احساس با خیلی اون من، برعکس! هاپرت و چرت جور این از 
 ظاهرش برعکس. دربیارم شاخ بود نزدیک دیدم وقتی. بود کرده  سیو" من آرامدل"

 !شدمی پیدا قشنگی احساسات دلش ته اومد،می نظر  به جدی و خشک که

 :کردم  وصل رو تماس

 بله؟ -

 :گفت  و زد زل بهم فضولی از  ترکیدن حال در  هایچشم با زینب

 کیه؟  -

 .دالرام سالم -

 .امین آقا سالم -

 :گفت  ب**ل زیر . شد پوکرفیس قیافش زینب

 !امین آقا -

 .محمدامینه اسمم. گممی دوباره جسارتا،: امین

 .کردم  کوتاهی  خنده

 داشتی؟ کاری.  رفت یادم باز  بله، -

 کجایی؟  -

 :رسیدمپ بعد. کردم  سکوت یکم

 چطور؟ -
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 زینب. بگیره رو آمارم بخواد و کنه  جیممسین کسی  نداشتم عادت. نبود خودم دست
 .بود کرده  تعجب احساسمبی و سرد لحن از  هم

 :گفت  بود شده ناراحت انگار  که  امین

 بیارم؟ دلیل باید کجایی  بدونم کهاین برای -

 .آره... خب -

 .بزنیم حرف هم با خواممی -

 وقت؟یه نباشم رتونکا  مزاحم -

 .شد عصبانی یکم امین

 آره؟ توئه پیش زینب! ننداز تیکه دالرام -

 .منه پیش آره -

 :کرد  اعتراض زینب

 .االغ تمراننده من خوبه منه؟ پیش میگی که  مبچه من مگه -

 رو من امین. کردم  نثار  خوردمی رو شنسکافه حرص با داشت که  زینب به لبخندی
 .آورد خودم به

 .کجایید  گوب -

 .بیاری هم رو احمد بدی قول که  شرطی به ولی گم،می -

 چی؟ برای -

 به نیاز  هم دوتا این داریم صحبت به نیاز  تو و من که  قدر همون کهاین برای -
 من با باید چرا پس زنشه؟ زینب که  نرفته یادش احیانا احمد آقا اون. دارن صحبت

 شاپ؟کافی  بیاد

 .بود زده زل بهم هشد گرد  هایچشم با زینب
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 خیلی االن کارش  احمد! کنیم  دخالت هااون کار   تو تونیمنمی که  ما خانومم،: امین
 .... که  نداره وقت واقعا. زیاده

 بگو آری،می خودت با هم رو آقا احمد اگه صورت هر  در . زیاده هم شما کار   خب -
 ... .وگرنه. بفرستم رو آدرس

 چی؟ وگرنه -

 :گفتم  و نکردم انیشعصب لحن به اعتنایی

 نه؟ یا کنیمی صحبت باهاشون -

 :گفت  و کشید  پوفی امین

 .بزنم حرف احمد با برم کن  صبر  -

 .بده پیام بهم شد اوکی وقت هر . باشه -

 .خداحافظ -

 .کنم  خداحافظی هم من کنه  صبر  خواستنمی حرصش از  شاید. کرد  قطع و

 :زد هق زینب

 !دالرام -

 .کردم  بغلش. سمتش به رفتم و شدم بلند

 من مثل بخوای که  نیست تو حق. بزنه حرف باهات کنممی کاری.  نخور غصه -
 این بده توضیح برات بگو بهش. کن  حلش آمیز مسالمت پس. بگیری یاد کاریکتک

 رو کار   این نباید فقط. نیست بدی آدم که  دونممی. داره ادامه کی  تا کوفتیش  کار 
 !بکنه باهات

: داد اس امین. شدم منتظر  و خوردم رو منسکافه. دمکر   آرومش. نگفت هیچی
 «.کردم  راضیش. بده رو آدرس»
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. بودن عصبی و کالفه  هردو. بیان تا کشید  طول ساعتینیم. فرستادم براش رو آدرس
 زینب ولی کردم،می کاری  همچین بود بار اولین. بزنه داد سرم امین بود مونده کم

 گوش  حرفم به امین تا بیام بیرون خودم تهپوس از  یکم بود کافی.  گفتمی راست
 !بده

 خیر  به کردممی دعا دلم ته از . بزنن حرف تا نشستن ایدیگه میز  سر  احمد و زینب
 .داشتم هامدت بعد که  دوستی تنها. کردممی دعا زینب برای. شه تموم خوشی و

 :گفت  سر  آخر . زدنمی حرفی و بود زده زل بهم صاف امین، ولی

 !میشی بدتر  روز  به روز  شده؟ چت مهمعلو هیچ -

 شم؟می چجوری-

 !میدی نشون واکنش زود. شدی عصبی و خشن. دینمی محل من به. چمیدونم -

 !بشناسی رو من تا کشید  طول فقط. همونم. نکردم فرقی من -

 .کنممی مکثی

 پشیمونی؟ حاال -

 :گفت  آروم. هامچشم توی زد زل

 به رو جواهر  یه کردممی حس چون. بودم خوشحال خیلی کردیم  عقد که  روزی -
 فقط نیستم پشیمون. کنهمی آرومم سکوتش با که  سخنگویی جواهر . آوردم دست
 کامل  شاید مدت این تو چون دالرام؛ شمنمی پشیمون هم وقتهیچ. خودتم نگران

 برام که  داری چیزها خیلی بگم تونممی که  شناختم اونقدری ولی باشمت نشناخته
 !ارزشمنده

 :بزنم لبخند کردم  سعی

 این با مبارزه! نباش نگران و برس کارت  به. راحتم من ولی نگرانمی که  ممنون -
 !کنممی افتخار  بهت من نیست، کسی  هر  کار   بزرگشون، تشکل و عجیب موجودات

 :گفت  و زد لبخند راحت خیلی
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 !خوبه -

 .کردم  اخمی

 منی؟ از  تر احساساتی خیلی تو کنممی حس چرا -

 !نیستم احساساتی وجه هیچ به. کنیمی کر ف -

 .باال انداختم ابرومو تای یه

 !باشی عصبی اخموهای پلیس ازین نمیاد بهت! بابا نه -

 :خندید

 با که  طوریاین رو من کس  هیچ کارم  توی کال  و اداره توی ولی نیاد، بهم شاید -
 !ندارم لطافتی هیچ. ندیده زنممی حرف تو

 :گفتم  ناامیدی با

 خاطر  به مهربونی باهام کهاین که  دونستمنمی. کنیمی رفتار  طبیعی خیلی. البهج -
 !باشی مهربون نامزدت با که  کنیمی انتخاب. انتخابته

 .کردم  نگاه صورتش توی و کشیدم  آهی. نگفت چیزی

 درسته؟ -

 .آره حدودی تا -

 خوبم؟ دختر  یه من که  اینه فقط داری، بهم که  احساسی و -

 ... .ببین! نه ییعن آره، -

 .نداره وجود عشقی -

 .کشید  پوفی

 زنیم؟می حرف هاچل و خل مثل داریم چرا -
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 شاید گفتننمی هااون اگه و کنید  رفتار  خوب زنتون با گفتن  پیامبر  و خدا چون -
 آره؟. گوشم  توی زدیمی بیاری رو احمد کردم  مجبورت کهاین خاطر  به االن همین

 داری؟ مشکل پیغمبر  و خدا با قدر این اچر  صحبته؟ طرز  چه این -

 .ندارم کسهیچ با مشکلی هیچ من دارم؟ مشکل گفته  کی  -

 من کنیمی فکر ! گینمی بهم که  کنهمی ناراحتت داره شهمه چیزی یه انگار  ولی -
 به احساسات و باشم مهربون باهات کرده  مجبورم کسی  کهاین یا ندارم دوستت

 االن یکم. باشم خوش تو با. کنم  زندگی خواممی مهه مثل هم من نه،! بدم خرج
 !شهمی درست مرور  به ولی سنگینه کارمون

 :گفتم  آروم. نگفتم چیزی و کشیدم  پوفی

 .نیست خوب حالم زیاد راستش ببخشید -

 داری؟ وضو راستی. نداره اشکالی -

 چطور؟ -

 !بهتره رفتیم کی  ننفهم. کن  ولشون هم رو دوتا این. بریم پاشیم. نخوندم رو نمازم -

 نداری؟ کاری  امشب -

 .کرد  اخمی

 !نباش من کار   نگران قدر این -

 آپشنشفول و خفن ماشین سوار . بیرون رفتیم کافه  از  و شدیم بلند. نزدم حرفی
 تا. ما یخونه سمت رفتمی داشت گویا  ولی بره خوادمی کجا  دونستمنمی. شدیم
 .نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ خونه

 کردن  درست مشغول خودم نماز، خوندن از  بعد و نبود خونه معمول طبق مانما
 حتی. کردنمی کاری  هیچ و بود مونده مونخونه توی همچنان امین. شدم شام

 کنجکاو  و درگیره ذهنش که  فهمیدممی شچهره از . نداشت گفتن  برای هم حرفی
 !کنهمی طراحی رهدا رو ایپرونده چه دودها با مبارزه برای که  بدونم بودم
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 که  داریم زیادی ذهنی هایدرگیری اون هم من هم بودم فهمیده مدت این طی
 فرق هم فازهامون. کنیم  رسیدگی بهشون تنهایی به مجبوریم یا کنیممی سعی

 وجود با کهاین عجیب اما دهنده؛نجات یه اون و بودم تبهکار  یه من. داشت
 خواستمی دلم کردیم،می سکوت وقتی! ودیمب آروم هم کنار   ها،سختی و هااختالف

 دونستمنمی هم خودم. بشنوم رو هاشنفس صدای همیشه تا. بشه متوقف زمان
 .شممی کشته  خودش دست به احتماال دونستممی وقتی کردمی آرومم قدر این چرا

 شب نیم و نه ساعت هم آخرش. بودن نیومده بابا و مامان هنوز  و شد آماده غذا
 باید و بود شده بد حالش انگار . مخاله یخونه میرن که  گفت  و زد نگز  مامان

 کال  که  هم بابا! خونه نمیاد نشه خوب خاله تا منم مادر  این. بیمارستان رفتمی
 من شانس طریقی هر  به خالصه. نیست مامان وقتی بمونه خونه نمیاد خوشش

 !تسکو در  بخورم، شام تنهایی امین با شم مجبور  که  کرد  کاری

 سزاوار  من! اومدنمی خوشم خوب حس این از  جورهایییه اما کردنمی اذیتم بودنش
 !نبودم آرامش این

 قدر این باز  چرا دونستمنمی ولی موند،نمی باقی بحث جای و بود خوب دستپختم
 !نپرسیدم چیزی همین برای کارشه؛  خاطر  به که  دونستممی. همه تو اخماش

 تلوزیون ظاهرا و بود نشسته مبل روی. براش بردم و کردم  درست هم چایی براش
 کی  پس بگم بهش شدنمی روم. گفتنمی هیچی و خوردمی رو داغ چای. دیدمی
 !بری؟ خوایمی

 :گفتم  و شکستم رو وحشتناک سکوت باالخره. بود شده دوازده ساعت

 محمدامین؟ -

 .کرد  بلند رو سرش

 بله؟ -

 .نشه نگرانت حمیده مامان -

 :گفت  و کرد  نگاه ساعت هب متعجب
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 !موندم کارهام  از  شد؟ دوازده ساعت آخ -

 موندی؟ کارهات  از  میگی نشه نگرانت مامانت میگم اهم -

 ... .ولی نرم، اصال یا خونه برم دیر  داره عادت اون -

 سرکار؟ رفتیمی باید -

 چرا هااین مامانت راستی! شرمنده. میرم فردا نیست کاری  جااون االن دیگه نه -
 نیومدن؟

 .بمونه پیشش باید گفت  زد زنگ مامانم. بیمارستان بردنش شده مریض مخاله -

 :گفت  نگران امین

 خوبه؟ حالش -

 .گرفت  مخنده

 منی؟ خاله نگران تو -

 شده؟ چی نگفت... خدا یبنده حال هر  به -

 .همه برای بود مهربون دلش ته واقعا که  اومدمی خوشم

 خواهرش به خیلی مامانم خب ولی شده؛ پایین باال فشارش نیست، خاصی چیز  -
 !ستوابسته

 نمیاد؟ چی؟ بابات -

 .نکنم فکر  نه، -

 :گفت  و کرد  نچی

 تنها جااین نیست خوب. ما یخونه بیا بپوش پاشو پس که،  جوریاین نمیشه -
 !بمونی

 .کردم  اخمی
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 !نباش نگران. راحتم اینجا من -

 بمونم؟ پیشت من خوایمی -

 .شیدمک  پوفی

 هم تو از  من. ترسمنمی که  گفتم.  بخوابی تونینمی میشه عوض جات نه، -
 !ترمشجاع

 :گفت  و شد بلند. خندید

 !خوددانی دیگه. مونممی جااین من ولی باشه -

 اومدمی خوشم. جاش سر  بذاره و بشوره رو چای استکان تا رفت آشپزخونه سمت به
 یه که  نیست حد این در  شانم من بگه که  نبود طوریاین! بود متواضع و خاکی

 !نیاد خوشم من که  نداشت وجود بشر  این در  چیزی کال.  بشورم رو کوچیک  استکان

 کهدرحالی بخوابه، من اتاق توی نکرد اصراری. کردم  پهن جا براش پذیرایی توی
 !نبود جلودارش مانعی هیچ

. داشت برم رست یکم تاریکی توی. کشیدم  دراز  خودم جای سر  و زدم رو مسواکم
 که  بده خیرش خدا گفتم  وجود این با! ترسیدمنمی وقتهیچ که  من. بود عجیب

 .کردممی سکته ترس از  شاید رفتمی اگه. موند

 .شدممی پهلواون پهلواین هی. بودم نگرانش ناخودآگاه. بردنمی خوابم

 داره که  دمدی رو جکسون. بیرون رفتم اتاق از  و شدم بلند. کرد  صدام که  کردم  فکر 
 .کشیدم  بنفشی جیغ. کشتشمی

. زدممی نفسنفس. بردنمی خوابم کاش  ای. سوختمی گلوم.  نشستم جام توی
 .ریخت اشکم زود خیلی

 :گفت  نگران محمدامین و شد باز  محکم اتاق در 

 !زدی جیغ دالرام؟ شده چی -
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 :گفتم  و کردم  نگاه بهش

 سالمی؟ تو -

 !زدی جیغ تو! خوبم من من؟ -

 .گرفت  رو هامدست و اومد سمتم به یتند

 دکتر؟ ببرمت خوایمی. کردی  یخ -

 و دادم تکون تندتند رو سرم. باشم خونسرد کردم  سعی و کشیدم  عمیقی نفس
 :گفتم

 !نیست چیزی. دیدم خواب فقط خداروشکر . خوبه حالم. نه -

 :گفت  و گرفت  بغلم راحت خیال با

 .اینجا وندمم شد خوب اوف،! دختر کردی  ترکمَزهره -

 .پروندمت خواب از  ببخشید -

 .بابا بودم بیدار  -

 .کردم  اخمی

 که  هم دفعهاون. برهنمی خوابت بشه عوض جات که  گفتم!  نبرد خوابت اصال -
 !شد طور همین بودی اومده

 برات؟ بیارم آب لیوان یه خوایمی. نیست مهم نیست، مهم -

 !خوبم من. بخواب برو. نه -

 ترسیدمی که  انگار  بود داشته نگه بدنش حفاظ توی رو من نانهمچ. نکرد حرکتی
 :گفت  آروم. بیفته برام اتفاقی

 بمونم؟ پیشت خواینمی -

 .کردم  مخالفت
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 !باشه راحت خیالت. بینممی زیاد هاخواب این از . خوبم خدا به نه، -

 :گفت  تر آروم

 بمونم؟ پیشت شهمی -

 رفتم. کردمش  جدا خودم از  و تمنگف چیزی. داشت التماس حالت بیشتر  لحنش
 لیوان یک. شدمی راحت خیالش شاید. اتاق توی بیارم رو خوابش رخت تا بیرون

 نگاهم و بود نشسته خوابش رخت روی هم اون. جام سر  برگشتم و خوردم هم آب
 :گفتم  بهش ایبامزه حالت با. کردمی

 !برهنمی خوابت نکشی دراز  تا -

 :داد تکون رو سرش کالفه.  کردمی نگاه من به تاریکی توی

 .بخواب بگیر . نکن توجه من به. ببره خوابم نکنم فکر  کال  امشب -

 :گفتم  و زدم پوزخندی

 درسته؟ کارته  بحث. درگیری خیلی بود معلوم تقیافه از  -

 :گفت  و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 .اوهوم -

 نیستی؟ تر تراح تخت روی. کنینمی پیدا آرامش نخوابی اگه ولی -

 .میشی ناراحت تو جوریاون خب -

 :گفتم  و خندیدم

 .کنیم  عوض رو جامون که  اینه منظورم جان قلی -

 .نداره فرقی من برای صورت اون در  -

 :گفتم  کالفه

 .که  جوریاین شهنمی هرحال به -
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 تقریبا. نگفت ولی بگه چیزی تا کرد  باز  رو دهنش و زد زل بهم شده کج  گردن  با یکم
 پروا بی و پررو من. ترسهمی من از  کردممی حس ولی. چیه دردش دونستممی

 فکر  اون که  بود چیزی این. کنم  جیغ جیغ سرش کلی  که  داشت امکان و بودم
 و های که  نترس آن از  ولی ترمآروم خیلی زینب از  عادی حالت در  درسته. کردمی

 !دارد هوی

 بهش رو خودم و کنارش  رفتم ومآر . داشتم دوستش. نبود ایچاره صورت، هر  در 
 آخرش بچه این فهمیدنمی آدم. کردمی نگاهم مظلومانه همچنان. کردم  نزدیک

 !گودزیال  و لندهور  یا مظلومه

 خواستم. زد سرم به فکری و بستم رو هامچشم. بوسید رو پیشونیم لرز  و ترس با
 :گفتم  شوخی به و کردم  بغلش محکم همین برای. کنم  اذیتش

 !مونیمی اسخینش مثل -

 چی؟ چی -

 .گذاشتم  ششونه روی رو سرم و خندیدم

 هنوز  دیدم وقتی. ندادم اهمیت. کردمی اذیتم و بود ریخته گردنم  روی موهام
 اصال انگار . بردمی خوابم داشت واقعا کمکم.  نکردم حرکتی هم من کنه،نمی حرکتی

 .شدنمی اذیت

 احیانا؟ نیست بد جاتون -

 :گفتم  پررویی با

 .عمودیه که  اینه بدیش فقط. خوبه نه -

 انگار . کشید  دراز  بودم چسبیده بهش گوریل  بچه مثل که  طور همون و کشید  پوفی
 و بشکنه دیوار  تو بکوبونم رو شکله  خواستمی دلم. فکر توی بود رفته دوباره
 (ایشون هستن خشن لیدی. )نیست باغ تو قدر این که  گذرهمی چی مخش تو بفهمم

 ورتر؟اون بری میشه گرمه،  رامدال -
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 :پرسیدم. کردم  نگاه صورتش توی و کشیدم  رو گردنم

 درگیره؟ ذهنت اینقدر  که  شده چی آخرش نگفتی -

 :کشید  پوفی

 .نیست مهم -

 :کردم  اخمی

 .بگو -

 :زد داد بار  این

 فهمیدی؟. شد کشته  دیروز  عملیات توی دوستام از  یکی نه؟ یا کنیمی ولم ده -

 آروم. ریختمی صورتش روی اشکم هایقطره. نگفتم چیزی. دش حبس نفسم
 :گفت  و گرفت  رو بازوم که  بیرون برم اتاق از  خواستممی

 خاطراتمون، همه. فکرشم تو یکسره شب سر  از . نبود خودم دست ببخشید، -
 این با. بود سختم خدا به بود سختم دونی؟می بود رفیقم بهترین هامون،ماموریت

 داد سرت نباید دالرام ببخشید. بودیم داداش مثل هم با ولی دمبو مافوقش که
 .زدممی

 .دونستمنمی. نداره اشکال نیست، مهم -

 یه خاطر  به قدر این ومدنمیا خوشم. کرد  نوازشم نادمانه و کشید  بغلش توی رو من
 فهمیده هم قبال رو این. نداشت رو مگریه  طاقت ولی. کنه  اذیت رو خودش ساده داد
 .جدی هم و بود احساساتی هم واقعا بچه این. مبود

 :گفتم  بهش سر  آخر 

 باهام. گفتیمی بهم زودتر  باید ولی. طبیعیه ناراحتی دوستت مرگ برای کهاین -
 .خودت توی بریزی رو چیز  همه نیست خوب. کردیمی دل و درد
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 باید حتما که  جوریه من کار   که  کنی  فکر . شه عوض مدرباره نظرت نداشتم دوست -
 .بشم کشته

 .میرینمی تو نخواد خدا تا کنم؟  فکری همچین باید چرا -

 :پرسید آروم و کشید  عمیقی نفس

 کنی؟می کار   چه... بمیرم اگه -

 :گفتم  و کردم  مکثی. خوردم جا

 پرسی؟می رو سوال این چرا -

 .بدونم خواممی -

 .خورممی غصه کنم،می گریه  شم،می ناراحت -

 :زد لبخندی

 داری؟ دوستم... نییع -

 .شد پررو خندیدم بهش من باز 

 .کردم  سکوت و خندیدم ناچاری سر  از 

 احترام بهش همه و بود همه محبوب که  نبود عجیب. داشت اخالقی سیاست واقعا
 نه حرفش روی کرد،می شوخی باهاش همه این که  زینب حتی. گذاشتنمی

 .نداشتم رو باهاش مخالفت توان جاها خیلی هم من. آوردنمی

. زدنش چشمک یا کردنش،  بغل نحوه حتی. بود ماهر  بسیار  رفتارش توی حتی
 معموال همین برای. بزرگ هم ست،بچه هم. خورهمی سنی هر  به کردممی حس
 شه؟می جا ظرفی هر  تو مایع مثل دیدی گربه. )کنه  رفتار  تر مالیم من با کردمی سعی
 .(طورههمون اینم

 هازن که  میگن راست. برد خوابش بهتر  طوریاین دمکر می فکر  که  طور همون
 گلی  خانم سال همه این! بچه رو مردها و کننمی مرد رو هابچه که  انموجوداتی
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 دوباره بعد هست، االن که  اینی بشه گنده  خرس این کشید  زحمت جون حمیده مثل
 .ببره خوابش تا کنه  بغلش باید یکی

 .کردمی اذیتم افکارم و کردممی هنگا بهش هی. بردنمی خوابم من حاال

 .شهمی اذیت کمرش  طوریاین. خوابیدمی تخت روی کاش  ای

 بدی خواب دیگه خداروشکر  و. برد خوابم کمکم.  کشیدم  دراز  تختم روی و شدم بلند
 .ندیدم

 زیر  چپیدم بعدش. خوندم و شدم بلند زور  به. صبح نماز  برای کرد  بیدارم زود خیلی
 چه که  کردم  فکر . خوندمی دعا و بود مونده سجاده سر  همچنان اون ولی لحافم،

 تریمذهبی آدم من از  بود مشخص که  طور این هرحال، به. داره ایحوصله و حال
 از  باید شعمه ارواح آره. )همین خوندم،می نماز  فقط نبودم مذهبی من. بود

 .(کنیم  جمعش کفگیر   با خانم اقدس هایروضه

 سحر  کله  که  دوشی از  هنوز  موهام. خوابیدن برای شد گرم  ودز  هامچشم هرحال، به
 فکر . پیچیدم خودم دور  رو لحاف بیشتر  و کردم  ایعطسه. بود خیس بودم گرفته
 .اومدمی خوابم هنوز  ولی پره،می خوابم بگیرم دوش اگه کردم

 .داد قلقلک رو گردنم  چیزی یه که  بودم نخوابیده زیاد

 :گفت  امین. کردم  باز  رو پلکم الی و خندیدم آروم

 .ها میرم دارم من. جان دالرام دالرام، -

 :گفتم  و کردم  باز  رو هامچشم. سمتش به برگشتم

 کجا؟  -

 .اداره برم باید -

 االن؟ -

 .دیگه هفته ساعت -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

154 

 

 :گفت  و!( نریز کرم) داد قلقلکم بازم

 .حمیده مامان خونه بریم بپوش رو لباسات پاشو ترسیمی اگه ترسی؟نمی -

 کنم  مخفی رو ناراحتیم بخوام که  طوری بعد. پتو زیر  رفتم بیشتر  خجالت سر  از  یکم
 :گفتم

 .برو. خوادنمی -

 میان؟ کی  اینا مامانت دونینمی -

 .باشگاه میرم دیگه ساعت دو منم. میان -

 .برسونمت نیستم که  ببخشید -

 !که  خوادنمی خواهی معذرت نداره، اشکال -

 :گفت  و زد لبخندی

 .داحافظخ -

*** 

 :مشونه روی زد حلما

 خوبی؟ دالرام -

 .همین گرفته،  نفسم یکم. خوبم آره -

 عادت دوباره کشهمی طول کردی،  ول رو رزمی شهمی سالی چند طبیعیه؛: حلما
 .کنی

 :گفتم  و زدم لبخندی

 گیری؟می مشکی کی  تو راستی. ممنون -

 :زد لبخندی و کرد  نگاه قرمزش کمربند  به
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 گهمی استاد. داره مشکل هم انعطافم! ضعیفم خیلی فرم اجرای توی شراست خب -
 .کنم  تمرین بیشتر  ماه چند بهتره

 .کنم  کمکت  شممی خوشحال. بگو بهم داشتی نیاز  کمک  وقت هر  -

 :گفت  و گرفت  رو دستم

 فکر  که  نیستی جوریاون اصال. هستی خوبی دختر  واقعا تو. دالرام ممنونم -
 .کردممی

 کردی؟می فکر  ریچجو مگه -

 :زد داد استاد

 کنن؟می مبارزه دارن من یعمه واسه نفر  دو این! نیستا زنونه حموم اینجا دخترا -
 وگرنه! ها نکنید نگام ماست مثل چیه مبارزه این مشکالت پرسیدم ازتون بعد
 !کنم  کار   چه باهاتون دونممی

 اختیار  سکوت ثانیه چند رایب زدن،می حرف که  هابچه از  دیگه نفر  چند و من و حلما
 .میاره کم  نفس زود من مثل ریحان بیچاره. زهرا و ریحان به زدیم زل و کردیم

 :گفت  هابچه از  یکی

 .بکش کیاپ!  ببند رو گاردت  ریحان -

. شدم مبارزه محو ایلحظه چند. کرد  حمله بیشتری قوای با و زد فریادی ریحان
 که  داشتم دردهایی قلبم توی که  انگار  نه انگار . بود بخش آرامش برام رزمی چقدر 

 .بگم تونستمنمی کسهیچ به

 :گفت  حلما زدن، حرف به کردن  شروع دوباره هابچه که  لحظه چند بعد

 .رسیدیمی نظر  به ساکت و منزوی خیلی. مغروری خیلی کردممی فکر  -

 :گفتم  و زدم بهش کج  لبخندی

 .ارهد سکوتش برای دلیلی کنه،می سکوت که  هرکسی -
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 چیه؟ شما سکوت دلیل حاال! اوو: حلما

 :کشیدم  آهی

 .قدیمی زخم یه -

 بیشتر  که  اسکناس مثل. دارن بیشتری ارزش ترنساکت که  اونایی خوندم جایی یه -
 .نداره صدایی اسکناس ولی سروصداست از  پر  سکه. داره ارزش سکه از 

 .نگفتم چیزی و موندم ساکت

 :گفت  حلما

 خبریه؟! ها شده باز  روت و رنگ یلیخ امروز . بگذریم خب -

 مگه؟ شده چی. نیست خبری نه -

 :زد جیغ استاد

 !دالرام -

 :گفتم  و شدم بلند سریع

 !استاد بله -

 :استاد

 !تویی بعدی مبارزه -

 ؟...و -

 !من: استاد

 :گرفت  گارد  عصبانیت با استاد. شد گرد  همه هایچشم

 بار  یه. نیست ورزشت به واستح اصال. میشی پرروتر  گمنمی بهت هیچی هرچی -
 مهم هیچی دیگه ذاریمی که  باشگاه این تو پا شیمی متوجه کنم  داغونت بزنم که

 !نیست
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 :گفت  ارشد به رو بعد

 .وسط داور  بیا پاشو! آرزو -

 .اومد ما سمت به و شد بلند دستپاچه آرزو

 :گفتم  ترس با

 !ندارین مبارزه لباس که  شما استاد ولی -

 :گفت  استاد

 .البته تونستی اگه! بزنی ضربه بهم که  بکن رو سعیت -

 :زد تشر  بهش استاد. بود منگ هنوز  هم آرزو

 .دیگه کن  شروع -

 !شیجاک( باشآماده فرمان نوعی)  هونگ، چونگ! چشم: آرزو

 و صورتم به رسوند رو پاش استاد که  شد چی نفهمیدم شد، داده که  شروع فرمان
 !شد ر کو  تقریبا چشمم. زد ضربه بدجور 

 دستم از  کاری  پروندن تخته شلنگ جز  به ولی. بزنم ضربه خواستم و کردم  دفاع
 جای چند روی و بودم افتاده هاتاتامی گوشه  که  حالی در  بعد، دقایقی. اومدبرنمی
 .کردممی فکر  بدم اعمال به داشتم بودن، گذاشته  یخ کیسه  بدنم

 جلوی اومد هم بودم گفته  بچگی تو که  هاییدروغ تمام ولی نشه باورتون شاید
 !چشمم

 فکر  ولی بکنم ازت خواستممی برگشتی وقتی که  پذیراییه یه این گفت  استاد
 تازه همه مثل باید فهمیدم نیستی، دیدم وقتی. دالرامی همون هنوز  که  کردممی

 !کجاست  جااین کنم  حالیت دوباره هاوارد

 :گفت  و دوید سمتم به حلما

 !ردخومی زنگ داشت گوشیت  -
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 :گفتم  و زدم کج  لبخندی

 .بهت دادم زحمت ببخشید. ممنون -

 .حرفیه چه این بابا نه -

 .شدم داغون بدجوری -

 .انگار بود شکار  دستت از  خیلی استاد -

 .شهمی بداعصاب وقتایی یه. نیست مهم -

 روی هم بابا و مامان کالمیس البته. بود زده زنگ امین. کردم  نگاه گوشیم  به
 هم خاله حال. خونه برگشتیم ما»: خوندم رو مامان اساماس بعد و. بود گوشیم

 آقا امین خونواده. داریم مهمون ناهار  ظهر  شو حاضر  سریع برگشتی باشگاه از . خوبه
 «.میان

 چیکارت بگم خدا استاد ای. ببینن کبود  و سیاه رو عروسشون که  داشتیم کم  همینو
 بود؟ پذیرایی وقت امروز  آخه نکنه

 دالرام؟ شد چی :حلما

 .میشه دیرت بپوش رو لباسات برو هیچی، -

 جوریهمین. کنم  کمک  تو به تا دنبالم بیاد دیرتر  یکم گفتم  بابام به زدم زنگ نه -
 .کنی  عوض رو هاتلباس تونینمی

 .ممنون م،شرمنده واقعا! میاد دردم باال میارم دستمو. گفتی  آی -

 دکتر؟ ببریمت بگم بابام به خوایمی. شی لندب کنم  کمکت  بیا. حرفیه چه این: حلما

 که  میدن درسی بهت وقتایی یه دیگه، همینه رزمی. شممی خوب عزیز  ممنون نه -
 .کاری  کجای  بفهمی

 ... .ولی میشن، خشن کننمی کار   رزمی وقتی دخترا کنن  فکر  هاخیلی شاید. آره -

 :گفت  و گوشم  دم آورد رو سرش
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 کردم  فکر  زدمش، بد خیلی گفت.  کنهمی گریه  داره داستا دیدم دفتر  توی رفتم -
 !کنه  دفاع تونهمی

 فقط. نیست خشن میده، نشون که  چیزی برخالف استاد فهمیدم که  بود موقع اون
 هاآدم ما کار   دنیا، این توی. کنه  تقویت ما توی رو مبارزه روحیه کنهمی سعی

 برای صفت، شیطان هاینانسا با سرنوشت، با خودمون، نفس با جنگیدن. جنگیدنه
 فهمی؟می دالرام باشی قوی باید اینا

 .نگفتم چیزی و کردم  نگاه هاشچشم توی

 :گفت  و گرفت  رو دستم حلما

 توی عجیبی غم ولی... پرسمنمی هم چیزی ساکتی، قدر این چرا دونمنمی راستش -
 از  پله یه هستی، منم ارشد که  کار،  رزمی یه عنوان به تو بگم خواستم. چشماته

 عین در  و بجنگی چجوری گیریمی یاد کهاین برای اونم! باالتری هاآدم یهمه
 خیلی تونیمی که  فهمممی کنی،می مبارزه باهام وقتی. باشی داشته انسانیت حال،

 .زنینمی ولی بزنی، تر محکم

 !گذاشت  بغلم زیر  هندونه چقدر 

 آروم همزمان. بریم کنرخت سمت به هم با و شم بلند بعد و بشینم کرد  کمکم
 :گفتمی

 .هستی ارشدم تو که  کنممی افتخار  من -

 :گفتم  و زدم لبخندی

 میگی؟ رو این چرا حاال! داشتم حسی همچین آرزو به منم کاش  ای -

. زنینمی تشر  ارشدها بقیه مثل بدی یاد بهم رو چیزی خوایمی هروقت چون: حلما
 .بینممی رو خاصی آرامش رفتارت و منش توی کال  یا

 .بودم جوریهمین اولش از  کاش  ای. زدم کجی  لبخند
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 االن و شناختنمی رو من خوب بودن رزمهم باهام قبل از  که  هاییبچه دونستممی
 هاموقع اون بودن نکرده فراموش هنوز  چون شاید. گرفتننمی گرم  باهام زیاد هم

 .کردممی اذیتشون چجوری

 حالی در . بود دیده رو زندگیم از  کوتاه  برهه هی فقط. شناختنمی رو من حلما ولی
 فاجعه بودن، وحشتناک بر  عالوه بود قرار  مآینده و بود وحشتناک من یگذشته  که
 از  قبل. شم خالص زندگی این شر  از  زودتر  جوری، یه داشتم امید گرچه.  باشه هم
 رسوا هم رو اون شدنم، رسوا و بشینه دلم به امین محمد داشتن شیرینی کهاین
 .کنه

 پوشیدن مشغول درد با و گفتم  ای«ممنون» حلما تعاریف جواب در  لـب زیر 
 .برم پیاده تونستمنمی. خونه برسونتم که  کردم  قبول تعارف،بی. شدم هاملباس

 زد محکم. جلو اومد و زد بهم لبخندی. دیدم رو استاد باشگاه، از  شدن خارج موقع
 :گفت  و مشونه روی

 .رامدال باش تر قوی -

 توی کردن  گریه  اثر  متوجه شاید گفت،نمی حلما اگه. رفت و کرد  خداحافظی و
 .نبود مشخص اصال کردینمی دقت اگه چون. شدمنمی ملتهبش هایچشم

 حرف باهام مهربونی با و بود اخالق خوش و خونسرد خودش مثل هم حلما پدر 
 هاشونتعارف خب، ولی شدم مزاحمشون که  کنم  شرمندگی ابراز  کردم  سعی. زدمی

 ته از  کرد  حس شدمی واقع در . میگن دروغ دارن کنم  فکر  که  نبود جوری اصال
 .کننمی کمک  قلبشون

 در  سمت قدمی هنوز . شدم پیاده و کردم  خداحافظی ازشون آپارتمانمون، مقابل
 .بود امین. خورد زنگ گوشیم  که  بودم نرفته

 :دادم جواب

 بله؟ -

 خوبی؟ سالم -
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 خوبی؟ شما .ممنون آره -

 .خونتون میایم ظهر . ممنون -

 خوبه؟ چطوره؟ زینب راستی. گفت  مامانم دونممی -

 :گفت  و کشید  پوفی

 راستی! هم به ریخته بدجور  رو احمد اعصاب بار  این منتهی. کرده  قهر  احمد با باز  -
 کالست  کردم  فکر . نشنیدی شاید گفتم  برنداشتی زدم زنگ شد؟ تموم باشگاهت

 .شده تموم

 .شدم مصدوم منم خب، و شد تر طوالنی یکم کالس  -

 :گفت  نگرانی با

 شده؟ چی -

 .خوبم. نیست چیزی. شدم کوفته  خوردم زیاد ضربه یکم -

 !کنما  محرومت رفتن رزمی از  نکن کاری  دالرام -

 :گفتم  عصبانیت با

 حقی؟ چه به وقت اون بله؟ -

 !شوهرتم که  حقی همون به -

 انداختممی کلید  که  طور همون و رفتم خونه سمت به .بلند و واضح زدم؛ پوزخندی
 :گفتم

 زنتم؟ من که  حق این به کن  ول رو کارت  میگم من مگه -

 !داره فرق این -

 فرقی؟ چه -

 .خودتم نگران. کن  بس خدا رو تو دالرام اوف -
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 که  میشم کبود  و سیاه یکم فقط رزمی توی من ندارم؟ شدن نگران حق منم آره -
 نداشته ایمنی اصول که  نیستش سخت هایرشته بعضی مثل تازه طبیعیه اونم

 داره؟ مرگ خطر  توش که  چطور  شما کار .  نمیفته هم بدی اتفاق و باشیم

 :گفت  معترض و ناراحت

 کنی؟می مقایسه من با رو خودت تو دالرام؟ -

 چیزی ولی بودم کرده  بغض. رفتن باال برای کردم  انتخاب رو پله راه حرصم از 
 .مگفتنمی

 دالرام؟ -

 .مهمه برام خیلی رزمی بدون رو این... فقط. خیالبی هیچی -

 .باش خودت مراقب خدا رو تو. کردم  شوخی منم دونم،می -

 .طورهمین هم تو -

 کردی؟  بغض -

 :خندیدم

 !نه -

 خدا وقتی تا بکشه رو من تونهنمی هم خاکستری دودمان رئیس نباش من نگران -
 نداری؟ کاری.  عزیزجان بینمتمی ظهر . نخواد

 ولی صدات، برای شده تنگ دلم صبح از . بزن حرف بیشتر  یکم چرا، بگم خواستم
 :بگم تونستم فقط

 .خداحافظ نه، -

 .دارم دوستت. خداحافظ -
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! عوضی. کردم  طی رو هاپله باقی حرص با و کردم  نثارش غلیظی لعنتی. کرد  قطع و
 کنیمی کاری  چرا کنی؟می تنگ رو سمنف بیشتر  چرا دارم؟ دوستت میگی من به چرا
 نشم؟ دلبسته بهت کهاین برای بجنگم خودم با روز  هر  و روز  هر 

 اجازه خودش به و گیرهنمی رو خودش جلوی. کنهنمی رو کار   این دختری هیچ
 لوس رو خودش و کنه  ضعف و غش صداش شنیدن برای. بشه نامزدش عاشق میده
 .کنه

 باشم؟ جوریاون تونستممی نبود فاوتمت قدر این شرایطم اگه یعنی

 بگه بهم تونهمی چطوری داره؟ دوستم امین که  چطوریه ندارم، ایجاذبه هیچ وقتی
 توی وقتی. بگم بهش تونمنمی هم کوچیک  آمیز  محبت جمله یه ولی داره؟ دوستم

 ظاهر  به ایروحیه و معمولی ایچهره با معمولی دختر  یه جز  به کنممی نگاه آینه
 .بینمنمی چیزی بخار،بی و نسردخو

 امین؟ بینیمی چی واقعا دیده؟ چی من توی اون

*** 

. انگیزه غم و خاکستری چقدر . بکشم نفس خوب تونمنمی. ترسناکه جااین چقدر 
 .طراوتی و رنگ هیچ بدون

 :گفت  و گرفت  رو دستم کیمیا

 چیهمه هاآدم دنیای توی چون. بشی دود تو بدن اجازه که  بود بعید راستش -
 .کنی  کمکمون  تونیمی. خوبن استعدادهات که  گفت  آراد. داری

 روی و بود خوندن کتاب  مشغول رنگ، خاکستری نور  اون زیر  که  کردم  نگاه آراد به
 .دادمی موندگی و نم بوی جااین. بود داده لم داغونی کاناپه

 :گفتم  و دادم قورت رو دهنم آب

 نکشتید؟ رو من چرا -
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 گفت  و شد پشیمون یهو. چمیدونم! بود آراد خواهر  اسم شبیه اسمت چون: کیمیا
 .جااین بیاریمت

 متر  ده وجود با هم آراد کردممی حس چرا دونمنمی ولی زدیممی حرف ب**ل زیر 
 .گیممی چی کیمیا  و من شنوهمی فاصله

 کردی؟می بازی نقش مدت این تمام یعنی کیمیا  -

 .نبود مرتبط تو به زیاد ولی. بودم تماموری تو جورایی یه. اوهوم -

 باال؟ برگردم تونممی دوباره... من -

 تام اختیار  زیادی حدود تا. نزدیکه رئیس به خیلی آراد. کلفته  پارتیت چون. آره -
 .ایخوشمزه میگه آراد! بخورمت خواستمی دلم... شدا حیف ولی. داره

 :گفتم  و زدم لبخندی

 خورین؟می رو هاآدم... شما چرا. جالبه -

 نفعی ما برای هاانسان غذاهای. نمونیم گرسنه  کهاین برای فقط اوالش... راسش -
 که  خوریممی رو کسایی.  ریممی پیش برنامه طبق ما... رئیس وجود با ولی. ندارن
 خودش باشه، تر سنگین شپرونده خیلی کسی  اگه ولی. بگیریم انتقام ازشون الزمه

 تو خوردن برای منتهی. بسوزه بیشتر  تا کشیممی رو نشاطرافیا. خوریمنمی رو
 مدت یه از  بعد بیان بگم آراد و حمید به زد سرم به جوریهمین. نداشتیم ایبرنامه

 !ببریم حالی یه

 نبودین؟ آدم وقتهیچ شما سوال، یه -

 :خندید

 .پرسیمی سوال چقدر  تو -

 .شمام مثل... منم االن. بدونم باید خب -

 :گفت  و کرد  گاهن آراد به
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 اول از  که  بودم دودهایی اولین از  من اما. آراد مثل بودیم، انسان قبال اکثرمون -
 .دودمان همین توی. اومدم دنیا به دود

 !باشم دود ندارم دوست -

 هم رو آراد هویت بودی، شناخته رو من هویت تو. مردیمی شدینمی دود اگه -
 گفته  من به رئیس. داریم نیاز  باشیم آزاد رونبی دنیای توی کهاین به ما. طورهمین
 طوریاین. کنم  نفوذ خصوصی هایبیمارستان از  یکی به شده طور  هر  و بخونم درس
 ترسیدی؟ حاال سوال، یه. کنهمی شک کسی  کمتر 

 .هاشچشم توی شده دفن غم به. کردم  نگاه آراد به

 .نگران خیلی... نگرانم فقط نه، -

 :داد بهم رو بسته یه

 .بخورش تولدته، واقعی هدیه این -

 هایچشم از  هم باز  ولی بودم کرده  گریه  خیلی. بزنم عق بود نزدیک. کردم  بازش
 آدم بشم؟ موجودی همچین به تبدیل تونممی چطور . شد جاری اشک مکرده  پف

 چی؟ برای بخورم؟ بکشم؟

 «.بشه تغذیه شده تزریق بهت که  روحی اینکه برای»

. ندادم شادامه ولی تلوپاتیکه ارتباط نوع یه فهمیدم. ذهنم توی بود آراد صدای
 .ترسیدمنمی که  بود جالب

 :پرسیدم کیمیا  از . بود شده بیدار  گریم  وحشی خوی

 بشه؟ دود انسان یه شهمی باعث چی -

 هیچ به نذاشتن. کشتن  رو تو روح که  طور همون. بکشن رو روحش که  وقتی -
 نکردی داد و جیغ دیدی رو ما وقتی که  طوری. برسی خوایمی که  چیزایی از  کدوم

 که  خاص ورد یه. الزمه کاتالیزگر   یه فقط مواقع جور این. بکشیمت دادی ترجیح و
 .کننمی دود به تبدیل رو فرد و بلدن آراد و رئیس فقط
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 کنین؟می کار   اجنه و ارواح با شما جادوییه؟ اینا همه... یعنی -

 .نگفت ایدیگه چیز  و خندید

 کیمیا؟  بگم چیزی هی -

 دالرام؟ چیه -

 .دارم دوست آدما دنیای از  بیشتر  رو دودها دنیای من -

 چطور؟ -

 هایمعاون همه. هامعلم یهمه از ! متنفرم هاآدم یهمه از  چون شاید. دونمنمی -
 دادن،می کم  رو انضباطم نمره و دادنمی گیر   ممقنعه بودن گشاد  به که  مدرسه
 روزهای همه کردن،  ممسخره کردن،  ولم راحت که  دوستایی مهه. بابام و مامان

 برگردم خوامنمی دیگه. گرفتن  ازم و داشتم دوستشون که  چیزهایی همه تنهاییم،
 .باال اون

 :گفت  و داد چین کمی  رو لبش کیمیا

 از  رو تو نداره دوست میگه. بمونی باال همون تو گرفته  تصمیم آراد. شهنمی -
 .بگیره تخانواده

 زور  به که  ایخانواده دن؟نمی من به اهمیتی هیچ که  ایخانواده خانواده؟ کدوم  -
 بینمشون؟می

 بدبخت تو نداریم دوست ما. دادن زندگی بهت آوردنت، دنیا به که  ایخانواده -
 دوست. داره زندگی یه هم باال اون که  هستی کسی  تنها دودها ما بین تو. بشی

 کن  باور . کنی  کمک  بهمون تونیمی هم باال همون. یمبگیر ازت رو زندگیت نداریم
 به کاری.  بگیریم انتقام مکنمی رو مردم خون دارن که  کسایی  از  خوایممی فقط ما

 کمک  هاتماموریت به باال، اون ثابت زندگی یه داشتن ضمنا، و. نداریم حکومت
 .کنهمی

 چی؟ شنمی کشته  که  گناهبی مردم از  بعضی پس -
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 قربانی عده یه بدونه صالح رئیس کهاین مگه. نمیشه کشته  گناهیب کسهیچ -
 .شن

 قدرت ما به که  نیروهایی این معلوم کجا  از  اصال دونه؟می صالح چجوری رئیس -
 نباشن؟ خطر بی میده

 .چشمام توی زد زل کیمیا

 از  نجسیم؛ هممون. درسته کارمون  گیمنمی گناهیم،بی گیمنمی ما. کن  گوش  -
 رو این ولی. شیطانیه میده قدرت ما به که  نیرویی. داریم فاصله هافرسخ فطرتمون،

 تالش هاخیلی هاسال این تو! شد خالص شرش از  شهنمی جورههیچ دالرام، بدون
 ولی کنن،  پاک لعنتی طلسم این از  و جادو این از  رو دود یک کردن  سعی. کردن

 .شهنمی

 :گفتم  گریه  با

 ... .ولی -

 لجنزار  این وارد رو تو خواستیمنمی خدا به. دالرام نداشتیم ایدیگه رهچا واقعا ما -
 ... .آراد ولی. کنیم

 :گفت  و کرد  مکثی

 !نیست جلودارش چیز  هیچ بخواد، رو چیزی اون هم وقتی. داره دوست رو تو -

*** 

 نداشتم کاری.  کردمی دنبالش من نگاه و شدمی ور اون و ور این مدام ساعت یشماته
 ناهار  کردن  آماده توی نذاشت وضعم و سر  دیدن با هم مامان و بدم انجام که

 .کنم  کمکش

 .بیان هامهمون که  بودم منتظر  حاال
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 و فرستادم پیام براش و کردم  روشن بود دستم توی که  رو گوشیم  افتادم، حلما یاد
 کاش  ای. اتاقم توی برگشتم و شدم جدا گذشته  از . کردم  تشکر  کمکش  بابت ازش

 .نیست بیشتر  پوچ آرزوی یه این که  واضحه. نشه مگذشته  متوجه وقت هیچ نامی

 خودشون. در سمت به دویدم و شدم بلند. وایسوند رو قلبم لحظه یه آیفون صدای
. کنم  سر  رو چادرم تا رفتم. زدم رو آیفون و کردم  باز  رو خونه رنگ فندقی در . بودن

. کنممی حس رو زیاد جمعیت یکم نا،او خونواده به شدن اضافه با که  بودم خوشحال
 و قشنگش لبخند و سادات زهره نازش، هایبچه دوتا و خانومش و عارف محمد
 .عجیبش هایشیطنت و زینب

 نه و کنه  لوس رو عروسش خیلی که  بود اینایی از  نه. بود خوب هم حمیده مامان
 هم هرهز  و زینب بین. بذاره فرق دخترش و عروس بین جمع توی حداقل که  کسی
 .گذاشتنمی فرقی

 توی بودن ریخته بارهیک به که  بودن هایینعمت اینا همه کردم،می فکر  هرچی
 .کنن  خارج انزوا از  رو من کردنمی سعی و زندگیم

 که  هم بابا. شده تر واقعی و تر رنگی هم مامان لبخند کردم  حس حتی اومدنشون، با
 این چقدر  کردم  حس. بود شده لخوشحا واقعا خونه، بود رسیده پیش دقیقه پنج

 .کردمنمی داغون طور اون رو مگذشته  اگه بود تر دلنشین برام خوشحالی

 مطوری؟ چطور ! سایلنت دخی سالم َبه -

 :گفتم  و زدم لبخندی زینب به

 چطوری؟ تو! خوبم -

 :کرد  اشاره خودش پیشونی به

 .خوبه حالت چقدر  معلومه آره -

 مشغول و ندادم رو زینب تیکه جواب و زدم دیپوزخن. بود شده کبود  پیشونیم
 امین وقتی ولی اوردننمی روم به رو پیشونیم کبودی.  شدم بقیه با پرسی احوال

 :گفتم  و زدم تلخندی. موند مات داخل، اومد همه از  آخر 
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 !که  نیست چیزی خوبم -

 نشستن همه. پذیرایی سمت به دادم هلش و آوردم درش حالت اون از  زحمت به
 مامان از  اشاره با و کردم  پذیرایی میوه و چای با نکنم جلوه مصدوم اینکه ایبر  و

 رو استاد یعمه روح بار  هزار  و کردمی درد جام همه گرچه.  نگه چیزی خواستممی
 یا کمرم  به دادنمی اجازه مبارزه لباس که  بود خوب باز . دادم قرار  مرحمت مورد

 .بود شده نابود پاهام و بازوهام فقط. برسه آسیب شکمم

 یه. کشیدم  آهی. برم دنبالش منم کرد  اشاره. رفت اتاق سمت به و شد بلند امین
 .بخوریم حرف باید ایشون از  هم فصل

 آره؟ شدنت؟ کوفته  یکم اون بود این -

 در  الی از  یواشکی که  فائزه به و کشیدم  پوفی. نگفتم چیزی. بود پایین صداش تن
 :زدم دیلبخن و کردم  نگاه کردمی نگاه

 .خب تو بیا جون فائزه -

 .سمت اون به برگشت امین

 :زد تشر  امین که  کنه  باز  رو در  خواست فائزه

 درسته؟ کار   این خانوم؟ فائزه وایسی در  دم بیای شما گفت  کی  -

 .رفت و لرزید شچونه. کرد  بغض فائزه

 کنی؟می دعوا رو بچه چرا وا، -

 :زد زل امچشم تو و گرفت  رو مچونه خشونت با امین

 رزمی؟ توی امنیتت اینه! ناراحتم دستت از  خیلی. نزن حرف دیگه شما -

 هیچ من ببین! کرد  کاریم  خوب. استادمه کار   این. شدممی تنبیه باید کردم،  َخبط -
 ... .لطفا پس! نیستم هم نارنجی نازک و نشدم بزرگ قو پر  الی وقت

 :گفت  و بوسید رو پیشونیم مقدمهبی
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 که  کنیمی زندگی جوری بعد به االن از . کردی  زندگی چجوری االن ات نیست مهم -
 .خواممی من

 :گفتم  و کشیدم  پوفی. کردم  نگاه هاشچشم توی

 مرد دست زیر  باید زن کردن  فرو مخش تو که  هستی مقدسایی خشک ازین تو -
 که  باشم زنی اون تونمنمی. بودم تنها تقریبا خونه این توی حاال تا من امین باشه؟

 !نیستم که  تبرده! درخدمت و مطیع. خوایمی تو

 :کرد  نوازش رو صورتم و گذاشت  کمرم  پشت رو دستش یه

 لطافتش خواممی باشه، خشن زنم خوامنمی فقط باشی؟ مبرده خواممی گفته  کی  -
 .مراقب خیلی. باشی خودت مراقب باید هم بعد به االن از . باشه داشته رو

 :گفت  آروم و دآور  گوشم  نزدیک رو سرش

 سکوت این از . نذارم تنهاش دیگه! دارم نگه قو پر  الی رو عزیزدلم خواممی من چون -
 بدم دستور  بهت طوریاین! باشم داشته العاده فوق زندگی یه باهاش و بیارم درش
 کنی؟  پیدا تونیمی کجا  سروری همچین چی؟

 :نذاشت زینب که  بگم چیزی خواستم و کردم  نگاهش یکم

 ببرم؟ فیض صحنه این از  بیام زودتر  نکردین خبرم چرا! روشن چشمم َبه َبه -

 ایسرفه تک. گرفت  فاصله متر  یک و برداشت کمرم  روی از  رو دستش سریع امین
 :گفت  زینب به و کرد

 بگیرن؟ یاد رو حرمت هتک این ممکنه شونعمه از  فرهاد و فائزه گینمی شما -
 آخه؟ درسته رفتن جایی اجازه بدون

 تر غلیظ اخمش. زدم لبخندی. کرد  نگاه من به بعد و کرد  نگاه پوکر  امین به یکم زینب
 :کرد  نگاه امین به دوباره بار این و شد

 .دارم کار   دلی با بیرون گمشو  -

 .خدمتن در  شوهرتون داری کاری!  منه زن. نچ: امین
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 رو گورش  بزنی خرت شوهر  این به رو لگدا و مشت اون از  یکی میشه دالرام: زینب
 کنیم؟  خلوت یکم آبجیمون با بذاره کنه  گم

 :گفتم  امین به رو و کردم  جمعش سریع زینب نگاه با که  خنده زیر  زدم پقی

 .میایم هم ما بیرون برو شما -

 با و کشید  پوفی! پرش تو بود خورده خیلی انگار . کرد  زینب به برزخی نگاهی امین
 .رفت بیرون اتاق از " اهلل الی اله ال" یک گفتن

 کرد،  نگاه بهم یکم. نشستم کنارش  خودمم. تخت روی بشینه زدم تعارف زینب به
 .بود شده آب پر  هاشچشم. لرزید بدجور  لرزید، لبش. روشروبه به بعد

 :زد هق آروم

 ... .دالرام -

 :گفتم  و کردم  بغلش

 دالرام؟ جون -

 !کسهیچ دقیقا! کسهیچ! نیستم مهم کسهیچ برای من -

 تر محکم. بود بسته رو در  امین که  کردم  شکر  رو خدا. اومدمی چاه ته از  ار انگ صداش
 :گفتم  و کردم  بغلش

 کوتاه  یکم تو نمیشی؟ تر نرم باهاش یکم چرا. شده دعوات احمد با که  گفت  امین -
 .بیا

 یکی... کاش  ای! هم با خوبین خیلی امین داداش و تو! فهمینمی تو دالرام خدا به -
 ...!کاش  ای. بود من مال نامی محمد مثل

 راضی امین از  همچینم من. بسازه تونستنمی تو با هم بود امین مثل یکی شاید -
 .بیاد کوتاه  نباید مقابل طرف که  همیشه. بسازم کنممی سعی ولی. نیستم

 .زد هق فقط
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 نه حمیده، مامان نه. بگم تونستمنمی هیچکی به. بود مونده گلوم  توی خدا به -
 تو. خوبی خیلی تو دالرام(. جاریم) آذر نه و عارف داداش حتی نه ه،زهر  آبجی

 !کنینمی سرزنشم

 کنن؟می سرزنشت اونا چرا -

 رو جذابش قیافه و خوب اخالق گول  نباید کردی،می قبول نباید میگن بهم -
 کردم  فکر . نورانیه شچهره کردم،  نگاه ایمانش به من خدا به ولی. خوردیمی

 کنهمی فکر  هم احمد خود حتی دالرام. کنه  پر  تونهمی رو عاطفیم و مذهبی خالهای
 خورهمی بهت واال) ام؟آدمی همچین من. دارم دوستش جذابیتش و قیافه خاطر  به

 !(باشی

 .صدایی ُتن همچین با و غمگین اینقدر . بودمش ندیده طوریاین حاال تا

 :گفتم

 خانوم؟ ناقال هشب گفتی  چی. ریخته هم به بدجور  احمد میگه امین -

 هم من. ریخت هم به رو من هم زد بهم اون که  حرفایی چون! شد خنک دلم. هه -
 خوبیه آدم کنهمی تظاهر  که  آدمی همچین از  گفتم!  سوزوندم رو دلش همچین
 وقتی حتی نمیده اهمیت زنش به اصال ولی مذهبیه ظاهر  به که  آدمی از . متنفرم

 !کنممی رو شکایتت جدم پیش هک  گفتم...  گفتم.  نیست خوش حالش که

 .گرفت  شدت هم زینب هق هق. باال رفت ابروهام

 که  بزرگیه آقای قدر این اون. کنار  به من امیرالمومنین؟ جدم جز  به دارم رو کی  مگه
 رو دستم. داره دوست رو آقا چقدر  احمد دونستممی... ولی. هاستشیعه همه پدر 

 (عالم نامرد. ) ضعفش نقطه رو گذاشتم

 :گفتم  و مالیدم رو هاشنهشو

 گفت؟  بهت چی مگه آخه -
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 مسخره از  گفت.  بهش چسبیدم جذابیتش و پولش خاطر  به که  گفت.  دیگه همین -
 برای رو خودم کهاین از . نمیاد خوشش بودنم سبک از . نمیاد خوشش من هایبازی

 ونج به ولی. منخونواده اینا کردممی فکر  من دالرام. کنممی لوس هامداداش
 عارف داداش و زهره آبجی. ندارن دوستم عمو نه و حمیده مامان نه. تنهام زینب،

 .ندارم رو هیچکی جدم جز  به. طورهمین هم امین و

 خدا حتی که  نیستی من از  تنهاتر  باش، مطمئن. زینب خوبه خیلی برات هم همون
 .کنهنمی نگام دیگه هم

 وقتی که  زینبی اونم. بود یینپا واقعا صداش ولوم. کردم  بغلش وجودم همه با
 !ها زدمی عر  کلمه  واقعی معنای به کرد،می گریه

 :گفتم.  زد در  یکی دیدم لحظه یه. کردم  آرومش بود هرجوری

 بله؟ -

 :شد باز  نیمه در 

 .اهلل یا -

 !بود نیومده که  این. عه. بود احمد صدای

 :گفت  احمد. بود نشده باز  کامل  در  هنوز . کرد  کپ  صدا اون شنیدن با زینب

 داخل؟ بیام تونممی خانوم دالرام -

 :کرد  زمزمه و چپوند بغلم توی رو خودش زینب

 .نه بگو -

 :گفتم  بلند و زدم پوزخندی دلم توی

 !بفرمایید -

 تا کرد  نگاه مخالف سمت به. اومد بیرون بغلم از  و گرفت  نیشگون رو پام زینب
 .نیفته احمد به نگاهش
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 رو ساعدم زینب که  برم شم بلند خواستم. کرد  المس و کرد  نگاهی من به احمد
 :گفتم  آروم و کشیدم  پوفی. نشستم و نگفتم چیزی. کشید  تحکم با و گرفت

 .باشین قهر  جوریاین نداره خوبیت. بزن حرف آقا احمد با... زینب -

 تا کرد  بلند رو سرش و زمین روی نشست کنارش.  رفت زینب سمت به احمد
 شروع ب**ل زیر  و فشردم رو دستش. دادنمی نشون نشیواک هیچ زینب. ببینتش

 قلبم ته از  ولی. شدنمی مستجاب دعام شاید. الکرسی آیت خوندن به کردم
 .خواستمنمی رو گریونش  هایچشم این. باشه خوش زینب که  خواستممی

 نموند کنارم  این برای بقیه، برخالف که  دوستی. بود واقعی دوست یه برام زینب
 یه که  کاری.  بکشه بیرون خودم انزوای از  رو من خواستمی. کنه  حال خودش که

 عضویتم و امین به رسیدنم باعث. بود من لبخندهای شروع زینب. کنهمی دوست
 .کن  کمکش  خدایا. صمیمی خونواده این توی

 :شنیدم رو احمد صدای

 زینب. رینمی رزمی کالس  خانوم دالرام مثل که  خوشحالم چقدر  دونینمی -
 کنی؟نمی نگام. اومدم من. سالم سادات؟

. سمتم به برگشت. کردم  ول و دادم فشار  رو دستش. بود ساکت همچنان زینب
 :گفت  و کرد  نگاهم

 احمد این نداختمی بهم ایتیکه بد حتما شدممی کبود  جوریاین من اگه آره -
 .نهنچی رو سفره تنها دست کنیم  کمک  مامانت به بریم پاشو جون دلی. پفیوز

 مسائل این از  بیشتر  دیگه برم باید دیگه. گرفت  رو دستش احمد که  شه بلند خواست
 .شهمی شخصی

 براش هم سنگ دل که  بود جوری احمد نگاه. کرد  احمد به شدیدی اخم زینب
 !سوختمی

 .ندارم رو ناراحتیت طاقت. دارم دوستت خدا به. خانومی دیگه ببخش: احمد
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 دونممی ایدیگه هرکس از  بیشتر  من. احمد دیگه نگو چرت من به دیگه. نچ: زینب
 هم دوشرفه دختره! اوف. خواستگاریم اومدی بودنم سید خاطر  به درصد هفتاد که

 یقه و ریشت این از  حالم بگم، چیزی یه بذار  احمد! دیگه روغنه تو نونمون هست،
 من. نچ! مکافر   من البد چرا؟! خورهمی هم به ایمونت و دین و اخالقت و آخوندیت

 کنیمی سختگیری قدر  اون! داری باورش تو که  نیست اونی دین دارم اعتقاد فقط
 متنفر  دینش از  دیدتمی رسیده تکلیف به تازه دختربچه یه من جای به اگه که
 !شدمی

 :گفت  و کرد  نگاه من به احمد

 ... .سادات زینب که  کردم  چیکار  بده؟ قدر این من اخالق خانوم؟ دالرام آره -

 با نه هستم؟ که  ببینی اونی واقعا رو من بار  یه شده! سادات زینب آره،. هه: زینب
 اسمم؟ پسوند

 :گفتم

 .بیرون میرم دیگه من -

 :گرفت  رو ساعدم باز  زینب

 گذاشتم؟  کم  برات چی من مگه احمد. شدم خسته که  باش شاهد! بمون تو نه -
 روز  یه نداره اشکالی گفتم  سنگینه یکم کارم  گفتی  کردم؟  محلی کم  نداشتم؟ دوستت

 چقدر  هاشنبه پنج اون به رسیدن برای دونیمی تو! ستهفته در  روز  یه هم هفته در 
 پنج مونده دیگه چقدر  کردممی حساب نشستممی هابچه مثل شدم؟می تاببی

 .فهمینمی فهمی،نمی! بشه شنبه

 ... .آخه: احمد

 :گفتم  تحکم با و شدم کالفه

 ... .زینب. کنین  فراموش بوده االن تا هرچی. بسه -

 ... .که  فهمینمی تو کن؟  فراموش رو چی: زینب
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 بهترین مثل یکی. رفیقته کن  فکر  بعد به این از  کن،  نگاه احمد آقا به االن...زینب -
 رو من بعدش کنم  ناراحتت من اگه رفیق، یه عنوان به. دبیرستانت دوران رفقای

 بخشی؟می

 ... .دلی داری فرق تو آخه: زینب

 اون مثل کنم  ناراحتت بیاد پیش ممکنه. دیگه رفیقتم منم خب دارم؟ فرقی چه -
 خب؟. باش رفیق یه مثل هم بار  این بخشیدی؟ رو من راحت چطور . دفعه

 :گفت  تعجب با. بود مونده مات. کردم  نگاه احمد به و

 ... .که  نمیشه آخه -

 دیگه آدم یه رفیق تونننمی نیستن؟ آدم دارن؟ کم  چی خانوما مگه نشه؟ چرا -
 و دبیرستان و خدمت دوران نداشتی؟ رفیق کلی  حاال تا شما خود مگه باشن؟

 ... .و افسری دانشکده

 .چرا...خب: احمد

 دوسش. باشید راحت باهاش رفیقتون مثل. رفیقتونه هم زینب کنید  فکر  خب -
 هم با فرصت اگه حتی. دارید دوسش کنید  ثابت بهش رفیق یه مثل و باشید داشته
. رفیقمه اون که  کنید  یادآوری خودتون به اومد، پیش هرچیزی یا ندارین کافی  بودن
 (چهارم امام – بها ترفق) نه؟. کننمی درک رو هم رفقا. داره دلیلی یه حتما

 رفت خجالتی هیچ بدون و ترکید بغضش. کرد  نگاه احمد به. لرزید زینب نگاه
 نه کپ؟.  کردم  کپ  لحظه یک در  من راستش. احمد بغل رو انداخت رو خودش

 !ریخت پرم و کرک  اصال

! عوضی یدیوونه احمق! بدم فحش بهت خوریمی تا بذار  رفیقیم که  حاال: زینب
 خشک! روانی عاشقتم بفهم! نفهم! نهنگ کره!  پفیوز مرتیکه! دهندهحرص کثافت
 !زنجیری مقدس

 !زدن عر  به کرد  شروع. شناختیمشمی که  شد زینبی همون و
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 خاصی اقتدار  یه هاخانم جلوی بودم دیده وضوح به که  احمدی. خندیدمی هم احمد
 تماشا رو عشقوالنه فوق صحنه اون این از  بیشتر . زنهنمی لبخندم و کنهمی حفظ رو

 مرکز  یه شماره احتیاط محض و نامحسوس طور  به. رفتم بیرون اتاق از  و نکردم
 .فرستادم احمد برای رو مشاوره

 !دادم شونآشتی. بدین مژده -

*** 

 .آراد مثل. داری خاصی استعداد یه واقعا. دالرام خوبه خیلی کارت  -

 .رئیس ممنون: زدم کج  لبخندی

 .مرخصید. داریم کار   کلی  فردا که  کن  استراحت برو کافیه،  امروز  برای -

 و گرفت  رو من دست و داد تکون جکسون و رئیس برای سری. کردم  نگاه آراد به
 :گفتم  و دادم بدنم به قوسی و کش  راهرو، توی. شدیم خارج تاریک اتاق اون از 

 !اوف شدم، خسته خیلی -

 هستی؟ راضی دادم یاد بهت که  جادویی از : آراد

 شک بابا و مامان که  کنم  ریزیبرنامه درگیر  رو ذهنم کلی  نیست الزم دیگه! اوهوم -
 جادو این! مخونه توی مدت ونا تموم کنن  فکر  کنممی کاری  راحت خیلی. نکنن
 !ستالعادهفوق

 بری؟ پیش خوایمی جادو با بازم کنی؟  کار   چه خوایمی بعد هفته برای... خب -
 .بری باهاشون خودت مجبوری. نداره اثر  جااون جادو که  دونیمی

 جادو کردم،می هرکاریم. مشهد به خانوادگی زیارتی سفر . کردم  فکر  بعد هفته به
 .کرد  سیمیا شدنمی دور  راه این از  و کنه  اثر  تونستمین حرم توی

 آراد؟ -

 جونم؟ -
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 افته؟نمی خطر  به ماموریت برم، اگه -

 .نمیاد پیش مشکلی نباشی جااین اگه روز  چند یه. نباش نگران نه -

. کشید  دراز  مشکیش تخت روی. برد خودش اتاق سمت به و گرفت  رو ساعدم بعد
 زندگی توش هارمان و هافیلم توی خالفکارا که  اییهساختمون برخالف جااین
 انواع از  سرشار  البته و اتاق از  پر  بود بزرگ و نمور  زیرزمین یه. نبود مجلل کنن،می

 .رسوندننمی آزاری ما به که  حشرات

 اتاقش کال!  داشت خاصی جلوه یه هااین همه وجود با آراد، رفته در  زهوار  تخت
 .اومدمی نظر  به زیبا قدیمی، و کهنه  هرچند و داشت مشکی رنگ. بود خاص

 :گفتم  و گذاشتم  مشونه روی رو سرم. نشستم کنارش  رفتم آراد، اشاره با

 آراد؟ -

 بله؟ -

 جور  یه. نیستی بداخالق... یا کنی؟نمی خالکوبی خالفکارا همه مثل... چرا تو -
 .خشن وقتایی یه مهربون، وقتایی یه. هستی خاصی

 :کردم  زمزمه و گذاشتم  تشدس روی رو دستم

 .هستی داشتنی دوست هستی هرچی -

 :گفت  و زد دستم به کوتاه  ایه*س*بو. کردم  نگاهش. کرد  نگاهم

 این تو. رو تو وجود جز  به ندارم دوست رو جااین هیچی... راستش. لطفته نظر  -
 !دارم دوسش که  هست یکی متنفرم، ازش که  دنیایی

 همیشه. مونممی پیشش همیشه کردم  حس. شصادقانه محبت ابراز  به خندیدم
 شهمی اونم. آراد عشق شممی. مونممی باقی متنفر  بیرون دنیای از  و مونممی دود

 .ترشعاقل نوع از  جوکر  و کویین  هارلی شبیه چیزی یه. من عشق

 وجود، این با. خواستمنمی هیچی دنیا از  دیگه زدیممی حرف هم با که  وقتایی
. بزنه لبخند بتونه من مثل که  نبود هیچکس ها،دود یهمه بین چرا فهمیدمنمی
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 همیشه اون ولی بودم خوشحال آراد داشتن بابت من. بودن افسرده و غمگین اکثرا
 وقت هیچ کردم  حس که  غمی. داشت وجود هاشچشم توی عمیق غم اون
 .کردمی خورد رو اعصابم این و ببرمش بین از  تونمنمی

 هنوز . کردممی زندگی انسان مادر  و پدر  یک با که  بود این اونا اب من مهم فرق شاید
 .بودم باال اون

. گرفت  رو سرش دستش با و داد تکیه رو آرنجش من، به متمایل شد بلند یکم آراد
 :گفت  مهربونی با و کرد  نوازش رو مچم شدیگه دست با

 م؟کرد  دود به تبدیل رو تو خودم خاطر  به که  نیستی ناراحت واقعا -

 :زدم لبخندی

 .ترهقشنگ برام باال دنیای از  جااین دنیای چون. نه -

 یکم که  هاییعسلی به. موند باقی هامچشم به خیره و زد کنار   رو موهام از  ایطره
 .بودن شده تر رنگبی

 ... .ولی. گفت  رئیس که  طور همون. هستی باهوشی دختر  واقعا تو: آراد

 :کشید  امگونه  به دستی

 !کوچیکی  خیلی هنوز  هک  حیف -

 !ها دستیارتم ناسالمتی. بدم انجام تونممی کار   کلی!  سالمه هجده کوچیکه؟  کجام  -

 اذیت رو تو خودخواهیم با کنممی حس. دارم دوستت خیلی... من... دالرام -
 خوب زندگی یه کنی،  ازدواج کنی،  زندگی. بمونی باال اون که  بود حقت. کنممی

 بفهمی؟ رو من تونیمی. باشی داشته

 ... .آراد -

 رئیس برای. دونینمی رو چیزا خیلی. کوچیکی  هنوز  که،  گفتم.  نگو چیزی هیس، -
 .مهمه من برای ولی. ببینی آسیب تو که  نیست مهم جکسون و
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 !آقایی که  بس از  -

 :کرد  زمزمه غم با و درشت چشمش باقی و شد یاقوت رنگ هاشچشم مردمک

 .فهمیینم رو هیچی. فهمینمی تو -

 :زدم لبخند

 .فهممنمی که  خوبه خیلی -

 خاطر  به. متنفرن ازش همه دودمان توی که  امکسی  من نیستی؟ متوجه چرا -
 کثافت  چه حاال تا دونیمی. دشمنی یا و کننمی حسادت یا. دیگه چیز  هر  یا و نبوغم
 ترینبد به... و کردم  حرمت هتک بودن تو مثل که  زیادی دخترای به نکردم؟ کاریا
 .بکنم تو با رو کار   همین تونممی. ندارم احساس من. خوردمشون ممکن شکل

 همه مخلص] رفته؟ یادت رو کرمان  ینماینده پسر . کردم  زیاد رو کار   این منم -
 اتاقش تو بره تونستمی کی  مخفی بادیگارد همه اون وجود با نبودم من[ کرمونیا

 کنه؟  تموم رو کارش  و

 بودیم ندیده غیرتی دود. ]میاد جوش به رگم توی خون کنممی که  هم رو فکرش -
 ![دیدیم که

 .نیفتاد اتفاقی که  بینمون. خیالبی -

 افته؟نمی اتفاقی هم تو و من بین کنیمی فکر  -

 :گفتم.  کردن  دود به کردن  شروع هم من هایچشم. کردم  نگاه هاشچشم توی

 .داره بستگی تو به -

 :کرد  نگاهم ترحم با

 ... .خیلی. ظریفی خیلی! کوچیکی  لیخی تو -

 بودم کار   تازه اینکه با کردم؟  کار   چه عملیات اولین توی نرفته که  یادت هوی هوی -
 !کنم  شونفنی ضربه و کنم  مبارزه زمان هم نفرشون هشت تا تونستم
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 !بشی دیوونه بود نزدیک بعدشم آره -

 ... .تو و من! نیست مهم. میشن جوریاین بار  اولین همه گفتمی کیمیا  -

. دادمی رو خواب گیجی  بوی هاشحرف و بود خسته انگار . هاشچشم به زدم زل باز 
 !خوابیدمی ندرت به که  بود هاییآدم اون از  آراد

 .بود خدایی با زن مادرم! دالرام -

 کرده؟  فراموشم که  همونی خدا؟ کدوم.  هستن شونعمه ارواح منم مادر  و پدر  -
 میده؟ اهمیت کی.  کردم  فراموشش اون از  تر راحت منم خب

 :بود زده غمگینی پوزخند

 و کنهمی کمک  مردم به علمش با که  دانشمندی. بشم دانشمند من خواستمی -
 نظرت به دالرام( نشه  هاوکینگ استیون مثل. ) نیست ایمون و دینبی حال درعین

 متنفره؟ ازم االن اون

 :کشیدم  عمیقی نفس

 ببینیش؟ سالمالوادی بری داری دوست -

. ارواح دنیای. ستبسته ازش شیاطین دست که  چیزیه این. دیدش نمیشه جادو با -
 جاییه السالم وادی) نیستیم روح احضار  به قادر  ما. السالموادی چه و برهوت چه
 و برزخیه بهشت درواقع و هستن جااون قیامت روز  تا پاک هایانسان ارواح که

 .(برزخی جهنم هم برهوت

 .نگفتم چیزی و کشیدم  آهی

 .نکن من درگیر  رو خودت زیاد. باش آماده بعدی عملیات برای -

 .بیرون رفتم و کردم  خداحافظی ازش. بست رو هاشچشم و کشید  دراز  آروم بعد

 .[کردم  حذفش دوست یه خاطر  به داشت منکرات یکم قبالا  قسمت این]
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 و بودن معلق باال سمت به مجعدم موهای. کردم  نگاه آینه به. رفتم خودم اتاق به
 .داشتم وزنیبی احساس

 .فکر توی رفتم

 باقی دود یک جسم روی ابد تا اثرش و رهنمی بین از  وقت هیچ طلسم این»
 «.مونهمی

 انسان روزی یه اکثرشون اینا کنه؟  درمان رو دودها تونهنمی کسهیچ واقعا یعنی
 دود با. بود نمونده براشون شدن دود جز  ایچاره دلیلی، هر  به که  کسایی.  بودن
. دادنمی خانوار  خرج که  شناختممی رو بعضیاشون. موندنمی زنده شدن،

 قاتل یک ذارهمی شونسفره سر  نون داره که  کسی  نداشتن خبر  شاید که  ایخانواده
 .خونخواره

 اما بداخالقی، یا کردنمی دشمنی باهام بعضیاشون گرچه.  سوختمی براشون دلم
 .مهربون و بودن وبخ بعضیاشون

 دودها اکثر  گرچه.  بشن رها حقارت و زدگیفلک این توی که  نبود این هادود حق
. کنن  شکار  رو صفت گرگ  افراد فقط تا برن پیش رئیس برنامه طبق کردنمی سعی
 .رفتنمی انسانی هر  سراغ تهران توی ها،دست زیر  ولی

 این اعتقادات قلب، ته از . شدم دود خودم خواست بدون که  بودم دودی من
 کم،  عقل یا و ناآگاهی خاطر  به جا،این دودهای اکثر  ولی. ندارم قبول رو دودمان

 .زدنمی پا و دست توش حاال که  بودن شده لجنزاری وارد

 با که  بفهمن کنن؟می طرد رو من دودم یک منم که  بفهمن پدرم و مادر  اگه یعنی
 ام؟آبروبی دختر  یه من دارم، دوستش و کشممی نفس کنارش  دارم، ارتباط پسر  یه

 به که  کسی  نذارم. بگیرم رو جاهلیت این جلوی روزی، یه میدم قول خودم به ولی
 که  دودهایی این کهاین و. بشه ملحق دودمان به ناچاری سر  از  رسیده خط ته

 .بدم نجات رو شدن پشیمون
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 دودها که  شهمی جورییه باالخره کنممی فکر  من نداشت، امیدی کسی  کهاین با
 .کرد  درمان رو

 داشتم؟ امید قدر این چرا

*** 

 وایسم؟ خوب تونمنمی چرا لرزم؟می چرا! لعنتی. چقدر بود سرد

 و هستن اطرافم زیادی کفتارهای  و هاگرگ  کردممی حس. زانوهام روی افتادم
 چیزی از  چرا بود؟ کجا  جااین. شنیدممی رو صداشون. کنن  حمله بهم خوانمی

 ترسم؟مین

 خالی دلم ته. بستم رو هامچشم. کردن  حمله بهم و غریدن همشون لحظه یک در 
 .شد

. بود خیره بهم غضبناک هاشونچشم. کردم  باز  رو هامچشم. نیفتاد اتفاقی نه، ولی
 روی شبنم قطره یک مثل زنممی یخ دارم کردم  حس. سرد خیلی. شد سردم
 !(شاعرانه چه. )کاج  هایبرگ

 .مسخره ایپارچه پیراهن یک فقط. نبود تنم گرمی  لباس

 وسط ها،ماسه روی کردم،  که  دقت. کسمبی و تنها چقدر  کردم  حس. گرفت  بغضم
 و تاریکی اون توی دادنمی اجازه که  ایدایره. بودم نشسته شده رسم یدایره یک

 .بشم خورده وحشی موجودات اون توسط سرما

 رده؟ک  درست برام رو امن محیط این کسی  چه

 .دیدممی کابوس  داشتم باز . شدم بیدار  خواب از  مامان صدای با. بودم کرده  عرق

 کنی؟می گریه  چرا. گفتیمی هذیون خواب تو هی داشتی باز . دالرام -

 :گفتم  و دادم قورت رو دهنم آب. نشستم آروم

 .بود خواب یه فقط. خوبم نیست، چیزی -
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 .تخت لبه نشست نگران،

 دعانویسی یا روانپزشک؟ پیش بریم خوای می. کنهمی نگرانم ارهد هاتکابوس  این -
 چیزی؟

 .کالهبردارن  گینمی که  هم جاهایی جور این. گممی راست. مامان خوبه حالم من -

 :گفت  و کرد  نگاه هامچشم تو یکم

 .نشه قضا بخون رو صبحت نماز  پاشو خب، خیلی -

 .چشم -

 توی. مجازی تو ولگردی به کردم  شروع. گوشیم  سراغ رفتم بعدش خوندم رو نمازم
 امروز  که  خداروشکر  خب. شدم بیدار  گوشیم  زنگ صدای با. برد خوابم وضع همون
 .ندارم باشگاه

 .نبودن معمول طبق بابا و مامان

. بگردم خودم برای تنهایی یکم خواستم. بیرون خونه از  زدم و پوشیدم رو لباسام منم
 راحت اینقدر  تونستمنمی و خونه خانوم یه مشدمی دیگه وقت چند تا هرحال، به

 .َدَدر برم

 نکنم فکر  هیچی به. شه عوض کال  مروحیه خواستم. طبیعت پل تا گرفتم  دربست یه
 .مردم عادی زندگی و کنم  نگاه شهر  به. کردم  نگاه رو مردم فقط و

 همه. شدمی دیده همه هایچشم تو ترس از  خاصی برق روزها، این گرچه
 که  بود کسی  کمتر   تقریبا روزها این. نخورتشون دودی وقت یه که  ترسیدنمی

 هم دیگه هایکشور   به مهاجرت اقتصادی، وضعیت به توجه با. باشه نشده مذهبی
 .نداشتن موندن جز  ایچاره بودن، مونده ایران توی که  کسایی.  نبود صرفه به

 که  شدمی پیدا داریمایه کمتر   که  بود جالب و. کردمی رفتن عزم بود، پولدار  هرکی
 .بذارنش ناکام تا کردنمی تعقیبش شده دودها. بره ایران از  سالمت به بتونه
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 سپاه وقتی از . داشتن اعتماد سپاه به همه. داشتن امید هنوز  مردم وجود، این با
 به نسبت دودها. بود برگشته تهران به دوباره امنیت بود، شده عمل وارد بیشتر 

 خاطر  به اینا همه دونستممی من و. بودن کرده  فرق خیلی دنبو قبال که  چیزی اون
 .گرفته  بیشتری قدرت آراد که  اینه

 ثروت کهاین جای به منتهی. هود رابین شبیه چیزی یه بود شده خاکستری دودمان
 از  یکی کشت،نمی رو طرف خود شده. گرفتمی رو آبروشون بگیره، پولدارها از  رو

 هفته این توی. کردمی رو فرد اون علیه رو دارکشم همه و کشتمی رو افرادش
 رئیس نکنه کردممی شک داشتم کمکم  که  شنیدم غریب عجیب اخبار  قدر این اخیر 
 .آخرشه روزهای هم شاید. مرده

 فکر  شاید هاخیلی. چیه هدفشون واقعا دودها بفهمه تونهنمی هیچکس هرحال، به
 دیدگاه یه این ولی دارن، بیشتری صالحیت فعلی حکومت به نسبت دودها که  کنن

 .سطحیه

 از  عضوی قبال که  کسی  عنوان به ولی. خوندم زیادی چیزهای مجازی فضای توی
. نیست مردم نفع به دودمان، اهداف که  دونممی رو این بوده، خاکستری دودمان

 .خودشونه قدیمی هایکینه  و هاانتقام فقط

 بشه تبدیل ایران تمام و تهران تمام. بشن دود همه که  خوانمی دودها واقع، در 
 اون! جهان خوردن به کنهمی شروع که  موجودی. رنگ خاکستری موجود یک به

 به هم االنش همین مونه؟می باقی دنیا مردم برای هاشیعه از  تصوری چه موقع
 !دارن ما دادن جلوه وحشی برای بهونه کافی  اندازه

 هم دودها اومدن وجود به حتی. ستنی اتفاقی هااین از  کدوم  هیچ کنممی حس
 .خواستمی قبلی نقشه یک

 :گفتم  و گرفتم  دستی دو رو سرم

 !نکن فکر  بهش دیگه دالرام بسه! بسه -

 :کردم  زمزمه بغض با. کردم  نگاه شهر  به
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 !وطنم شد شروع برات بد چقدر  خورشیدی، قرن پانزدهمین -

 :گفتم  دلم توی و گرفتم  آسمون سمت به رو سرم

 این وجود یهمه با کنم،  درست رو چیز  همه که  باشه این گناهام،  مجازات اگه -
 !کنممی رو کار 

. دارم درد بکشم، زجر  خیلی شاید! دارم فرق خیلی هااون با ولی. دودم یه هنوز  من
. داشته نگهم زنده هنوز  که  چیه دونمنمی ولی! ستکننده  دیوونه دردش درواقع

 تا! بیارن اگه تازه. میارن دووم انسان گوشت  بدون ماه سه تا حداکثر  هادود بقیه
 .شنمی معنا تمام به دیوونه یک دیگه موقع اون

 تونستم آهن و 12 ب و(  9 ب ویتامین) اسید فولیک قرص چندتا با من وقت اون
 خدا اگه کنممی حس. دونممی بعید کنم؟  غلبه نجسم و نحس وجود این روی
 بدتری خیلی هایاتفاق االن تا بود، نکرده بولق پیش سال هفت همون رو متوبه
 شدم؟ درمان من یعنی این. افتادمی برام

 هایآدم مثل تونستمنمی که  بودم نشده اگه. شدم درمان هم شاید. دونمنمی هوف
 .کنم  زندگی عادی

 نوع هر  از  شده آزاد من روح ولی. منه جسم نشده درمان که  چیزی گفت،  شهمی
 خاطر  به یعنی. رحمهبی واقعا دینا سازمان که  طورهاین اگه. یشیطان خبیث نیروی

 کشه؟می رو هااون نیست درمان قابل هادود جسم کهاین

 .لرزید گوشیم

 خوب حالم اصال. کردم  ریجکت بعد و کردم  نگاه اسمش به یکم. بود زده زنگ امین
 .نبود

 مرگشه؟ چه یعنی اوف. زد زنگ دوباره

 .کردم  وصل

 الو؟ -
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 هستی؟ گوری  کدوم  دالرام: نامی

 کسی  بار  این کردممی فکر  شاید. دفعهاون مثل. نترسیدم ولی بود عصبانی صداش
 .نگرانیه روی از  خشمش یا رسونه،نمی بهم آسیبی زنهمی فریاد که

 چطور؟. گردممی یکم بیرون -

 :گفت  و کشید  پوفی

 در  دم. خوابی شاید گفتم.  برنداشتی زدم، زنگ. ایخونه که  گفت  آسیه مامان -
 .شدم نگران برنداشتی بازم زدم رو در  زنگ تونم،خونه

 .شرمنده -

 .دشمنت -

 باهام؟ داشتی کار   چه حاال خب -

 :گفت  و کشید  عمیق نفس یک

 .داشتم سوپریز  یه برات. هیچی -

 :اومد کش  لبخند به لبم

 جدی؟ -

 .اوهوم -

 .طبیعت پل بیا پاشو پس باشه -

 دوستاتی؟ با -

 .کنم  عوض هوا یکم بیام گفتم  بود گرفته  یکم دلم. تنهام نچ -

 :گفت  مغموم. کرد  سکوت یکم

 بریم؟ هم با نگفتی بهم چرا -
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 ازش کارش  خاطر  به کرده  فکر . محبتش ابراز  این واسه رفت غش دلم! آخی
. افکارم توی شم غرق تنهایی توی خواستمی دلم چقدر  دونستنمی. نخواستم

 .رسید نپایا به افکارم گرچه

 !بشم مزاحمت نخواستم... دیگه -

 :خندید

 .ترافیکه یکم. میام دیگه ساعت نیم تا کن  صبر . برم قربونت ای -

 .باشه -

 .خداحافظ -

 .خداحافظ -

 نجات و دودها شناختن توی. کنم  کمکش  بتونم شاید. لعنتی بود فرشته یه واقعا
 و مگذشته  گناهان  برای کنممی حس. ترسممی خیلی. ترسممی ولی. دادنشون

 .کنم  پرداخت سنگینی بهای باید کارهام،  جبران طور همین

 .بودم گوشی  صفحه روی اسمش محو من و کردمی بوق بوق داشت گوشیم  هنوز 

 بود؟ پاداشش این که  کردم  کار   چه برات بگو خدایا

*** 

 دیگه این. خدا خود یا نبش؟ سه و نبش دو سر  امالک تومان میلیارد هزار  هفت
 کوفتیه؟  هچ

 نیازشون بعدا ولی نمیاد کارمون  به فعال! رو شهمه. بردار رو مدارک این همه: آراد
 .داریم

 چی؟ یعنی دونیدمی! تومن؟ میلیارد هزار  هفت ممکنه؟ چطور . بودم هنگ هنوز  من
 سنگین پروژه تا ده حداقل و داشته ارزش االن از  بیشتر  قیمت این 1391 سال توی)

 .(داد امانج باهاش شدمی
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 کردمنمی فکر . بودم ندیده رو جوریشاین حاال تا منم شه؟نمی باورت چیه: کیمیا
 .کشید  باال راحتی همین به رو پول مقدار  این بشه خصوصی بانک یک تو

 همون. خودشه عکس. نگاه رو جااین حمید! اسالمشون اینه. خب آره: آراد
 خوره؟می بهش اصال! نگاه رو شقیافه و ریش. بانکه مدیرعامل

 :گفتم

 ... .باید ما... یعنی -

 .نکن سوال قدر این پس دادم توضیح رو چی همه برات قبال کنم  فکر : آراد

 .باشه -

 خاکستری دودمان سال، پونزده ده نزدیک تا قراره. بود داده توضیح خب آره
 رحم کسهیچ به بیاد نظر  به که  طوری. کنه  خوردن به شروع فقط رحمانه،بی
 که  افرادی از  درصد هشتاد واقع در . شهمی رو چیز  همه مدتی، از  بعد ولی کنهینم

 زنده افراد این از  خیلی منتهی،. شدن مرتکب سنگینی گناهان  شن،می قربانی
 .شنمی کشته  هاشونزیردست فقط و موننمی

 هم اقتصاد وزیر  اقوام از  یکی که  مذکور  فرد این کنه،می ثابت مدارک این یهمه
 امالک و ملک تومن میلیارد هفتصد اندازه به 89 سال توی مردم پول با هست،
 واقعی اتفاقات! )داره خودش برای هم رسمی و اسم که  بانکیه این درواقع،. خریده
 ...(اما نیست

 .شنمی محسوب زمین کره  موجودات ترینوحشی دودها هم باز 

 بشه ها،آدم بعضی خوردن با دشای. دودم یه که  کنممی افتخار  خودم به جورایی یه
 !داد نجات وضع این از  رو مملکت این

 .نامفهومه برام دودمان درباره چیزها خیلی هنوز  وجود، این با
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 در  همچنان دودها چهره باید چرا کهاین یا کشیم؟نمی رو افراد این خود چرا مثال
 اگه تنفرن؟م هاانسان از  هنوز  دودها چرا بمونه؟ باقی کریه  و زشت مردم نظر 

 متنفرن؟ بزرگشون تا کوچیک  از  چرا متنفرن،

 کنیم  وانمود جوری کنیممی سعی چرا و کنیممی استفاده منفی نیروهای از  ما چرا
 نداره؟ وجود دنیا توی خدایی انگار 

 باشن داشته وجود باید آدمایی همچین چرا داشت، وجود خدایی اگه واقعا خب
 بخورن؟ رو مردم مال همه این خدا اسم به که

 بعد، دقایقی. شدیم محو. دادیم قرار  رو جعلی مدارک جاش و برداشتیم رو مدارک
 متوجه و بود نشسته کامپیوتر   پشت نوجوون پسر  یه. بودیم اسپرت اتاق یک توی

 !شب نیمه نیم و دو ساعت. شدنمی ما حضور 

 بهش دلم توی. کردمی نگاه رو مستهجن هایعکس و چرخیدمی ول فیسبوک توی
 .خندیدم

 گرچه.  دیدیم که  امالکی اون یهمه وارث. ستساله 15 آقازاده یک ایشون -
 .نداره خبر  کشیده  باال باباش که  پولی اون از  هم روحش

 بکشیمش؟ باید حتما حاال -

 :گفت  وار  زمزمه و کرد  نگاهی بهم آراد

 و بسوزه جیگرش تا کشیممی رو این! باباش از  بدتر  شهمی یکی نکشیم، رو این -
 !چی یعنی سوزوندن رو من مثل یکی جیگر  بفهمه

 این که  انگار . بود گلوش  توی وحشتناکی بغض یه. بودمش ندیده طوریاین تاحاال
 .شناختمی رو خونواده

 به ربطی مذهبی، ظاهر  به مرد این جورهایییک فهمیدم. کردم  چهارتا دودوتا یکم
 .نپرسیدم چیزی دیگه. آرام گمر  و تلخ اتفاقات اون به. داشته آراد پدر 
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 فضای یه پسره، کیبورد  تلپ تلپ صدای با کرد،می خنک رو اتاق که  کولر   صدای
 کیف  کنین  پخش ترسناک هیجانی موزیک یه جااین.]بود کرده  ایجاد خوفناکی

 ![میده

 .شدم نزدیک پسر  به پشت، از . رفتم جلو دستور، طبق

 مانیتور  نور  و بود تاریک اتاق. شدنمی دیده من از  چیزی خاکستری هاله یک جز  به
 لحظه یه. کشیدم  گردنش  روی گونه  نوازش رو دستم. بود افتاده پسره صورت توی

 ناظر  که  کیمیا  نه و آراد نه و من نه. ندید چیزی. برگشت عقب به و خورد جا
 .رو بود ماموریت

 دلش ویت رو ترس تونستممی. دیدنمی که  کسانی  به بود شده خیره تاریکی توی
 و حمید دونستیممی نفر  سه ما که  اومد کسی  زدن قدم صدای بیرون از . کنم  حس

 .گرفته  کرمشون  که  هستن جکسون

 .باشه داداشش زدم حدس که  داد دیگه پسر  یه به بدی فحش ب**ل زیر  پسره

. دید صفحه روی رو من چهره که  کنه  نگاه مانیتور  به تا برگردوند رو سرش
 نفسش. شد خیره خونیم دهن و قرمز  هایچشم به و ندلیص به چسبید زدهوحشت

 .بزنه جیغ تونستنمی حتی بود اومده بند

 !خوردمش و بیرون جهیدم مانیتور  توی از  و خندیدم بهش

*** 

 و کردم  اخم سینه به دست. بود بسته خنده از  رو هاشچشم و خندیدمی وقفهبی
 :گفتم

 !جوریاین نخند -

 :میدم ادامه بغض با

 .که  نداریم هم شانس -
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 دربیارم رو آستینم تو بود افتاده که  ایبستنی کرد  کمکم  و کرد  متوقف رو شخنده
 .کنم  پاک رو کاری  کثیف  این از  کمی  دستمال با و

 !آخه شد باحال خیلی: امین

 بود؟ باحال من آستین شدن نوچ -

 بریم پاشو االح. بود باحال کنی  اجرا نمایش باهاش اومدی چطور  کهاین نخیر : امین
 .رو آستینت بشوری جا یه

 :گفتم  ناراحتی با. شدم بلند و انداختم باال ایشونه

 .شهنمی پیدا دستشویی ورااین. شیم ماشین سوار  بریم. نیست مهم خیالبی -

 :زد لبخندی

 .بریم پس باشه -

 چیزش همه. بودیم هم با که  بود خوب چقدر . کردیم  حرکت و شدیم ماشین سوار 
 .داشتم دوست رو رانندگیش موقع اخم تیح رو

 بپرسم؟ ازت سوال یه امین... هوم -

 .خدمتیم در  ما بپرس دوتا شما -

 کرد؟  تبدیل انسان به رو دود یه میشه چجوری... نظرت به -

 :کرد  فکر  یکم

 داری؟ سراغ آشنا دود. دونمنمی... امم -

 :نخندیدم

 به. اومد پیش برام سوال این دیکر   شلیک دود اون به که  روز  اون. گممی جدی -
 نیست؟ کردنشون  مهار  برای ایدیگه راه کشتنشون،  جز 
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 نگه توش رو شده دستگیر  دودهای که  داریم مخصوص زندان یک سازمان توی ما -
 بتونن کردن  سعی زیادی هایشناس جن و هاپزشک... راستش. داریممی

 .نشد ولی. کنن  درمانشون

 :کشیدم  عمیقی نفس

 .طوراین که  -

 همه و چیز  همه از  یعنی پیوندن،می خاکستری دودمان به که  هاییانسان: امین
 موجوداتی به اونا. بزرگیه گناه  این دونیمی. کردن  امید قطع خدا حتی کس

 چاهی توی! میده تغییر  کل  به رو جسمشون و روح که  میشن متصل متافیزیکی
 تونهنمی هم طنابی هیچ و شن خارج ازش تونننمی وقت هیچ که  افتنمی

 .بده نجاتشون

 تونه؟نمی هم خدا حتی یعنی -

 :ورچید رو هاشلـب و کشید  موهاش الیالبه دستی

 .خیالشبی حاال. نکردم فکر  بهش حاال تا! دونمنمی -

 .باشه... هوم -

 ما؟ یخونه بریم -

 .شمنمی مزاحم نه -

 دیگه؟ مزاحممه زنم یعنی! ممنون خیلی -

 .دارم کار   ونهخ آخه -

 .دارم کار   تو با منم خب -

 :گفتم  و کردم  نگاه بهش متعجب

 !امین -

 جان؟ -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

194 

 

 !خونه برسون رو من و کن  گوش  حرفم به -

 .هست که  همینه. ما یخونه ریممی شه،نمی نچ -

 ترافیک. شدم خیره بیرون به ماشین یشیشه از . جام توی رفتم فرو و کشیدم  پوفی
 .شدمی خطیخط داشت اعصابم قدر این چرا دونمنمی. بود ترافیک بدجوریم بود،

 .دالرام -

 هوم؟ -

 دارم؟ سوپرایز  برات که  گفتم  یادته -

 چیه؟. آره -

 .کن  باز  رو داشبورد -

 :گفتم  و برداشتمش. بود توش جعبه یه. کردم  باز 

 !آقا نبودیم زحمت به راضی نکنه درد دستت -

 :خندید

 .آدمی خوشت ببین کن  بازش. ستوظیفه چیه زحمت -

 :گفتم  ذوق با. جقه بته هایطرح با خوشگل و ظریف دستبند یک. کردم  بازش

 .نکنه درد دستت! قشنگه خیلی -

 .نکنه درد شما سر : امین

 نکرد اصراری هم امین. کیفم  توی گذاشتم  و برگردوندم شجعبه توی رو دستبند
 درگیر  باز  ذهنش زدم حدس. نزدیم حرفی دیگه حمیده مامان خونه تا. کنم  دستم
 .شده کارش

 لوبیاپلو داشت حمیده مامان. ساختمون داخل رفتیم و شستم رو آستینم حیاط، توی
 کهاین با. خونه بود نیومده هنوز  آقا حاج. کنم  کمکش  رفتم منم که  کردمی درست
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 زینب. شدمی بد حالش رفتنمی اداره روز  یه اگه هنوز  ولی بود، شده بازنشسته
 !گذرهنمی رفتن خیر  از  ولی برگرده ببینه رو دوستاش در  دم میره شده فتگمی

 یعنی این. بیرون رفته احمد با شنیدم وقتی شدم خوشحال خیلی. نبود خونه زینب
 .شهمی بهتر  داره روابطشون

 سنگاشون نه، که  آشتی. کنن  آشتی هم با دوتا این که  کردم  کاری  جوری یک باالخره
 .شد درست چیز  همه که  خداروشکر . بود مغصه حال، هر  به. وابکنن هم با رو

 یادم بعدا بود ممکن. نشه نگران تا محمیده مامان یخونه که  دادم پیام مامان به
 .بگم بهش بره

 :گفت  حمیده مامان و من به لبخند با و داد تکیه آشپزخونه اپن به امین

 !زندگیم یفرشته دوتا کننمی چه! به به -

 :گفت  و خندید هحمید مامان

 !کردما  بزرگت من داری؟ دوست اندازه یه رو دالرام و من یعنی! شیطون ای -

 :گفت  و خندید هم امین. زدم لبخند فقط من

 جان دالرام خود، جای به شما! خانوم مامان شمنمی قائل تبعیض وقت هیچ من -
 .خود جای به هم

 !زندمفر  کنیمی رفتار  عادالنه قدر این که  برم قربونت -

 !خانوم حاج داری فدایی! نکنه خدا: امین

. بودم نشسته میز  پشت. کردممی خورد رو ساالدها و خندیدممی ریز  همچنان من
 :گفت  بهم و خندید امین

 دالرام؟ -

 بله؟ -

 قضیه؟ این به نداری اعتراضی هیچ یعنی -
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 قضیه؟ کدوم  -

 :خندید حمیده مامان

 اشه؟ب داشته دوستت بیشتر  نداری دوست -

 من. اومد وجود به دلم توی خوبی حس مادرشوهرم مهربونی و صداقت این از 
 از  بودم، شانسخوش که  حاال تا. زیادی حدود تا خب بودم؟ شانسیخوش عروس

 .دونمنمی رو بعدش به این

 دوسته زن زیادی شوهرهای این مثل نه امین محمد که  خوبه خیلی این اتفاقا نه -
 کنهمی محبت که  هم شما به. من به هم میده بها شما به هم. لوس پسرهای نه و

 .برممی لذت من

 !خوارپاچه ای -

 .زدمی شیرینی هایقهقهه. خنده زیر  زد حمیده مامان

 گم؟می دروغ مگه چیه -

 برای کردی  فکر ! لوسم زیادی هم و دوستم زن زیادی هم من! میگی دروغ که  بله -
 !دیگه نشه تنگ مامانم برای دلم که  م؟بشینی جاهمین سوم طبقه گفتم  چی

 :خندیدم

 جدی؟ -

 اینکه از  راضیم من آقاییه پسر  واقعا وگرنه. زنهمی رو حرفش فقط: حمیده مامان
 زیادیم! هرحال به ولی خورمامی حرص دستش از  وقتایی یه گرچه.  نیست ننه بچه

 !زنهمی رو آدم دل باشه کن  گوش  حرف

 !نکنه درد شما دست! عه -

 باال بیان صداکن رو هابچه پایین برو جان امین. نکنه درد شما سر : حمیده مانما
 .شنمی خوشحال اومده دالرام بشنون
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 :کرد  اخم امین

 .خورده اعصابم بنده دستش االنشم همین! خوامنمی -

 :گفتم  تعجب با

 بده؟ مگه وا -

 :میدم ادامه شوخی به

 عروس چه آره که  بیاره گیر   بهونه نبزی فردا پس نکنم کار   نکنم کمک  هیچی خوبه -
 پرروییه؟

. رسممی رو حسابش خودم بگه چیزی هم زهره! کنهمی بیخود زینب: حمیده مامان
 .کنی  کمک  خوادنمی اصال برو پاشو. پاشو

 .میام خودمم اصال کنه  کمک  بذار ! مامان نبود این منظورم نه عه عه -

 :گفتم  بهش اخم با. نشست میز  پشت من کنار   اومد و

 .بیا بعد بشور  رو دستات برو -

 :گفت  و گرفت  بغض حالت

 انجام رو کارا  همه خودم عزیزم کن  در  خستگی برو بگی باید االن میاد؟ دلت آخه -
 !میدم

 :گفتم  و خندیدم

 !هستی ایاعجوبه چه دیگه تو -

 رو ساالدها هم با و کمکم  اومد بعد. بشوره رو دستاش بره شد بلند و خندید امین
 تزئین نعنا با و ریختم کاسه  توی رو هاماست هم بعدش. کردیم  تزئین و وردخ

 .کردم
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 بودن چسبیده و بودن اومده هم فرهاد و فائزه. بود مونده ناهار  تا ساعت یک دیگه
 انبچه اینا خدا یا! شدمی چهارتا چشمام که  زدنمی حرفایی یه. من پای و دست به
 گودزیال؟  یا

 و هاعکس بهشون گوشیم  با. طرفماون و طرفاین مبل روی بودمشون نشونده
 .کردنمی کیف  کلی  دادممی نشون رو جهانی مبارزات هایفیلم

 بکنی؟ بزن بزن جوریاین تونیمی هم شما عمو،زن: فائزه

 :خندیدم

 .نه زیاد ولی آره حدودی تا -

 !نیستن قوی پسرا مثل که  دخترا! بزنه جوریاین تونهنمی عموزن نخیرم: فرهاد

 :گفت  حرص با و درآورد زبون فائزه

 عمو؟زن نه مگه! بزنه رو ثامن دایی تونهمی حتی عموزن دربیاد چشمت تا -

 :گفتم  و خندیدم بازم

 !کنننمی مبارزه هازن با مردها که  مبارزات توی -

 !هاهاها دیدی؟: فرهاد

 :گفتم  و زدم چشمکی فرهاد به

 فائزه اگه! درنیفت کار   رزمی عصبانی دختر  یه با وقت هیچ! آقا بدون اینم البته -
 !ها بیاره رو دخلت تونهمی راحت کنه  کار   رزمی

 :گفت  و کرد  غنچه رو لبـاش فرهاد

 بزرگ که  بعدا. زنهمی رو من کلی  ترمکوچیک  ازش که  جوریهمین. خوامنمی -
 .درمیارم سرش رو تالفیش شدم قوی بابا مثل شدم

 :گفت  من به و کرد  نگاه رهادف به بغض با فائزه

 بزنمش؟ میدی یاد بهم شما نه؟! تونهنمی -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

199 

 

 :گفتم.  کردم  بغلشون لبخند با و دوتاشون گردن  دور  انداختم دست

 حال عین در  گیریممی یاد ما تکواندو، توی. که  نیست بزن بزن برای رزمی هابچه -
 جوانمردانه. زنیمن صدمه حریفمون به ذاریم،می نمایش به رو رزمی هنرهای که

 حواسش باید فرهاد. باشین داشته ورزشکاری اخالق باید هم دوتا شما. کنیم  بازی
! باشه محافظ بزرگ آبجی یه هم فائزه. نکنه اذیتش دیگه کس  تا باشه خواهرش به

 قبول؟

 ... .ولی: فرهاد

 یگهد فائزه؟ باشه. کنین  رفتار  دوستانه باید میگه ورزشکاری اخالق. دیگه نشد: من
 تا میدم یاد رو رزمی بهتون باشین خوبی هایبچه بدین قول اگه. نزن رو داداشت

 .کنین  مراقبت همدیگه از 

 :گفت  مظلومانه و انداخت نگاهی فرهاد به فائزه

 !کنهمی اذیتم خیلی فرهاد آخه -

 بیشتر  که  داداش یه. کن  بغلش. کن  خوبی بهش تو کرد  اذیتت هروقت خب: من
 !باشم داشته داداش یه تو مثل خواستمی دلم قدر این من داری؟. نداری دنیا تو

 :دوخت زمین به رو نگاهش فائزه

 .نباشه فرهاد کردممی آرزو همیشه من ولی -

 !خانوم فائزه دارم رو آرزو همین منم: فرهاد

 دوست چقدر  بگید همدیگه به و کنین  بغل رو همدیگه االن همین. ها نشد! عاعا -
 !رو هم دارید

 !نداریم دوست رو همدیگه چون! دالرام عموزن شهنمی: رهادف

 :کردم  فرهاد به رو

 کنن  حمله فائزه به نکرده خدایی گنده،  خیلی پسر  چهارتا_سه روزی یه اگه یعنی -
 شی؟نمی ناراحت تو کنن  اذیتش و
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 !بخوره کتک  حقشه! نه: فرهاد

 فرهاد؟ رفته کجا  غیرتت! وا -

 .خوادنمی غیرت زنهمی رو من همش که  خواهری: فرهاد

 :گفتم  و کردم  اخمی

 .باشه ناموست به حواست باید باشی، مرد خوایمی اگه. جوریاین نشد -

 .خوامنمی: فرهاد

 و بدن فحش بهش بلکه بزنن، رو فائزه فقط نه پسرا همون کن  فرض حاال -
. کنهمی گریه  کلی  فائزه. ندن غذا و آب بهش و کنن  ناراحتش کلی.  کنن  تحقیرش
 .بدن زجرش عمرش آخر  تا بزننش، روز  هر  کنن،  زندانیش

 !عموزن: فائزه

 !کنم  بازی احساساتش با بذار  نگو هیچی -

 :گفت  و کرد  بهم شدید اخمی فرهاد

 !بکنه باهاش... کاری  همچین... نداره حق... کسهیچ -

 سمت شد بلند و کشید  پوفی فرهاد. نشست هامب**ل روی بخش رضایت لبخندی
 .بیان نظر  به قدهم تقریبا بود شده باعث سنی فاصله سال یک. رفت ئزهفا

 :گفت  و کرد  بغل رو فائزه فرهاد

. بیارم دخلشو بگو خودم به گفت  بهت هرچی هرکس. ها عموزن خاطر  به فقط -
 .َمرَدم من آخه

 :گفت  و کرد  بغل محکم رو فرهاد هم فائزه. خندیدم

 .روانی دارم دوستت خیلی منم -

 زدمی حرف گوشیش  با خونه طرفاون که  محمدامین شد باعث من خنده کشلی
 :گفت  خط طرفاون به. سمتمون برگرده یهو
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 .خدافظ زنم،می زنگ بهت بعدا من -

 :گفت  تعجب با و سمتمون به اومد بعد

 کردن؟  بغل رو هم دوتا این که  داده رخ نادری اتفاق چه -

 با جوریهمین و کردنمی ولش فائزه که  ونبیر  بیاد فائزه بغل از  خواستمی فرهاد
 :گفتمی حرص

 !شیم غرق برادری خواهر  محبت این تو قشنگ بذار  نخور  تکون -

 !شدم له فائزه عواطفت این با بمیر  اه! دیگه کن  ولم: فرهاد

 :خندید امین

 شده؟ خبر  چه -

 بطخَ  هیچ خدا به! همین. ایرونیم مرد یه که  فهمیدم من محمدامین عمو: فرهاد
 زده که  بشم تر مهربون فائزه این با یکم عمو زن خاطر  به اومدم. نکردم ایدیگه

 .درآورده رو شورش

 ترکیب چه فرهاد و شیرین اوف! دربیاره رو شیرینش گفتیمی خب عه؟: امین
 !شهمی خوبی

 :زد جیغ بازی مسخره و خوشحالی با فائزه

 !گیرمنمی زن داداشم برای من زوده االن نه -

 و عارف محمد و شد باز  خونه ورودی در  که  خندیدن به کردیم  شروع ممونه
 به و کردیم  علیک سالم. رفتم سمتشون به و شدم بلند. داخل اومدن خانومش
 و زهره بر  عالوه. رسیدن هم احمد و زینب بعد، دقیقه چند. دادم دست خانومش
 .چیدیم رو غذا سفره همدیگه کمک  با. همسرش

 وسط هم ما و پروندمی مزه هی که  بود زینب خونه توی بازیخرهمس تاز یکه حاال
 !کنیم  گریه  یا بخندیم دونستیمنمی غذا
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 .بودم شانسیخوش عروس چه من و بودن، شاد خونواده این چقدر 

*** 

 .برگردم خواممی -

 :زد فریاد کیمیا

 بکشنت؟ خوایمی دادی؟ دست از  رو عقلت میگی؟ چی داری فهمیمی -

 باید بمونم، پایین این دیگه خوامنمی. بمونم زنده یا بمیرم،. نیست مهم برام دیگه -
 .بمونم زنده بذارن چه بکشنم چه. باال برگردم

 چیز  همه پایین این. بودم نشسته بوگندو نمور  و کهنه  یکاناپه  روی هامرده مثل
 زنده هم هادیوار  حتی چیز  همه قبال باال اون کردممی حس. دیوارها حتی بود، مرده
 .چیز همه بود، مرده چیز  همه پایین این. داشتن حس و داشتن رنگ. بودن

 فحش داشت چی به. دادمی رکیک هایفحش و رفتمی راه مدام و بود کالفه  آراد
 کی؟  به داد؟می

 !بد رفت،می جلو داشت بد. گرفتم  گر .  کردم  تیز  گوش  لحظه یه

 سینه کردم  خفتش و کردم  حمله آراد متس به نور  سرعت با و شدم بلند آن یک در 
 :غریدم و دادم حالت تغییر  خشم با. دیوار

 آراد؟ گفتی  چی -

 از  بعد. ندیده وقت هیچ که  دیده عمرش تو چیزی انگار . کردمی نگاه بهم تعجب با
 من بود بار  اولین این نگفتم، هیچی من و انداخت راه که  بیدادی و داد همه اون

 .شدممی عصبانی

 :گفت.  افتاد پته تهت به

... که  خوندن گوشت  توی وردی چه فهممنمی. نیست خوش حالت االن تو دالرام -
. 
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. شدم بیدار  فقط. بودم خواب مدت این تمام! نخونده ورد من گوش  توی کسی  -
 !همین

 :زد پوزخند آراد

 جدی؟ -

 :کشیدم  عربده

 دادی؟می شفح مقدسات به گفتی؟می داشتی لـب زیر  که  بود چی اون بگو -

 نجاست سراسر  جااین. گفتم  بهت اولشم! دالرام نداره وجود مقدساتی جااین: آراد
 !محضه

 :گفتم  بغض با. چکید خون قطره دوتا مشده بزرگ هایچشم از  که  کردم  حس

 سینه دارن،برمی سیاه علم باال اون هنوز ! هست باال اون ولی. نیست جااین -
 اول یدهه هنوز  که  هستن عده یه! دارنمی نگه حرمت خونن،می روضه زنن،می

 شدی؟ عوضی قدر این که  شد چی آراد... تو وقت اون! کنننمی مسـت

 داد، هل عقب به رو من آراد. راحت و بلند. خندیدن به کردن  شروع آراد و کیمیا
 .زمین روی افتادم

 وجود دنیا ویت تو از  تر احمق شدم متوجه دیدنت با ولی. دونمنمی رو خودم: آراد
 !نداره

 :کشیدم  جیغ

 هم دیگه! میرم اینجا از  من آراد! نباید! نباید! نباید! کردیمی رو توهین اون نباید -
 !گردمبرنمی

 :زد زجه من از  بدتر  آراد

 چرا! کنننمی ولت رئیس و جکسون افراد کنن،  رحم بهت باالییا اون اگه -
 !مونیمی دود همیشه برای وت! نداره وجود برگشتی راه بفهمی؟ خواینمی
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 :گفت  بهم زاری با و گرفت  رو ساعدم دوتا و اومد سمتم به

 حرف چی از  دونمنمی دونم،نمی! بدم دستت از  خوامنمی! کنممی خواهش -
 به که  ایآیه اون. کیه  میگن که(  ع)عباسی حضرت این. انچی مقدسات. زنیمی
 از  خوامنمی که  دونممی رو این... فقط! بدونم خوامنمی. بود چی انداختت روز  این

 !بدم دستت

 :گفت  و کشید  خونم از  خیس هایگونه  رو دستی

 داشتم؟ دوست رو آرام چقدر  بودم گفته  بهت. آرامه اسم مثل اسمت -

 :زدم هق

 !آراد -

 حسی چه دودها بقیه نیست مهم برام. دارم دوست آرام از  بیشتر  خیلی رو تو -
 از  من برای تو. خودشونن فکر  به فهمن،نمی رو عشق ااون که  نیست مهم. دارن

 .کن  تمومش کنممی خواهش! دالرام تریمهم خودم

 :زدم هق

 این... چون... خدا دربرابر  سرکشیه،... گناهه...  دیممی انجام... ما... که  کاری  -
 چی؟ یعنی این دونیمی و. شیاطین و اجنه با ارتباط. جادوئه

 کشیدمی پر  دستام از  داشت من آرام وقتی بود گوری  مکدو  خدا! شو خفه: آراد
 االن آرام! نه داره؟ وجود بهشت اصال هان؟ کوفتیش؟  آسمون همون سمت

 رو اون که  کجاست  االن خدا! کنمنمی پیداش هم وقتهیچ و! شده گم!  سرگردونه
 بینیمش؟نمی چرا میگی که  خدایی این کجاست  برگردونه؟ بهم

 داره نحسم بدن تمام کردممی حس. زدم زل ششستهن خون به هایچشم به
 .شهمی خاکستر  و سوزهمی
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 باشه داشته وجود خدایی اگه حتی یعنی چی؟ یعنی شدن دود دونیمی: آراد
! ابد تا میده زجرت سوزونتت،می. جهنم توی ندازهمی رو تو. دالرام نداره دوستت

 .کردیم  شدن دود و سوختن به شروع االن همین از  ما

 از . نمیاد یادم ازش هیچی. نه. کنم  تمرکز  کردم  سعی و دادم قورت رو دهنم آب
 میگه آراد که  همونی. بودم کرده  خطی ته قوانینش از  که  حرفی سه کلمه  اون

 قائل نژادی تبعیض اونم یعنی داره؟ دوست رو بعضیا چرا پس ولی. نداره دوستم
 سفید باشه؟ داشته دوستش هک  کسی  شهمی پیدا آدمی نوع هر  از  چرا پس شه؟می

 .مهمه فکر  اون برای چون. کچل  و کور .  سیاه و

 چی؟ داشت دوستم اگه -

 ممکنه کردممی حس و بود و شده منقبض فکش. کرد  اخم آراد و کشید  هین کیمیا
 .بکشه رو من االن همین

 چیه؟ منظورت: آراد

 تغییر  نظرت اد،د نجاتم جااین از  و داشت دوستم اگه...برگردم کرد  کمکم  اگه -
! بذار. بده بهش فرصت یه. بخشهمی یعنی هست، غفار  صفاتش از  یکی کنه؟می

 .کنهمی کمکم  خودش اون! برم بذار  کنممی خواهش

 :زد ب**ل آروم و گرفت  رو دستم. شم بلند کرد  کمک  پشت از  کیمیا

 ... .دالرام -

 نه؟ ارزهمی امتحانش به -

 خوایمی باال، اون کنی؟  کار   چه خوایمی رتتفط با هیچی، زندگیت حاال: کیمیا
 باشه؟ خطرناک تونهمی چقدر ... انسان گوشت  نخوردن دونیمی کنی؟  شکار  رو آدما

 .کشنتمی کنن،نمی رحم. گیرنتمی میری، لو زود خیلی: آراد
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 خودم سعی. بمونم اتاقم تو خواممی. باشم خودم حال تو دوهفته بذار . هفته دو -
! آراد تونمنمی دیگه! پایین این برگردم تونمنمی دیگه بدون بعدش، ولی. کنممی رو
 !باشم قبل مثل تونمنمی دیگه قسم خدا به

 .کنننمی اعتماد بهت که  دونیمی رئیس؟ با کنم؟  چیکار  جکسون با -

 خواممی فقط بدمتون، لو نیست قرار . میدم استعفا. زنممی حرف باهاشون خودم -
 .بشم خارج

 معمولی خالفکار  یه دیدی؟ فیلم اصال تو ببینم کردی؟  فکر  چی خودت با.. .هه -
 ما مهم افراد از  یکی که  تو حاال! بره بیرون زنده نفر  یک گاهش  مخفی از  ذارهنمی

 ... .که  بذاره محافظ برات نداره حوصله جکسون. بودی

 ویت ریختم رو التماس. زدم زل بودن برگشته عادی حالت به که  هاشچشم به
 .هامچشم

 :گفت  و کرد  فرو موهاش الی دستی کالفه  آراد

 !دالرام تو به لعنت -

 :کرد  آراد به رو و کشید  عمیقی نفس کیمیا

 خوب باشه، باال اون بذار  مدت یه. هیستیریکه حالت یه احتماال. شو خیالشبی آراد -
 .شهمی

 :گفت  و انداخت بهم مشکوک نگاهی آراد

 .میشه خوب آره -

 :داد ادامه و دکر   اخمی

 !باال اون نه ولی -

 :زدم هق

 !آراد -
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 رو کننده  تقویت هایطلسم از  دوتا. سیاهچال توی ببرش... کیمی...  شو خفه -
 !مونهمی تو اون ماه یک. کن  آماده براش

 :کشیدم  جیغ

 !آراد -

 :پرسیدن و تو ریختن هابچه از  چندتا. شد باز  اتاق در 

 !کنینمی بیداد و داد هی آراد؟ آقا شده چی -

 .ببرش کیمی،...  نیست هیچی -

. طرف اون کردم  پرتش و کشیدم  جیغ که  گرفت  رو بازوم و اومد سمتم به کیمیا
 داشت. کردمی مشت رو دستاش و رفتمی عقب عقب آراد. شدنمی حریفم کیمیا
 .بودم آراد ضعف نقطه من. جلوم نیاره کم  که  گرفتمی رو خودش جلوی

 :زد داد آراد

 !بگیرینش -

. بودم حریفشون بازم ولی گرفتنمی رو پاهام و دست. بهم کردن  حمله شونهمه
 بودم؟ دودی چه دیگه من

 وقتی. رو بابام رو، مامانم. زدممی صدا رو خدا احساس،بی حرفی سه و زدممی داد
 وقتهیچ چرا. تمسخر با کرد،می نگاهم جکسون کشوندن،می راهرو توی رو من

 گذره؟می چی ذهنش توی بفهمم تونستمنمی

 به رو من دودها و پله راه به کرد  اشاره کیمیا.  بودم خسته. بود نمونده برام جونی
 خواممی من خدایا. سوختممی من. کردمی گریه  کیمیا.  کشوندن  سمت اون

 تو باشه، یادت ولی. بپردازم حاضرم باشه داشته بهایی هر  توبه، این و! کنم  تمومش
 اتاقم تو عمرم آخر  تا شده. برگردم بذار  پس! ایبخشنده میگن که  هستی همونی
 رو انسانی دیگه ولی بمیرم، شده. کنم  بخشش التماس درگاهت به و بمونم

 .کشمنمی
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 .بود چشمم جلوی قربانیم آخرین چهره هنوز 

 بلندی سقف سیاهچال. کشیدن  باال رو من و بستن زنجیر  به رو پاهام و هادست
 زیر  رو طلسمی ناراحتی با کیمیا،  و کردن  معلق آسمون و زمین بین رو من. داشت

 .ترحسبی و تر حسبی. شدم حسبی من و. کرد  زمزمه لـب

 خوب. کنه  آزادت زودتر  کنممی راضیش! کشهنمی طول زیاد. دالرام ببخش رو من -
 .نیست چیزیت! میشی

 .خوبم خدا به! خوبم االن -

 اندازه به شد برده اسمش که  چندباری همین. نخور قسم اسمش رو قدر این: کیمیا
 ... .زیاد کن  سعی. خبره چه ببینه جااین میاد داره. کرد  عصبانی رو رئیس کافی

. بود گرفته  رو جونم همه درد. رفت سیاهی به رو هامچشم و کشیدم  درد از  اینعره
 هایقدم دایص. باشن کرده  وصل برق مثل چیزی بدنم به زنجیرها طریق از  که  انگار 

 .شنیدممی رو رئیس

 دختر  که  تو دالرام؟ چرا. کرده  خطی ته یکم مهم، عضو این گویا.  خب خب: رئیس
 .بودی خوبی

 نگاهم لبخند با و بود ایستاده پایین اون مخصوص ردای با رئیس. نگفتم چیزی
 .کردمی

 مونم؟ می جااین کی  تا -

 وجود برگشتی راه دونیمی بخو خودت. بیفته سرت از  برگشتن فکر  وقتی تا -
 .نداره

! کنهمی قبول رو شتوبه خدا کنه  توبه که  دودی هر  وگرنه! نداره وجود شما برای -
 جااین من ولی! بکشی رو من تونیمی بخوای اگه! بمونم جااین خوامنمی من

 !گردمبرمی... من! مونمنمی شیطان! مونمنمی حیوون من! مونمنمی

 :خندید رئیس
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 کارشون  چه فرعون آوردن ایمان موسی خدای به فرعون جادوگران وقتی دونییم -
 کرد؟

 :گفتم  ناامیدی با. دادم قورت رو دهنم آب

 .کشتشون  ممکن نحو بدترین به -

 مهلت بهت یکم آراد خاطر  به. خورهمی خودت درد به تو یتوبه. درسته: رئیس
 .میریمی نیفته، سرت از  خزئبالت این اگه. میدم

 !بکش رو من االن همین! کنممی خواهش! رئیس -

 :گفت  شدمی دور  ازم داشت که  طور همون رئیس

 ببینم. کن  شروع... کیمی.  بدم دستت از  هم راحت که  نیاوردم دستت به راحت -
 هر . کن  پاک رو شحافظه. کن  دور  ذهنش از  رو مزخرف افکار  این. ها کنیمی چه

 !داره رو ارزشش دالرام. بکن تونیمی کاری

 :کشیدم  عربده

 !میگم جدی دارم -

 !درمانه قابل. ستساده روانی مرض یه: رئیس

 :گفت  و کرد  نگاهم کیمیا.  کوبید  هم به رو بزرگ سلول آهنی در  و

 مجبورم، ولی! بدم انجامشون نمیاد دلم. دارن درد خیلی... هاطلسم این! دالرام -
 .ببخش رو من

 دلم توی. گرفتم  باال رو سرم و خوندم رو بود یادم که  هاییسوره از  یکی ب**ل زیر 
 :زدم زجه

 !کنن  دور  ازت رو من دوباره نذار . نشدم دیوونه که  دونیمی تو -

*** 

 .کرده  موافقت رئیس -
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 خون گس  طعم دهنم. بود نمونده بدنم توی سالم جای. کردم  بلند زور  به رو سرم
 .کردمین اذیتم خون گذشته  مثل بود وقت خیلی ولی دادمی

 قورت رو دهنش آب. کردمی نگاهم و بود گرفته  باال رو سرش غمگین و کالفه  آراد
 :گفت  و داد

 .کنم  تحمل رو دوریت تونمنمی... دالرام -

 بودممی مهم براش باید که  کسی  چرا! جالفتا چه بودم؟ مهم یکی برای من واقعا. هه
 نبود؟ بابام یا مامان

 ... .مامانم -

 تونخونه توی رفتمی تو جای به یکی مدت این توی. بود بهشون حواسمون: آراد
 (سیمیا گنمی کار   این به. ) تویی که  کردنمی فکر  ما جادوی با اونا و

 :گفتم  بغض با و زدم واضح پوخندی

 چرا؟ ندارم؟ رو کسهیچ من چرا آراد -

 :گفت  اشکی هایچشم با. ترکید بغضش

 پیش نداری دوست دونممی! نخور غصه! امدالر  هستن ما مثل هاییآدم همیشه -
... من. خوایمی تو که  باشم کسی  نتونستم که  متاسفم. کنمنمی اصرار . بمونی من
 !دارم خونواده یه کردم  حس هاسال از  بعد

 دلیلشم مهربونی، من با فقط. مهربونی زبون به فقط! هستی عجیبی آدم تو -
 ... .داری که  انتقامی حس! نباش جوریاین آراد... ولی. دونمنمی

 ساکت هم آهنی زنجیرهای حتی شد ساکت سیاهچال دادش از ... )بعد به این از  -
. کردم  راضی رو رئیس سختی به. تو نه و کنممی دخالت تو کارای  تو من نه( شدن

 کنه،نمی سرزنشت رئیس. برگرد بیاری دووم نتونستی دلیلی هر  به اگه... دالرام
 بهت دیگه برگردی، اگه. برگردی زندگی به کن  سعی هی،منت. طورهمین هم من

 .بدونه رو قدرت که  کنی  پیدا رو یکی باالخره کنممی آرزو. نداریم کاری
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 .رسیدم زمین به تا رفتم پایین آروم آروم من و کرد  اشاره زنجیرها به دستش با

 که  کنه  هاستفاد درمانم برای جادو از  خواستمی. بایستم پاهام روی کرد  کمکم  آراد
 !برم هم جادو طرف حتی خوامنمی دیگه. شممی خوب خودم گفتم.  ندادم اجازه

 بود خوب حالم اگه. کرد  همراهیم پلهراه تا آراد. نیومد خداحافظی برای هم کیمیا
 طور همون و بود وخیم خیلی حالم ولی. باال بریم تونستیممی زدنی هم بر  چشم در 
 .شدم متنفر  جادو از  گفتم،  که

 باال متر  پنجاه نهایت در  که  نرده بدون و دراز  یپله راه یک. بود نمور  و کهنه  پله، راه
 کمک  اول آراد. پایین سمت به شد باز  دریچه در  خوند، که  وردی با آراد. رفتمی
 از  خارج جااین. انداختم اطراف به نگاهی. اومد خودش بعد و بیرون برم من کرد
 .بیابون وسط. بود شهر 

 رو دریچه در . دوشم روی انداخت رو بود دستش توی که  ایمسافرتی تویپ آراد
 واقعا که  بود کسی  تنها کهاین با. کنم  نگاهش خواستمنمی. مقابلم اومد و بست

 .نفهمید و بفهمه رو من بود نخواسته دنیا این توی کسهیچ. فهمیدمی رو من

 :گفت  حسرت با و کرد  پاک رو خورد سر  مگونه  روی از  که  اشکی

 دالرام؟ کردی  باهام رو کار این چرا -

 :زدم هق

 نشنیدی؟ رو آیه اون. نبود من تقصیر ! کرد  صدام اون -

 ... .دالرام! لعنتی ختم اون توی نفهمیدم هیچی! صفره عربیم من: آراد

 !شنیدن همه دیگه رو این! مهربونه یآمرزنده اون! الرحیم الغفور  اهلل ان -

 :غرید بسته هایچشم و خشم با. داد فشار  هم روی رو هاشچشم آراد

 لرزونده رو دلت مسخره یجمله یه بگی خوایمی میگی؟ داری چیه مزخرفات این -
 نگاه رو تهران! واقعیته این فهمی؟می! فیلماست تو مال هااین کرده؟  تدیوونه و

 !کن
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 .کردم  نگاه درخشیدمی شهر  دل توی که  پرنوری شهر  به

 :داد ادامه آراد

 و سر بی و آروم رو نفر  چند ماه هر  دونیمی. کنیممی نابود رو پایتخت داریم ما -
 ... .آدما این از  کدومهیچ! دودیم ما. دالرام بریم؟می بین از  صدا

 آدما؟ پیش برگردم خواممی گفتم  من آدما؟ -

 یه بدون، رو این ولی. بری که  گذاشت  رئیس نگفتی چیزی چنین چون اتفاقا. نه -
 !نداری برگشتن جز  ایچاره. گردیبرمی روز 

. بذاره تنهام اینجا خوادمی کردم  فکر . بزنم ایدیگه حرف که  شد این مانع خشمش
 کنار .  نشد زده ایدیگه حرف هیچ. کشوند  خودش دنبال و گرفت  رو دستم نه، ولی

 .داد تکون ماشین یک برای رو دستش آراد. رسیدیم جاده

 و کرد  خداحافظی همیشه، برای و سپرد بیمارستان یک به. رسوند رو من شهر، تا
 باشه بهتر  شاید. بزنم حرفی نذاشت دیدم هاشچشم توی که  چیزی اما. رفت

 .بوده دیوونگی فقط کارم  این کنه  فکر  و نشم بحث وارد باهاش

*** 

 از  یکی روز، یک که  این با! ستزنده هنوز  ولی عجیبه. درخشهمی هنوز  شهر  این
 دودها هدف واقعا نفهمیدم وقتهیچ ولی بودم خاکستری دودمان افراد ترینمهم

 .بود چی انتقام جز  به

 نزدیک. ظلم از  رهایی و آزادی برای. بود کشیده  سختی خیلی کشور،  این و شهر  این
 رعیتی و ارباب نظام همچنان ولی شده زده کنار   شاهنشاهی حکومت که  قرنه نیم

 !دنیاست این الینحل عضو التی،عدبی که  انگار . نرفته بین از 

 عجیبی طرز  به ولی. اومد فشار  بهم خیلی پیش وقت چند گرچه.  مزنده هنوز  من و
 کار   چه داره ندونه اصال شاید. امینم مدیون رو همه کنممی حس و. شد بهتر  حالم
 .صالبتش با نمازهای و لبخندش اون. میده آرامش بهم ولی. کنهمی
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 خریت. دختر نه هه،. کنم  معرفی دینا سازمان به رو دمخو برم باید کنممی حس
 کشه؟می رو زنش امین یعنی... کشتن  جز  به اونا! نکن

 طور همین و قوانینش از  هامخطیته خاطر  به. بخشیده رو من خدا که  دونممی من
 معرفی رو خودم خواممی اگه ولی. کردممی مادرم و پدر  به که  هاییاحترامیبی

 صورت اون در  شاید. بدم بهشون رو الزم اطالعات که  اینه خاطر  به فقط و فقط کنم،
 .بکشن رو من جکسون و رئیس

 و امین کنم؟  کار   چه باید خدایا هوف. دیگه هایانسان جون نجات به ارزهمی اما
 رو زینب چی؟ بگیره ازمون رو دوتا این دودها اون از  یکی اگه. درگیرن خیلی احمد
 .ندارم رو قتشطا من ولی دونمنمی

 نگاه شهر  به آروم، و ساکت و بودم نشسته. بود گرفته  رو گلوم  عجیبی بغض
 مشخص هاستاره. نیست آسمون توی دود و ابر . شبه اون مثل هم امشب. کردممی

. ) خرماست درخت شده خم برگ مثل که  نازکی هالل. درخشهمی ماه ولی نیستن
 (القدیم کالعرجون  عاد حتی قدرناه والقمر 

 این برگشتم که  روزی. بود من یدوباره تولد تاریخ امروز،. داره خاصی سکوت شهر 
 طنزترین حتی دیگه. شدنمی قبلیم زندگی مثل دیگه که  ایزندگی یک به. باال

 بودم شده و نبود بخش لذت برام ایبرنامه هیچ. خندوندننمی رو من هم هابرنامه
 .متحرک مرده یک

 بخشید رو من که  خدا. نبود دود یک شیطانی روح دیگه من، روح. نیاوردم کم  ولی
 حس. نرفتن بین از  هنوز  که  وجدانم عذاب و هامکابوس  جز  به شد درست چیز  همه
 .دادن پس تاوان این حقمه واقعا هم شاید! بدم تاوان باید عمرم آخر  تا کنممی

 ظلم توی که  دلسیاه داشت آدمایی. بودن ایخاکستری قشر  شهر، این مردم، این
 برای وجود تمام با که  هاییآدم و. بودن گذرونده  رو حد خریت و کاری  کثافت  و

 .دادنمی جون خاک این هایارزش

 حل قابل راحتی این به مشکل ولی کردممی تحسینش. بود قوی واقعا دینا، پلیس
 تا نظام فهمیدن مردم که  بود این دودها، اومدن وجود به حسن تنها. نبود شدن
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. کنار  گذاشت  باید که  رو مجلس و دولت البته. کنهمی تالش امنیت برای حد هچ
 پسر  تهش همون. کردنمی کاریکم  چقدر  که  یادمه اوالش اون زمینه، این توی

 هازودی این به مجلس نبود، سپاه اگه. اومدن خودشون به تا شد خورده یکیشون
 .اومدنمی خودش به

 من ظاهر، به شاید. بود مهم خیلی سیاست شناختن هایی،بحران همچین توی
 که  گرفتم  یاد چیزهایی پایین، اون ولی. خونده درس دیپلم تا فقط که  باشم کسی

 سیستم این کردیم؟می کار   جادو با فقط با کردین  فکر . رسیدنمی هم جن عقل به
 .گرفتید  کم  دست خیلی رو

 :گفت  نفس نفس با و دوید سمتم به امین

 !شدی معطل! ببخشید -

 :زدم لبخندی

 .نداره اشکال -

 :گفت  و کرد  نگاه شهر  به

 میشه. منظره نخ تو بودی رفته بدجوری! ها داره رو خودش خاص نمای هم بام -
 خانومم؟ بری منم نخ تو جوریاین

 :گفتم  و تکوندم رو لباسم. شدم بلند و زدم خندی تک

 .شد دیر  که  بریم -

 که؟  نداره اشکالی. اداره یمبر باید سر  یه راستی! آه. اوم: امین

 :گفتم  تردید با و دادم قورت رو دهنم آب

 .نیستم چادری من آخه نیست؟ بد برات -

 :گفت  و کرد  نگاه چشمام تو. شد تر نزدیک یکم و زد لبخندی

 .خوبی تو میگم که  منم مهم. نداره ربطی اونا به -
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 :تمگف  آروم. رنگش خوش هایچشم به زدم زل. گرفت  غم رنگ نگاهم

 کنم؟نمی سر  چادر  من نیستی ناراحت واقعا -

 :کشید  رو لپم شیطون

 کنی  سر  اگه. اومدم کوتاه  من که  فعال! خب کن  سرش داری دوستم همه این -
 .ناراحتم یکم جوریاین! دارممی دوستت بیشتر 

 طور همون و گرفتم  رو دستش خنده با. انداخت زیر  رو سرش و کرد  بغض الکی بعد
 :گفتم  رفتیممی که

 .زنهنمی دید رو من کسی  نباش نگران -

 مجبورم نگام با من پیداست بدنت هایچوله چاله که  همین! کنیمی فکر : امین
 .نیستا حواست! کنم  قاج قاچ رو همشون

 یه از  بیشتر  اومدمی تا هیزی هر  که  داشت ابهتی یک همش! گفتمی راست. عه
 !افق در  شدمی محو و اددمی قورت رو دهنش آب یهو کنه  نگام ثانیه

 :کردم  لوس رو خودم

 کار؟  چه خواممی چادر  دارم رو تو تا خب -

 :شد تر جدی یکم امین

 همیشه که  من. باهاته همیشه و خودته مال چادر  ولی. البته صد که  اون خب -
 نکرده خدایی و نبود حواسم وقتی یه! نیستم باهلل نعوذ که  هم خدا. نیستم باهات

 کنم؟  کار   چه نکرد  نگاهت بد

 بریم نگم االن همین شدمی مگه نشد؟ عاشقش شدمی مگه. نگفتم چیزی و خندیدم
 که  بودم خرشانسی چه! قلبم وای. بود داشتنیدوست زینب مثل بخریم؟ چادر  یه
 .کجا  خوبی این به پسر  و کجا  من وگرنه! شدم آشنا زینب با

 خیره رومروبه به لبخند با و بستم رو کمربندم.  شدیم سوار  و ماشین به رسیدیم
 :گفتم  افتادیم، راه که  یکم. شدم
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 امین؟ -

 !امین محمد -

 :خندیدم

 !امین محمد -

 جانم؟ -

 بگیریم؟ چادر  بریم -

 !هستا عقب صندوق تو -

 .میگم خودم برای مشکی چادر  -

 سمتم به برگشت! کرد  تعجب مبچه آخی! دیدم رو چشماش زدن بیرون لحظه یه
 :یدپرس تعجب با و

 دالرام؟ میگی راست -

 !ها جنابعالی خاطر  به فقط ولی! بله -

 :گفت  وصفی غیرقابل شادی با و گرفت  رو دستم. خندید خوشحال و سرخوش

 چقدر  دونینمی! بشی راضی کردمنمی فکر  دالرام خوبی تو چقدر  خدا وای -
 !خوشحالم

 !تو بودی کی  غیرتی! او -

 :گفت  و خندید بلندتر 

 یه. بیسته قیمتاش و جنسا هست مغازه یه. وراون بریم زنممی ور د االن همین -
 .همسرم برای گیرممی رو شیکش

 عه؟ -

 !آره -
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 دستم. شدم خیره هامغازه و خیابون به شدنمی محو صورتم روی از  که  لبخندی با
 خدایا، ولی. بخشیدی رو من که  ممنونم خیلی ازت خدایا،. بود دستش توی هنوز 

 من که  رو چیزی کن  پنهان مردم از  که  است سجادیه صحیفه دعای از  بخشی
 !بدونن ترسممی

 .کنم  جبران خواممی من

 دهنم آب باهاشم، منم و اداره بره خوادمی چادر  خریدن از  بعد کهاین یادآوری با
. نمیرم باهاش و شینممی ماشین توی فوقش اگه. پرید رنگم یکم و دادم قورت رو

 اداره اون خواممی انگار . کشونهمی رو من چیزی یه ولی. نیست بدی فکر  هوم؟
 زیادی دفعات. کردم  تحقیق خیلی روش. دینا پلیس سازمان اداره. ببینم رو لعنتی
 دالرام اون دیگه االن! داشتم جادو موقع اون اما. جااون کردم  نفوذ جاسوسی برای

 .نیستم

 به امین با. شدم پیاده و ردمک  باز  رو کمربندم  ماشین، ترمز  صدای با و کشیدم  آهی
 داشت هم امین و گرفتم  ساده کارمندی  چادر  یه. رفتیم نظرش مورد یمغازه سمت
 !باشن داده تیتاپ بهش انگار ! خوشی از  کردمی غش

 کردمی سعی یا داشت؟ دوستم امین که  داشتم چی واقعا من. بود عجیب برام هنوز 
 باشه؟ داشته دوستم

. لعنتی ساختمون اون مقابل رسیدیم شد چی نفهمیدم هک  داشتم استرس قدر این
 .ناز گل  و یاس از  پر  باغچه تیکه چند با بود کوتاهی  باز  فضای ساختمون جلوی

 :گفت  و خندید امین

 رو؟ جااین بودی دیده حاال تا -

 :گفتم  ب**ل زیر . کردم  بلند رو سرم و بستم رو ماشین در 

. خاکستریه رنگش و داره متراژ  مربع متر  تصدهف. زمین زیر  طبقه دو. داره طبقه ده -
 به ساختمون یتهویه. هستن شدن باز  غیرقابل و جداره سه کوچیک،  هاشپنجره
 .داره رو خودش خاص دمای اتاقی هر  و قویه شدت
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 .بودم حفظ از  رو شنقشه نشناسم؟ رو جااین شدمی مگه

 و سر  از  پر  همیشه مثل همکف طبقه. شدم ساختمون وارد. رفتم امین دنبال به
 ولی کردنمی بیداد داد کسهیچ. عجیب و آروم هایهمهمه. بود آروم صداهای

 .نبود هم ساکت

 تر محکم رو امین دست و کشیدم  عمیقی نفس. بود انگیز غم برام داخلی فضای
 :گفت  آروم و زد چادرم و من به لبخندی. گرفتم

 .نباش نگران نیست، چیزی -

 جذبه با هم اون. کردن  علیک سالم باهاش کنارمون  ز ا شدن رد حین نفر  چند
 .دادمی رو جوابشون

 پنجم طبقه تا فقط که  اول آسانسور . داد فشار  رو شدکمه و رفت آسانسور  سمت به
. خدا وای. شدمی استفاده دوم آسانسور  از  باید دهم طبقه تا رفتن برای و رفتمی

 ممکن هم جاهمه به دسترسی گرچه.  نباشه جااین کسی  جکسون افراد از  امیدوارم
 .براشون نبود

 بیرون سرد آهنی اتاقک اون از  عجیب، ایدلشوره با. ایستاد آسانسور  سوم، طبقه
 وصل هم به وسط از  که  داشت راهرو دوتا طبقه هر . رفتمی جلوتر  امین. رفتم
 طبقه برای دوتا. آسانسور چهار  جمع سر . داشت آسانسور  یک راهرو هر  و بودن

 .دهم طبقه برای دوتا و جمپن

 در  تا دو هاسالن از  بعضی حاال. طرف دو سمت به داشت در  تابیست راهرو، هر 
 و آزمایشی هایبخش باالتر، طبقات. بود سازمان اداری بخش هنوز  جااین. داشتن

 تقویت رو عضالتشون. چطوریه تمریناتشون دونستممی. داشت قرار  تمریناتی
 هم مدیریت بخش. کنن  استفاده هاسالح اون از  چطوری گیرنمی یاد و کننمی

 .بود همکف طبقه همون
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 و گیریجن با مبارزه ستاد کرد،می مبارزه دودها با فقط نه جدیدا دینا، سازمان
 این به غیرطبیعی و متافیزیکی جریان هر  درواقع،. بود انداخته راه هم رو جادوگری

 .اه! پیشکش شونبقیه وربندازین رو دودها همین حاال. شدمی مربوط سازمان

 دیدن با. اومد بیرون درها از  یکی از  احمد که  بودیم نرسیده راهرو انتهای به هنوز 
 :گفت  و زد لبخندی ما

 .خانوم دالرام سالم. محمد سالم! عه -

 .زد لبخندی امین و کردیم  سالم هم ما

 .ریخته سرمون کار   کلی  کردی؟  دیر  چرا محمد: احمد

 االن؟ کجاست.  بهم زد زنگ رحیمی! دونممی -

 .اتاقه تو -

 به. آزمایشگاه بخش ببرش رو خانمم نداری کاری  اگه. پیشش میرم من باشه -
 !شه تموم کارم  تا کنه  سرگرمش بسپر  طلوعی خانم

 :گفتم  و کردم  اخم یکم

 خونه؟ برگردم شهنمی -

 :گفت  کالفه  امین

 دختر؟ کنی  یکار چ خونه بری تنهایی آخه! کشهنمی طول زیاد -

 مهم امین برای ولی. نبود مهم زیاد عادی حالت در . بودم تنها بازم. گفتمی راست
 .بود مهم. نبودنم تنها بود

 :گفت  و زد بهم لبخندی

 خوب؟ دختر  باشه! باال برو و کن  گوش  حرف -

 .دادم تکون تایید نشونه به رو سرم

 .خانم خداحافظ فعال! آفرین -
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 !اطالعات اتاق. اتاق اون داخل رفت و کرد  یخداحافظ هم احمد از 

 :گفت  احمد راه بین. آسانسور همون سمت افتادم راه احمد همراه ناچار  به

 !سادات زینب بابت مدیونتونم واقعا... من... خانوم دالرام راستی -

 .نکردم کاری  -

 رو مرابطه باید چجوری واقعا دونستمنمی. کردین  بزرگی لطف واقعا شما نه -
 !ترسیدممی ازش جورایی یه. کنم  درست باهاش

 !ترسهمی زلزله این از  باشه هرکی! زدممی حدس. نشست صورتم به عجیبی لبخند

 منم باشه خوشحال زینب کهاین از . بود وظیفه هرحال، به کنممی خواهش -
 .خوشحالم

 یهبچ هم بچه این. کرد  فرو رنگش سیاه موهای الی دستی خجالتی، و خندید احمد
 .عزیزانت خوشحالی دیدن خوبیه حس چقدر ! شن پیر  هم پای به ایشاال. ها خوبیه

 :گفت  و کرد  اشاره پلهراه به احمد رسیدیم، که  آسانسور  به

 .رفت میشه هم پله راه از  نیست بیشتر  طبقه یه چون -

 :گفتم  و دادم تکون سری

 .بریم باشه -

 دور  یه وقتی. نداشتم هاپله تاریکی از  خوبی حس! نداشت حسگر  و دوربین پلهراه و
 !دیوار به کوبوند  منو دست یه با احمد شدیم، خارج دیدرس از  و پیچیدیم

 :شد براق صورتم توی خشم با

 عوضی؟ کنیمی غلطی چه جااین تو -

. بودم شده شوکه! بکشم نفس حتی تونستمنمی و بود گذاشته  گلوم  روی رو دستش
 داشت چشماش! چشماش! کردممی سکته ترس از  اشتمد و بود شده تند قلبم ضربان

 !شدمی تیره
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 !شد درشت چشمام کم  کم.  کردمی تغییر  داشت هم شچهره

 :زد چنگ بیشتر  گلوم  به

 رو کار   این ایاجازه چه به میگه؟ چی دستت توی حلقه این! احمق بده جواب -
 کنی؟  همکاری اینجا اومدی هم البد هان؟ کردی

 :نالیدم سختی به

 !دونهنمی! دونهنمی... اون -

 و زد پام به لگدی. افتادم سرفه به و زمین روی افتادم. شد باز  گلوم  دور  از  دستش
 :گفت

 .شو بلند -

 .حمید وقیحی قدر  چه! بهت لعنت. کردم  نگاه هاشچشم توی و شدم بلند سختی به

 رفتی وقتی .کردم  تهدیدش. گفتم  آراد به رفتم. کردی  رو کار   این گفت  کیمیا:  حمید
 !جااین اومدی! تو ولی... بزنه آسیبی بهمون نداره عرضه حداقل خب گفتم

 :پرسیدم بغض با

 آره؟ کردی؟می بازی رو احمد نقش همیشه -

 :زد پوزخندی

 نخیر . کنیممی استفاده رو قدیم هایاستراتژی هنوز  کردی  فکر  که  احمقی خیلی -
 نذاشت شوهرت که  سری اون. سونمبر  بهت رو رئیس پیغام اومدم فقط من. احمق
 !شن نزدیک بهت

 دلخوش. بودم دلخوشی چه. گفت  تمسخر  با و کرد  تاکید شوهرت کلمه  روی و
 یه من بفهمه اگه. هه! کنم  کمکش  تونممی. راحته چیز  همه کردممی فکر  که  بودم

 .خودش یا کشنمی رو من هااین یا دودم،

 :گفت  تمسخر  با حمید
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 یاد تر قوی جادوی نکنه! نداره اثر  روت دیگه جادو خوند؟ رو ذهنت شهنمی چرا -
 گرفتی؟

 حال فهمید. کردممی نگاهش لرزون هاییدست و هاچشم با و خیره همچنان
 :گفت  و داد بهم کتاب  یک تر سریع ندارم، خوشی

 !مفیدیه کتاب.  بخونیش بتونی کنم  فکر . شده نوشته رمزی پیغام -

 دونستممی هوف،. سینوحه رمان بود شده نوشته دشجل روی. کردم  نگاه کتاب  به
 با. کردممی استفاده درونیم قدرت نوع یه از  باید خوندنش برای و چجوریه رمز 

 :گفتم  و کیفم  توی گذاشتم  رو کتاب  انزجار 

 .پایین برگردی تونیمی -

 :زد پوزخند حمید

 ... .ضمنا و! کنممی کارو  همین. هه -

 :گفت  و داد تکون صورتم ویجل رو ترابایتی پنج رم یک

 !دات تری دود دالرام آفرین! برم کش  رو توش اطالعات رو این تونستم تو لطف به -

 دراز  گرفتنش  برای رو دستم نکردم جرئت حتی ولی کردم  نگاه رم اون به ترس با
 اضافه موجود یک. ناکارآمدی و ناامیدی حس. کرد  پر  رو وجودم بدی حس! کنم

 !بودن

 :غریدم خشم با و دش جاری اشکم

 !برو -

 خودم کنی،  خطا پا از  دست اگه. کن  جمع حواستو ولی. خداحافظ! باشه: حمید
 .کشمتمی

 مدل این میرن فرو زمین تو میشن آب معموال.]رفت فرو زمین توی و شد دود و
 ![جدیده
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! نیست کردن  گریه  وقت حاال وای. کشیدم  باال رو دماغم و نشستم زمین روی آه با
 !خدا ای! بریزم سرم توی باید خاکی چه ببینم باید

 کنین؟می گریه  دارین چرا خانم؟ دالرام -

! گرفتم  فاصله ازش یکم و شدم بلند سریع ترس از . بود احمد کردم،  بلند رو سرم
 !زدممی هق فقط و بود شده قفل زبونم

 :پرسیدم آشفتگی با

 افتاده؟ اتفاقی چه... کجا...  شما -

 :گفت  و هاپله رو گذاشتشون  که  بود دستش توی ندهپرو سری یه احمد

 گفتم  من نیست؟ خوب حالتون( بینه؟می تاریکی تو چطوری! )پریده رنگتون انگار  -
 مزاحمتون کسی!  باال بیارم بگیرم رو اینا دفتردار  از  میرم سریع من بمونید جااین

 نکرده؟ خدای شده

 :گفتم  بزنه نگز  امین به کهاین ترس از . گوشیش  سمت رفت دستش

 !دیدم کابوس  کنم  فکر  یهو فقط! خوبم خوبم -

 :گفت  و باال داد رو ابروهاش تعجب با

 کابوس؟  -

 :گفتم  و دادم تکون سرمو تند تند

 !آره -

 زودتر  یکم اگه کردممی حس. نبود جادو به نیاز . کشید  آهی و انداخت باال ایشونه
 نداره خبر  خدا بنده. خودشه االن این و نبود احمد اون فهمیدممی کردممی تمرکز 

 من. کردن  کاری  دست رو شحافظه االنم و کردن  بیهوشش پیش ساعت چند از 
 !دودمان هایباالدستی از  یکی بودم نشده بیخودی

 :گفتم  و برداشتم رو هاپرونده جو کردن  عادی برای
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 !دیگه بریم خب -

 برم کرد  اشاره هااتاق اون بین. اومد اونم. کردم  حرکت بعدی طبقه سمت به و
 قدر این بود ایخونه ماشاال! که  نبود اتاق. گرفت  ازم رو هاپرونده و یکیشون داخل

 .مختلف مواد از  پر  آزمایشگاهی سالن یک. بود دراز  سالن این

 محافظت شدت به و شدمی اداره مخفیانه باید سازمانی چنین عادی، حالت در 
 اهمیتش اتمی هایآزمایش از  میدن انجام جااین که  هاییآزمایش این. شدمی

 .پایینه اون اصلی آزمایشگاه و ستفرمالیته همه اینا دونستممی گرچه!  بیشتره

 آخر  دست و گشت  بینشون یکم احمد. بودن سالن توی زیادی مرد و زن هایانترن
 :پرسید یکیشون از 

 ندیدین؟ رو طلوعی خانم -

 :داد جواب انترن

 .میده توضیح نیااصغری برای هدار  آخر  اون. چرا -

 .ممنون! آها: احمد

 :گفت  من به رو بعد

. آزمایشگاهی علوم چه نظامی چه اداری بخش توی چه. دانشجوئه از  پر  جااین -
 محافظت و امنیتی جااین چطور  که  باشه اومده پیش سوال برات شاید حتما دونممی

 طبقات و زمین زیر  ساختمون، نای توی.[ بود نیومده پیش برام هم اصال!]نیست شده
 رو تهش تا امین محمد ماشاال هزار  ماشاال ولی! نمیدن راه رو هرکسی دیگه باالتر 

 .دارن اطمینان بهش خیلی هافرمانده! خونده

 که  خانمی با. جلوتر رفت و نگفت چیزی دیگه هم احمد. دادم تکون رو سرم فقط
 .پیشم رگشتب بعد و زد حرف یکم باشه طلوعی خانم زدم حدس

 .پیشتون میاد خودش شد تموم کارش  محمد. خانوم دالرام میرم دیگه من: احمد

 :گفت  و سمتم اومد طلوعی خانم. کردم  تشکر  و دادم تکون سری
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 !تویی پس معصومی ستوان جدید عروس! به به -

 :گفتم  و زدم لبخندی زور  به

 .بله -

 دستگاه و دم! بدم شونتن دارم خوشگلی خیلی هایواکنش. جااین بیا: طلوعی
 .کن  نگاه. داره تفریحی و آموزشی جنبه بیشتر  جااین

 بود حرارت روی که  کوچیک  ِبِشر  یه به داشتن دختر  تا چند. کرد  اشاره سمتی به و
 و شکل. بود خوردن وول حال در  ِبِشر  توی دود، از  ایهاله. کردنمی نگاه ذوق با

 چیزهایی تونستن کین؟  دیگه اینا ب،جال چه ووی. بود بانمک و پشمکی شمایلش
 !کنن  دیدنی رو هستن دیدن غیرقابل که

 :گفت  و کرد  دلنشینی یخنده طلوعی

 .بیا دنبالم -

 چهارپایه یک روی و کرد  مرتب رو آزمایشگاهیش روپوش. رفتم دنبالش مطیعانه
 فوق میکروسکوپ یه. کردم  نگاه جلوش میز  به. ترنزدیک رفتم. نشست آزمایشگاهی

 !بود جلوش آورد دستش به میشه سختی به که  ایرفهح

. کردم  نزدیک عدسی به رو چشمم. جلو رفتم. ببینم رو میکروسکوپ داخل کرد  اشاره
 یونی همچین] فسفات تری هیدروژن هاییون واقعا یعنی اینا... اینا! من خدای اون

 چیده هم کنار   خوشگل صورتی گل  یک مثل هستن؟[ آوردم در  خودم از  نداره وجود
 !شدن

 با. کردم  نگاه طلوعی خانم به و کندم  چشم خوشگل یصحنه اون از  سختی به
 :گفتم  خوشحالی

 !بودن قشنگ خیلی -

 :زد لبخندی

 .ایهشیشه گوی  توی که  ببین رو دود اون. جدیدیه فرایند این -
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 کوچیک  موجود اون با تقریبا من. سوخت دلم. کردم  نگاه کردمی اشاره که  چیزی به
 .بودم مجنسه

 بیننمی که  شکلی به رو فسفات تری هیدروژن هاییون توننمی دودها: طلوعی
 عکس روش که  گذاشتم  رو گوشیم  جلوش. کن  نگاه. دور یفاصله از  حتی دربیارن

 .گله

 :گفتم  و زدم لبخندی و کردم  نگاهی

 !آره -

 یک توی کونچ قطره با رو محلولی دقت با داشت که  کردم  نگاه دستم کنار   انترن به
 .ریختمی دیگه محلول

 :گفتم  ایخردمندانه و مطلع لحن با

 !ها میشه خراب توش بریزی رو این اگه دخترجون -

 :گفت  و کرد  نگاهم تعجب با

 چی؟ -

 اضافه بهش خوایمی چیه این! کنی  استفاده تر سبک هایترکیب از  کن  سعی. ببین -
 کنی؟

 :گفت  مون و من با

 !رومیدک  دی اکسیژن... خب -

 :گفتم  اخم با

 حتما؟ دانشجویی -

 !سومم ترم خب آره -

 :خندیدم

 .خوبه آفرین، -
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 :گفت  تعجب با طلوعی خانم

! نکردم دقت موضوع این به استادشم که  من حتی دونی؟می کجا  از  اینارو تو -
 بوده؟ بیوشیمی ترشته

 :زدم لبخندی

 !کردم  ادزی رو عمومیم اطالعات یکم منتهی. دارم دیپلم من نه -

 ربع یک. داد نشونم زیادی جالب هایآزمایش. شد ساکت و گفت  آهان یه زنه
 گرفت  تحویل طلوعی خانم از  رو من و شد پیدا محمدامین یکله  و سر  بعدش

 ![پستیه یبسته انگار  میگه همچین]

 :گفت  نشستیم، که  ماشین توی. رفتم امین با و کردم  خداحافظی خانومه از 

 !دیدی کابوس  میگه. نیست خوش التح گفتمی احمد -

 :گفتم  و دادم قورت رو دهنم آب

 !سراغم اومدن هم واقعیت تو کردم  فکر  بینم،می کابوس  زیاد که  نه. نبود چیزی -

 :گفت  و کرد  نچی

 خوری؟می خوب غذا. نیستی خودت مراقب! نگرانتم -

 نفر  یک ینگران و مسئولیت احساس از  وقتهیچ. کنم  پنهان نتونستم رو لبخندم
 .بهم کردنمی ترحم و بود دل ته از  محبتش که  انگار . بودم نشده خوشحال قدر این

 .نیست خاصی چیز ! هستم مراقب-

 بگیریم؟ چی شام خب،. معلومه روت و رنگ از : امین

 .دونمنمی -

 دوست اگه! ها وایمیستن شب شیفت جااون هاخیلی سازمان؟ برگردیم خوایمی -
 .گذشته  خوش بهت انگار  خیلی گفت  طلوعی خانم! بمون ههآزمایشگا تو داری

 .شدمی خوب آره نبود حمید ظهور  اگه
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 خانومم؟ شما و خورم،می پیتزا من: امین

 .نیست خوب برام هم فود فست. ندارم میل چیزی -

 خورید؟می چی بفرمایید خب -

 .دیگه کنممی درست چی یه ما یخونه ریممی امین کن  ولش -

 حمیده مامان نیستن، خونه بابات مامان که  حاال! شده عوض برنامه خب... آم -
 .ما یخونه بریم میگه زده زنگ

 !نیستم راحت جااون من -

 دوست. ما یخونه بریم بیا دالرام ولی. کردم  مخالفت منم. دونممی دونم،می -
 [نیست؟ ننه بچه و ذلیل زن گفته  کی!]بزنم حرف حمیده مامان حرف رو ندارم

 مادرت؟ به گفتی  چی االن -

 .میدم اس پرسممی تو از  گفتم  -

 .نه بگو -

 ... .یکم ولی -

 !امین نیست خوب حالم -

 شدم کنممی حس. من روح تو تف ای. نزد حرفی دیگه که  بود من غمگین لحن از 
 یه حتی و دربیارم نامزدبازی راحت دخترا همه مثل باهاش تونممی نه. دقش آینه

 آخه. کنم  ازدواج باهاش کردمنمی قبول کاش  ای. بخورم تونمنمی هم ساده پیتزای
 زندگی؟ زن شممی براش من

. اقوام از  یکی یخونه شیراز  بودن رفته بابا و مامان. بودیم ما یخونه بعد دقایقی
 .دارن هم دختر  یه که  میره یادشون کنممی حس وقتا بعضی
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 کنار   خودم برای گوشت  بدون مایه کمی اجبار  به. بپزم کتلت  براش تا کردم  بساط
 بشم ملتمس نشم وحشی اینکه برای و بشه بد حالم دوباره خواستمنمی. گذاشتم

 !ادعیه اقسام و انواع به

 بیرون فریزر  از  تافتون نون یکم. دونستممی. بود سخت خوردنش برام هم باز 
 .حموم بود رفته امین. گذاشتم

 نشستیم. شد ظاهر  خندان اپن ور اون سر  به حوله هم امین شد، حاضر  که  هاکتلت
 .خوردن به کردیم  شروع و میز  پشت

 خانومم دستپخت وقتی بخرم پیتزا خواستممی که  بودم خری عجب اوف: امین
 !ستمزه خوش قدر این

 گریه  سیر  دل یک دلم. دادم ادامه خوردنم به و شدم سرخ یکم تعریفش از 
. دوندگی عمر  یک از  بعد کردن  در  خستگی کلی  و دل و درد عالمه یه. خواستمی
 یک با باشیم پیرزنی و پیرمرد امین و من. بشه تموم االن چیز  همه خواستمی دلم

 .برسه اجلشون منتظرن که  نوه عالمه

 موهام بشم، پیر  نیست مهم. نبودم ناراحت. ترسیدمنمی چیزی از  دیگه موقع اون
 .دارم پرجمعیت خانواده هی که  اینه مهم. چروک از  پر  صورتم بشه، سفید

 ازم که  نوه عالمه یه بعد!( کشهنمی خجالتم! ) باشم داشته بچه تاهفت خوادمی دلم
 باهام امین نه؟ نیست مهم بودن دود دیگه موقع اون. بگم قصه براشون خوانمی
 با صدابی و آروم شب یک بعد و. ندارم رو دادنش دست از  ترس دیگه و میاد کنار 
 .دیگه دنیای یه ریممی و کنیممی ترک رو نهاموجسم هم

 !دراماتیک قدر  چه اوف

 کجایی؟  دختر  هوی: امین

 هوم؟ -

 .ظرفشویی سینک به زدی زل. شستیمشون! شد تموم ظرفا -
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 .همین م،خسته خیلی. آهان -

 .خوب یبچه بخواب بگیر  بزن رو مسواکت برو پاشو -

 بزنیم؟ حرف صبح تا شهمی نخوابیم؟ شهنمی -

 ترسی؟می کابوس  از  -

 این اصلیم دلیل ولی. ترسیدممی هم واقعا. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
 کردن  فکر  از  موقع اون. بردنمی خوابم خیال و فکر  از  هم کشیدممی دراز  اگه. نبود

 .بگیرم سرم به گلی  چه باید دونمنمی! کنم  فکر  بایدم. شدممی خسته

 خوابیدن از . نکنی فکر  هاتکابوس  به تا زنیممی حرف قدر اون. نداره عیب: امین
 ترس؟ و کار رزمی. دختر برمیای پسش از  دالرامم، ایقوی تو. نترس

 بعد و زدم رو مسواکم رفتم. زدم محکمش و سنگی بازوی به آروم مشتی و خندیدم
 .نکرد عمل قولش به امین. کردم  پهن رو رختخوابا

 من و هشتم آسمون به رفت شخرناسه زنیمب حرف سرمون خیر  اومدیم که  یکم
 .داخلش کتاب  و کیفم  سراغ رفتم تاریکی تو آروم آروم. هام غصه و افکار  و موندم

! لعنتی! لعنتی. زدممی ورق هم سر  پشت و چندتا چندتا. زدن ورق به کردم  شروع
 !لعنتی

 رو شیشه! پنجره سمت کردم  پرتش محکم! بستمش محکم و کردم  تموم رو کتاب
 از  و کردم  اتاق یآینه روونه خشم از  رو مشتم! رفت کجا  به دونهمی خدا و شکست

 بهم که  سردردی شدت از  و کردم  مچاله زمین روی رو خودم. کردم  گریه  درد شدت
 .رفتم حال از  کرد،  حمله

*** 

 به و بود شده بانداژ  دستم. کردمی نفوذ دستم پوست توی آروم آروم ِسُرم محلول
 .بودن گذاشته  صورتم روی یخ پالستیک بودم شده که  اغیدم خون خاطر 
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 دستش. دادممی پاسخ رو نگرانش نگاه عجیبی بغض با. کردمی نگاهم نگران امین
 وقتی تا حداقل. نشکنم رو بغضم جااین که  بود این تالشم همه و بودم گرفته  رو

 و خودش فقط امین نظر  از  ولی محرمه دکتر  میگن. هست اتاق توی نامحرم مرد
 .بودن محرمم پدرم

 اون اما دونستم،می رو اون چیز  همه من. دونستممی حساسه، دونستممی
 .دونستنمی

 شده رو برام زندگیش. بودم شنیده بشم آشنا زینب با کهاین از  قبل حتی رو اسمش
 که  داره دوست چقدر  دونممی. دونممی رو شعالقه مورد غذاهای حتی االنم. بود

 تمام حاضره ولی نداره اعتقاد عشق به کهاین با دونممی. بمونه رنگی نهمی موهام
 .دونستنمی اون و دونممی. کنه  شخانواده صرف رو عشقش

 قدر  چه بودم، افسرده من چقدر  دونستنمی دونست،نمی من یدرباره هیچی
 .بودم فشار  تحت کشیدم،  سختی

 بودم؟ آراد معشوقه زمانی یه که  بخشیمی رو من من مرد بخشی؟می رو من امین
 بخشی؟می رو من. سیاهی از  تر تاریک بودم رفته جایی به محبت کمبود  شدت از 

 احساس بودن کنارت  از  وجدان عذاب بدون من و ببخشی رو من روز  یه شهمی یعنی
 کنم؟  امنیت

 :گفت  محکمش و جدی صدای اون با باالخره دکتر 

 .ببریدش تونیدمی... مرخصه -

 .دکتر ممنون. لهب: امین

 :گفت  بهم اخم با دکتره

! روانپزشک پیش برو من پیش بیارنت کهاین از  قبل یا. نکن هاخریت این از  دیگه -
 فهمیدی؟

 کرد  کمکم  و کند  دستم از  رو سرمم پرستار . نداشتم دادن نشون واکنش برای حالی
. شدمی هدید هاشچشم توی هنوز  دلخوری و بود ناراحت دستم از  امین. شم بلند
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 زندگی ولی داشت کار   شاید اون. زندگی و کار !  هه. بودمش انداخته زندگی و کار   از 
 .کنهمی زندگی که  کردمی تظاهر  فقط! نداشت

 رسیدیم، که  ماشین به. برم دنبالش کرد  اشاره فقط. کنه  کمکم  نیومد هافیلم این مثل
 رو خودم من و شد باز  عجیبی شدت با در  ناگهان. شدم سوار  رفتم تعارف بدون
 :کرد  کر   رو گوشم  زینب جیغ که  ببینم رو امین یدیگه روی یه که  کردم  آماده

 !گاو  دالرام هوی -

 :خندیدم زحمت به

 !زینب سالم -

 :گفت  زینب به رو و کشید  موهاش الی دستی کالفه.  نخندید ولی امین

 .بگیرم رو داروهاش میرم من -

 :گفت  عصبیش و وحشی لحن همون با زینب

 نگاه، نگاه! گاوه  توِ  سر  زیر  نصفش مطمئنم بوده هرچی! شتر کره  االغ گمشو  برو -
 !آورده روزش به چه بهش دادم رو فرندم ِبست

 تمام پررویی با زینب. رفت و کرد  نگاهم مات یکم بخنده کهاین بدون همچنان امین
 سر ! نشست راننده رول پشت رفت بدبختی هزار  با و من روی انداخت رو خودش

 :گفت  اخم با و سمتم برگشت و کرد  مرتب رو وضعش و

 کنی؟می نصیحت رو احمد و من میای نیستی؟ بلد هم شوهرداری تو زکی -

 :بزنم تلخند یه تونستم فقط

. کردم  داغون رو خودم زدم خواب توی. دیدم کابوس  باز  نیست، بینمون چیزی -
 دونستمنمی و بودم دیوونه هنوز  هم بعدش که  اینه خاطر  به امین ناراحتی منتهی

 ... .که  بیمارستان بیاره منو خواستمی. کنممی کار   چه

 :کشید  هین زینب
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 زدیش؟ -

 :گفتم  سرخوردگی با

 !نزدم بهش خوبی حرفای ولی نه -

 !انداختمش ایروانی چه گیر !  داداشم برای بمیرم الهی: زینب

 بغض بوی جامهمه لیو. خندیدم هیچ، نشدم ناراحت که  بود بامزه قدر اون لحنش
 !بودن واقعی هامخنده کاش  ای زینب وای. اشکه پر  هامچشم دونستممی و دادمی

 .گاو!  نخند! کوفت:  زینب

 و کرد  باز  رو راننده در . سمتمون برگشت داروهام گرفتن  از  بعد امین. کردم  سکوت
 :گفت

 زینب؟ -

 چیه؟ ها؟: زینب

 .نکن خورد رو من اعصاب بشین عقب برو بیا -

 :گفت  پررویی با زینب

 !م*ن*و*رمی من عقب بشین برو تو -

 :زد غر  کالفه  امین

 !سادات زینب -

 بیا! ماها گاویم  انگار  کوبوندین؟  رو هازن رانندگی قدر این چیه! محمد سید: زینب
 دلی؟ نه مگه دونهمی دلی! ماه مثل کنم  رانندگی برات همچین بشین عقب برو

 بغضم. دلخور زینب و کردمی نگاهم غمگین امین. اختماند سمتشون به نگاهی نیم
 عقب رفت و اومد کوتاه  امین. نگفتم چیزی و دادم قورت شدن بزرگتر  از  قبل رو

 کت  جیب از  رو سوئیچ خشونت با و برگشت عقب سمت به هم زینب. نشست
 .کرد  روشن رو ماشین و برداشت امین
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 !ودمب تعارفبی و پررو بشر  این مثل هم من کاش  ای

 .کند  جا از  رو ماشین و زد استارت

 به روندمی داشت خودش. بریم کجا  نپرسید زینب منتهی بودیم کرده  سکوت همه
 نگران اصال امین گویا  ولی کردمی نگرانم یکم این. خواستمی که  سمتی همون

 .نبود

 ضبط سمت رفت ناخودآگاه دستم. بود دوونده ریشه دلم تو بدجوری بغض و غم
. شدم خیره بیرون به و نکردم عوضش. کالسیک  پیانوی موزیک یه. کرد  روشنش و

 .نکرد عوضش هم زینب کردم  تعجب

 :شکست چشمم جلوی عوضی بت یک مثل رو سکوت امین

 .ها دارم هم دیگه آهنگای -

 .دلیه خاطر  به نکردم شخفه اینم خورهنمی درد به آهنگات: زینب

 !شوهر خواهر  این خاوتمندهس چه. گرفتم  رو نیشخندم جلوی سختی به

 ایشون؟ خاطر  به. هه: امین

 حمله یه برای. صداشه تو بغض چقدر  خدا وای باهاش؟ بودم کرده  کار چی مگه من
 کنه؟می چه موجودیم چه من که  بفهمه اگه ناراحته طوریاین سادیسمی

. زاتتجهی اون با سازمان اون. فهممنمی واقعا. فهممنمی. افتادم رئیس ینامه یاد
 خیلی. کنم  کار   چه من که  اینن منتظر  ها،این تمام قوی، زیرزمینی مافیای اون

 .سازه سرنوشت و مسخره

 دینا سازمان با ش،خانواده و امین گرفتن  گروگان  با که  خواستن من از  هااون
 کامل،  امنیت در  بتونن آراد و جکسون تا کنم  آماده رو زمینه بگم، بهتر  یا! کنم  مذاکره

 .بزنن حرف سازمان سرداران با رو در  رو

 برگردم که  خواستن صراحتا. کنم  جاسوسی که  این یا بکشم رو کسی  نخواستن من از 
 !دودمان توی
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 اون به دیگه کهاین و من شدن درمان این. من برگشتن این سنگینه خیلی براشون
 عجیب برام رئیس خونسردی این همیشه. جالبه. ندارم وابستگی عجیب مافیای

 همون از  ولی. بکشه رو من که  داشتم انتظار  ازش بود ایدیگه هرکس شاید. ودب
 .بود شده سنجیده رفتارهاش اول

 !ترسممی آدم این از  من چقدر 

 :دراومد صداش باز  امین

 بری؟می گورستونی  کدوم  داری رو ما زینب -

 .خونه -

 شه؟می چی ببینن وضع این تو رو دالرام اگه دونیمی خونه؟ -

 خوبی هایبچه خیلی دادین؟ آب به که  گلی  دسته این با پارک ببرمتون خوایدمی -
 هستین؟

 .شهمی چی ببینیم بعد تا خوریممی صبحونه جااون. دالرام بابای یخونه برو -

 فرستنممی دارن کمکم  حاال. بودم متنفر  خونه اون از  چقدر  زمانی یه. بابام یخونه
 یا پدرن، یخونه یا. نیستن من یخونه کدومشون  چهی که  حالی در . بخت یخونه
 !شوهر

 تعلق بهش که  بود ایخونه. تاریک و کثیف  هرچند. بود شده من یخونه پایین، اون
 .جاهیچ ندارم، تعلق جاهیچ به دیگه زدم، بیرون جااون از  وقتی از  ولی. داشتم

 .خورهمی ماشین شیشه به وقتی. قشنگه بارون نم چقدر 

 یکم و بستم رو هامچشم. تار سه از  نوایی. بعدی رفت و شد تموم پیانو موسیقی
 و خاک بوی. باز بود شده ترافیک. ایستاد ماشین. دادم پایین رو ماشین شیشه
 .رو دود بوی طور همین. کشیدم  هامریه توی رو بارون
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 مدیشب خوابیبی تا شدمی گرم  داشت ولی هامچشم. سرد خیلی. بود شده سرد بدنم
. شدم خسته. بودم آواره زیادی. شدم خسته. شیشه روی افتاد سرم. کنه  جبران رو
 .تاریکی توی نور  دنبال هاگشتن  در  دربه این از 

 ولی. ممنونم ازت. بودی مراقبم خیلی تو خدایا

 !کنم  فرار  شهر  این از  باید کنممی حس

*** 

 :امین

 

 !دالرام -

 !تندتر پسر  بدو تندتر . زدممی نفس نفس

 بیرون؟ زد و کرد  باز  رو ماشین در  چرا افتاد؟ اتفاقی چه دفعهیک! حسین امام یا

 ناسازگاری سر  دویدنش با چادرش و دویدمی هاموتور  و هاماشین بین همچنان
 کردممی حس. بده سرعت ضربانش به تونستنمی اون از  بیشتر  قلبم. بود گرفته

 .بیرون بپره دهنم از  قلبم ممکنه لحظه هر 

 چطوری رسم؟نمی بهش که  چطوریه خدا وای. دیدممی رو ششده پیچی باند تدس
 شده؟ سریع قدر این

 به بیشتری سرعت با و رو پیاده توی پرید. چپ دست پیچید و رسید چهارراه به
 !برنگشت عقب به حتی. داد ادامه دویدنش

 :زدم داد قبل از  مصرتر ! زدمی زنگ هی بود آورده گیر   وقت هم لعنتیم گوشی

 ری؟می گوری  کدوم  داری احمق -

 الین از  رو زینب صدای شدمی کم  سرعتم که  کماکان.  آوردممی کم  نفس داشتم
 :شنیدم رو ماشین
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 !باال بپر  دیوونه -

 پریدم چطوری نفهمیدم. کردم  باز  رو درش و ماشین سمت به کردم  جهش سریع
 !طالب ابی بن علی یا! گاز  روی گذاشت  رو پاش زینب نبسته، بسته رو در  و تو

 :زد داد زینب

 رو مرگم کپه  صبح نماز  واسه که  سحر  کله  از  االغ؟ کره  دوتا شما مرگتونه چه -
! االن تا من مخ رو رفتید توالت یکاسه  سر  نشستم کردم  باز  رو پلکام الی برداشتم

 کردی  پیرم سال سی ساعت سه همین تو ولی نشده بیشتر  ساعت سه درسته حاال
 !ممد

 کردم،می حبسش دقیقه به دم و اومدنمی باال که  نفسی با من و زدمی حرف زینب
 سعی دوید؟می جلوتر  ما از . پیاده دالرام و بودیم ماشین سوار  ما. بودم عجب در 

 هم الین دوتا! ترافیک طرح وسط پریدیم دیدم که  خیابون به بدم ربطش کردم
 !خلوتن

 چی؟ یعنی شدن فیدس موهام از  تاسه و سی دونیمی هیچ: زینب

 بود شده متمرکز  اینقطه روی چیزم همه حواسم، نگاهم، ولی شنیدمی ظاهرا گوشم
 ممکنه؟ چطور  این! کردنمی نگاه هم سرش پشت به و دویدمی داشت دالرام که

 دادنم؟ فریب برای باشه دودها هایحربه از  یکی ممکنه

 .کردم  توکل خودت به. حق ای. گفتم  علی یا یه و بوسیدم رو الشمسمشرف انگشتر 

 فرصت. تند رفتنِ  راه شد دویدنش. کشید  دست دویدن از  باالخره اون و کرد  اثر  انگار 
 پریدم بیرون سریع زد، که  ترمزی توی. داره نگه گفتم  زینب به و شمردم غنیمت رو
 سمتم به سریع باشه شده چیزی متوجه تازه انگار . بردم یورش دالرام سمت به و

 رو خودم ثانیه از  کسری  در  و پریدم جدول روی از . شد گشاد  هاشمچش. برگشت
 .گرفتم  رو هاشدست مچ و رسوندم بهش

 .بود خورده جا

 :زد ناله که  بود دیده چی هامچشم توی دونمنمی
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 !باش نداشته کاریم  خدا رو تو -

 هشد بیزار  ازم قدر این که  بودم کرده  رفتار  چجوری مگه! من به لعنت. من به لعنت
 ورزشکار؟ این بره خواستمی کجا  سرپناه و پناهبی بیرون؟ بود زده ماشین از  که  بود

 به و گذاشتم  سرش پشت رو دستم و شدم اطرافمون متعجب جمعیت خیالبی
 :گفتم  آروم و کمرش  روی گذاشتم  رو دست یکی اون. کردم  نزدیکش خودم

 .بریم بیا فعال. رسممی حسابت به بعدا -

 کنه  غرغر  که  میاد سمتمون به داره و کرده  پارک زینب شد معلوم صداش و سر  از 
 !دویدن به کردیم  شروع هم با. کشوندمش  و گرفتم  رو دالرام مچ حرکت یه توی که

 متعجبم هم باز  این و بدوه من همپای تونستمی هنوز  دویدن، همه اون وجود با
 االن که  چیزی نآخری تشویش همه اون از  بعد. نداشت اهمیت االن ولی کردمی
 قال مجبورم ولی ببخش رو من آبجی! بود زینب مزاحمت و غرغرها خواستممی

 !بذارمت

 .شنیدیمنمی رو زینب هایبیراه و بد و هافحش صدای دیگه تا دویدیم قدر اون

 دالرام خجول و متعجب چهره به و زدم قهقهه یک ارادهبی وایسادیم، باالخره وقتی
 .طورهمین منم. بود پشیمون کارش  از . کردم  نگاه

 کنی؟می نگاه چی به هی؟ -

 :افتاد مون و من به و شد دستپاچه

 ... .من... خب -

 بخوریم؟ پاچه کله.  گرسنمه  بدجور  که  بخوریم چیزی یه بریم بیا فعال. خیالبی -

 رو کارتم!  لعنت. کتم  جیب سمت رفت دستم. کرد  نگاه هامچشم توی مستاصل
 .ها شانسیه عجب. ندارم زیاد هم نقد پول. تمگذاش  جا ماشین توی

. خاموش و کردم  ریجکت کالفگی  با و آوردم درش جیبم از  گوشیم،  زدن زنگ با
 .ندارم اعصاب االن تمشرمنده زینب
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 نسکافه ایپایه. هست کافه  یه جااون! ها. شد کنسل  پاچه کله  متاسفانه خب -
 .چسبهمی کیک  با بخوریم؟

 فراموشی؟ به زدم رو خودم چطوری. شدنم خیال بی این بود عجیب هم خودم برای
 دونینمی که  تصمیماییه اون از  اینم شایدم یا التماس؟ دیدم؟ چی دالرام نگاه توی
 .دلیلیه چه به یا چیه برای

 من از  هم دالرام ندارم دوست. کردن  بازخواست و بازجویی از  شدم خسته. ارادهبی
 .بیاد بدش

 نسکافه عجیب، سکوتی توی. خیابون طرف اون بردم خودم با و کشیدم  رو دستش
. داره شک ولی بگه بهم خوادمی چیزی یه کردممی حس شهمه. خوردیم کیک  و

 باشم تفاوتبی بهش نسبت خواستممی هرچی و کردمی مدیوونه داشت حس این
 .شدنمی

 :گفتم

 .دالرام -

 هوم؟ -

 بگی؟ بهم بخوای که  هست چیزی -

 پرید؟ کشپل یهو چرا

 :گفت  و داد قورت ضایع خیلی رو دهنش آب

 .دات تری دود. دالرام -

 :گفتم  و دادم قورت رو دهنم آب

 و بکشی رو خونواده این دختر  شدی مامور  اونا؟ طرف از  بودی؟ جاسوس یه تو -
 اومدی؟ دالرام جای تازگی به... یا بزنی گول  رو سادات زینب

 .گرفتم  سمتش به باز  رو کلتم  و
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 دراز  رو دستش. انداخت پایین رو سرش و کرد  نگاهم مغموم. صندلی روی تنشس
 :گفتم  تعجب با. درآورد پاش از  رو تیر  و کرد

 !مرگه برابر  تاشسه نداشت؟ اثری هیچ روت... تیر -

 .داره وحشتناکی درد یکیش و -

 :کردم  اخم

 کردید؟  کار چی دالرام با! ندادی رو سوالم جواب هنوز  -

 :کرد  نگاهم ز با تلخند با

 یه توی که  دختری. کوچولو  مزاحم مادر . زنت. بودم دالرام همیشه. دالرامم من -
 خاطرش به که  مشکلی. من مشکل بود این. کرد  زندگی دودها با زندگیش از  برهه
. بودم غمگین همش خاطرش به که  مشکلی. بخورم لبنیات یا گوشت  تونستمنمی

 حاال ولی بود متنفر  مادرش و پدر  از  مانیز  یه که  دختریم همون من. بودم ضعیف
 .بوده خودش تقصیر  افتاد براش که  اتفاقی هر  فهمهمی

 .دیوار به چسبیدم پشت از . رفتم عقب عقب

 !کابوسه  یه نه نه! خوابه یه حتما این! کنمنمی باور  -

 و هادست شستن به شروع. رفت ظرفشویی سمت به و شد بلند صندلی روی از 
 :گفت  تفاوتی بی لحن با مزمانه و کرد  صورتش

 احساساتم ابراز  تمام یعنی نه؟. احساسمبی آدمخوار  یه من که  کنیمی فکر  حتما -
 .بوده نمایش و دروغ االن، تا

 :سمتم به برگشت

 .دارن احساس هنوز  دودها کنه  درک نتونست وقت هیچ دینا سازمان. نبوده ولی -

 :کردم  زمزمه نفرت با

 !نجسی تو -
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 :گفت  و کرد  اهمنگ غمگین

 .دونممی -

. زدم زل سقف به. شد ولو پاهام. افتادم زمین روی هم خودم. افتاد دستم از  کلت
 :کردم  زمزمه

 دادی لو رو خودت که  شد چی دونمنمی... هی. کنممی خواهش. بکش رو من -
! خوندی کور   بدی ادامه جاسوسیت به تونیمی جنبل جادو با کردی  فکر  اگه ولی
 !ذارمتنمی زنده بمونم زنده اگه که  بکش رو من پس

 :زدم داد

 !کن  خالصم ننگ این از  و بکش رو من -

! کنن  گریه  توننمی که  جالب قدر  چه! هه. آلود اشک صورتی با. نشست جلوم
 !لعنت خوردم، فریب که  من به لعنت. متقلب هایموذی

 .دکشی  آه و نشست زانو دو. شد پشیمون که  کنه  دراز  خواست رو دستش

 کردم  توبه که  ساله هفت. اومدم بیرون زیرزمین اون از  که  ساله هفت من. امین -
 باورش. خوردم انسان گوشت  نه و کردم  استفاده دودمان جادوی از  نه دیگه و

 انسان گوشت  بدون ماه یک از  بیشتر  دود یه شما مطالعات طبق. دونممی سخته
 هنوز  جسمم. دادم نجات رو روحم چون آوردم دووم من ولی. نمیاره دووم
 باید. موندم زنده خون قرص و خشکبار  و تجویزی خود داروهای زور  به. ستآلوده

 چیزی چون. رسوند دستم به بسته یه دات تری دود آراد پیش ماه چند کنم  اعتراف
 آلوده دیگه روحم که  قسم مادرم جون به امین، محمد ولی. بود نمونده مرگم به

. بود نابخشودنی کردم  من که  گناهی  چون نمیشه بلند سرم نماز  توی هنوز . نیست
 حاضرم بدون رو این. کنی  باورم سریع یا کنی  درکم خوامنمی. بودم مشرک من

 رو چشمات. امین! کن  نگام. بذارم دراختیارت رو اطالعاتم و بشم دستگیر  داوطلبانه
 !کن  نگام کن  باز 

 :گفت  و کرد  پاک رو هاشکاش. بهش زدم زل و کردم  باز  رو هامچشم نفرت با
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 حق بهت. بگیر علی ذکر . بخون الکرسی آیت شیطانم، یه من که  کنیمی فکر  اگه -
 باهات وقیحانه و نگفتم بهت رو حقیقت کهاین خاطر  به باشی متنفر  ازم میدم

 تیری همون هم دالیلش از  یکی. نیستم شیطان که  کنممی ثابت ولی. کردم  ازدواج
 آسیبی دیدی درسته؟ هست دعا توش تیرها اون اصل در  .زدی پام به که  بود

 .شدم زخمی فقط ندیدم؟

 بود؟ ممکن چطور  بود؟ من دالرام هایچشم دقیقا چرا. زدم زل هاشچشم توی
 داد؟می فریبم داشت هم باز  یعنی

 :گفت  و زد قبل مثل تلخندی

 .دار گهشن زنده داشتی دوست اگه. درسته هم کوچولو  مزاحم درباره حدست... و -

 :کردم  اخم. گرفت  جلوم رو دودستش بعد

 کنی؟می چیکار  -

 !بزن دستبند( فروخورد رو بغضش... ) بهم -

 :گفتم  و خوندم الکرسیآیت تا سه سریع. بودم شده گیج.  کشیدم  آهی

 اذیتت داره یکی فقط! نیستی دود تو کنممی حس! نیست شور  چیزی یه. دالرام -
 !کنهمی

 .آره -

 دودهاست؟ سمت از  اجبار  یه اینا واقعا عنیی. کردم  کپ

 کتابی  اون. بگیرم گروگان  رو تخانواده و تو که  خواستن من از  جکسون و رئیس -
 ازشون سختی به من. بودن فرستاده برام مخفی پیغام یک توش سوزوندمش، که

 یک میونی در  پا با من ولی. شه جدا دودمان از  نداشت حق دودی هیچ. شدم جدا
 .کنم  همکاری باهاشون باید که  میگن دارن هم حاال. برگردم نستمتو نفر 

 :گفتم  و کشیدم  کالفه  پوفی
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 چیزی همچین! کنه  نفوذ ذهنت تو کنهمی سعی داره دود یه که  اینه منظورم! نه -
 ...گاهی  هاپرونده بعضی توی! کن  فکر  خوب کنی؟نمی حس

 مدام بود، گذشته  توی هک  دالرامی. گذشتمه  میده آزار  رو من که  چیزی تنها -
 نکن شک امین،. هامگناه  شهمی تداعی برام مدام( کرد  اشاره سرش به. ) جاستاین
 خیلی ماجرا امین. کن  دستگیرم تر سریع هرچه. نزدم حرفی راست جز  به که

 .برمیاد هرکاری رئیس و جکسون از ! حرفاست این از  تر خطرناک

 :گفتم  تردید با

 خبرداری؟ ام هایپرونده از ... تو -

 مذاکره یه خوانمی زودی به اونا! نیست وقت امین. دارم خبر  چیزا خیلی از  من -
 گناهکار،  یا گناهبی! کشیدن  رو نفر  چند قتل نقشه پرده پشت نیست معلوم. بکنن
 !سازمان به ببری رو من باید زودتر ! بشه ریخته خونی بذارم دیگه نباید

 .ترکید می داشت سرم

 .شام برای کن  درست چیزی یه برو -

 ... .امین ولی: دالرام

 :زدم داد

 گفتم؟  چی نشنیدی -

 :ترکید بغضش

 گفتم؟  چی شنیدی اصال -

. بخوریم کن  درست چیزی یه برو! نیست حالیت! میگی چرت داری ولی! شنیدم -
 فهمی؟نمی ترکهمی داره سرم

 :گفت  و شد بلند

 .سازمان میرم خودم. خب خیلی -
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 :گرفتم  رو هاشدست مچ و شدم بلند عصبانی

 !نمیری گورستونی  هیچ تو کنی؟می کار چه داری هست معلوم هیچ -

 :شد شدیدتر  شگریه

! کنممی درکت من. دونینمی که  تویی این! کنممی کار   چه دارم دونممی من -
 با نباید. شدممی زندگیت وارد نباید. کردم  کم  کنم  خواهیمعذرت هم دنیایی

 فاش وقت هیچ رازم که  این به بستممی امید نباید و کردممی بازی احساساتت
. الراحمینهارحم گفتم!  خدا حکمت همون به بودم بسته امید من خودت قول به! نشه
 من جای امین. آزمایشه و حکمت یه! نیست تاوان دونممی االنم. بخشیده رو من

 !کوفتی  سازمان اون توی یا زیرزمینه اون توی یا

 :صورتش توی دمخوابون یکی

 زنی؟می مفت زر  که  نداری شوهر  نداری؟ بابا ننه تو مگه -

 بفهمن ذاشتمنمی و بودم دود سال چند این بفهمن کهاین محض به بابام؟ ننه -
 هاکلت  همون با رو من جاهمین شاید اصال! ببرن رو من بیان زننمی زنگ خودشون

 هم مزاحم نگران. طالقه یه طفق شدنت راحت دستم از  خرج... که  هم تو! بکشن
 .بود ننگ لکه یه فقط برات هم موندمی زنده. بمونه زنده نکنم فکر  نباش

 اذیتمون خوانمی اونا! توهمن همش اینا. نیست هیچی. دالرام زدی توهم فقط تو -
 باشه؟! کنن

 رو دهنم آب. شدم خیره نگرانش هایچشم توی و ششونه روی گذاشتم  رو دستام
 و کرد  ریز  رو هاشچشم اما. کنه  قبول رو دروغم که  بودم امیدوار  و مداد قورت
 :گفت

 بذاری؟ سرپوش حقیقت روی... خوایمی تو -

 پشیمون فردا شاید زدم؟می گول  رو خودم داشتم یا کردم؟می رو کار   این داشتم
 .بکشمش حتی یا کنم  دستگیرش خبره چه فهمیدم وقتی و بشم
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 رو عقدمون دیگه دلیل یه به تونیمی آبروتی نگران اگه! کن  نگاهم! امین: دالرام
 هان؟. کنی  دستگیرم بعدش. کنی  باطل

 یعنی. هاشچشم توی برگشت باز . سالن کف  هایسرامیک روی افتاد نگاهم
 اینا بغض با داره چرا پس بودن؟ احساسبی گفتنمی دودها درباره که  طور همون

 کنن؟می تکذیب شچشما زنهمی حرف وقتی چرا پس میگه؟ رو

 ...دالرام -

 نه؟ نشدی وابسته که  تو امین -

 :گفتم  خمار 

 نشدی؟ تو -

 تکذیب نبینم رو هاشچشم تا شد خیره ایدیگه جای به و داد قورت رو دهنش آب
 این تمام در . بود قرار بی قلبش من مثل اونم که  خورممی قسم ولی. رو کردنشون

 مطمئنم هاشچشم برق و لبخندهاش ریز  ونا ساکت، و بود آروم کهاین با مدت،
 .منه حس مثل حسش که  کردمی

 .نه -

 باهاش. زدممی حرف یخی مجسمه یک با مدت این تمام کردم  حس. زد یخ پشتم
 ستون هم شاید یا قلبم؟ یا بود غرورم شکستن صدای. کردممی زندگی و خندیدممی

 ریخت؟ فرو که  بود روحم

 نگاهم کردم  وادارش. گرفتم  هامدست توی رو شچونه و شدم مسلط خودم به
 .خرابه حالش زدمی داد خیسش هایچشم. کنه

 االن تا که  دودهایی کهاین یا نبود، دود من دالرام و بود دروغ چیز  همه واقعا یا
 .داشتن فرق باهاش دیدم

. تر نزدیک کشوندمش  و گردنش  پشت بردم رو ساعدم خستگی، و سردرد از  خمار 
 :گفتم  گوشش  کنار 
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 .همسرم به عشق و او، رضای به رضایت خدا، حکمت. همونه هنوز  من حس -

*** 

 اه[ بیرون زدیمی دیرتر  یکم. ]بیرون زدم خونه از  بودم کرده  عهد که  طور همون
 شدی! ]شممی دیوونه دارم! لعنت لعنت لعنت. بگیرم فاز  یکم اومدنمی هم بارون
 .کنم  باور  تونممین. کنم  تحمل تونمنمی[ دادی رد عزیزم

 کدومش  خدایا. کنه  شوخی خوادمی کهاین یا میده تحویلم اراجیف مشت یه داره یا
 کنم؟  باور  باید رو کدومش  درمیاد؟ جور  عقل با

 که  دونستممی وگرنه بودمش آورده وجود به خودم که  بود چیزی سردرگمی
 که  رفاییح که  گفتمی مدارک و شواهد. گفتنمی دروغ دالرام. چیه حقیقت

 ببرمش و کنم  دستگیرش اگه! کنم  باور  ذارهنمی درونم در  چیزی یه اما. راسته زنهمی
 .میارن سرش بالهایی چه نیست معلوم سازمان

 پس! نداره وجود هاانسان و دودها بین صنمی هیچ. میگه چرت هم مزاحمه درباره
 چرا؟ نگرانشم؟ چرا بیاد؟ سرش بالیی خوامنمی چرا

 بودم؟ النفس ضعیف قدر این شدم؟ وابسته چرا

 تو وقت هیچ. بود هم داشتنی دوست چون بشم عاشقش دادم اجازه خودم به من
 .بودم ندیده متین و آروم دالرام مثل رو کسی  عمرم

 .بود آروم دلم. داشتم آرامش کنارش  من

 جلوی دیدم اومدم خودم به. چرخوندم رو ماشین فرمون و کردم  فوت رو نفسم
 تنهایی باید شاید. پیشش برنگردم بهتره. شدم کالفه.  کردم  پارک اینا انمام خونه

 دیگه بیرون، اومدم و پوشیدم رو لباسام حرفی هیچ بدون کهاین از  بعد. کنم  فکر 
 .نره سازمان به که  کردممی گوشزد  بهش باید شاید. نگفتیم هم به چیزی

 :رسید بهم طرفش از  پیامکی

 .کنممی خواهش. بزن زنگ بهم خوبه حالت اگه امین -
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 هیچ ولی. بزنم زنگ شد باعث نیرویی یه حسی، یه ولی. نزنم زنگ خواستممی
 .برداشت رو گوشی  باالخره. نداشتم زدن حرف برای نیرویی

 .امین الو -

- ... 

 :گفت  مغموم

 دیگه؟ برم بزنم رو زرم یعنی دینمی رو جوابم -

 .عمیق نفس و. سکوت بازم

 :کرد  زمزمه

 این دونمنمی( کرد  سکوت یکم! )میشه تنگ هاتنفس برای دلم. بکش نفس مباز  -
 .میشه تنگ هاتنفس صدای برای دلم... واقعا ولی. درآوردم مکله  کجای  از  رو

 :غریدم

 !کنممی تکرارش برات دائم چون! شهنمی -

 !بزنم حرفی چنین یا بزنم حرف نداشت انتظار  انگار . کرد  سکوت دیگه یکم

 .کردم  رستد شام -

 :گفتم  تفاوت بی

 .بخور خودت. نمیام -

 دستگیرم نداری رو دلش اگه. کلمه  تو اینقشه یا جاسوسم کنی  فکر  خوامنمی -
 .میگم رو کردنم  فراموش. تو برای نه ولی سخته یکم. سازمان میرم خودم فردا کنی

 :گفتم  خونسرد

 .نیست مهم برام. نکن لج. بکنی کاری  همچین نیست الزم -
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... البته. میدم رو داری الزم که  اطالعاتی بهت شد بهتر  حالت وقت هر  پس باشه -
 یه. کنم  تموم رو کار   این کنممی کمکت  دارم بفهمن کهاین از  قبل تا کنممی سعی
 ... .کشتن  رو من اگه که  کنممی ذخیره برات و گیرممی اطالعاتم از  کپی

 :زدم ناله

 !دالرام -

 جونم؟ -

 :زدم هق. آشغالم زندگی و مشده له غرور  این از . اومدمی مبد هاماشک از 

 .بمیری ذارمنمی من! بمیری نداری حق تو کثافت  -

 :گفت  ایشده مهار  مثال بغض با

 امان در  مخانواده و تخانواده بذار . کنننمی رحم هیچکس به اونا نمیرم اگه من -
 شهنمی روم این از  بیشتر . ببخش هم رو من. باش خودت مراقب امین،. باشن

 .خداحافظ پس. بزنم حرف باهات

 :کردم  ناله

 .کن  صبر  -

 :گفتم  آروم. منتظره دادمی نشون لرزونش نفس صدای

 .خداحافظ. باش مزاحم مراقب -

 رفتم بعد. دربیام هوا و حال اون از  تا موندم ماشین تو یکم. کردم  قطع رو تماس و
 گلوم  از  شام عنوان به چیزی یه. بود خواب حمیده مامان شکر  رو خدا. خونه توی

 کهاین با. اتاقم توی رفتم بابا، منتظر  هاینگاه به توجهبی و فرستادم پایین
 رو آشفتگی که  دونستممی اینم ولی خواست،می جواب امروز  بابت ازم دونستممی

 رفته یعنی. کرد  نگرانم این و نبود خونه زینب. کنهمی درکم و دیده چشمام توی
 بوده؟ بد حالش حد این تا مادرشوهرش؟ نهخو

 .بود نحسی روز  امروز  انگار  اصال
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 خواب به وادار  زور  به رو خودم و کردم  استفاده آرامبخش از  ناچار  به. بردنمی خوابم
 .کردم

 بیداری و خواب توی. بخوابم نتونستم بیشتر  دوساعت. دیدممی کابوس  مدام ولی
. بود زده زنگ خیلی. کردم  نگاه و برداشتم رو مگوشی.  زده زنگ احمد دیدم که  بودم
 .بودم ندیده هم رو هاشپیام از  کدوم  هیچ ولی

 هرچه باید رم اون گفته  فرمانده. سازمان بیا زودتر  هرچه اضطراریه قضیه محمد"
 !"بشه پیدا تر سریع

 رو جوابم! شده مرگش چه سادات زینب ببین جااین بیا هستی؟ گوری  کدوم"
 "دهنمی

 "لعنتی؟ خاموشه گوشیت  چرا مدمح"

 :برداشت نکشیده دوم بوق به. گرفتم  رو ششماره ساعت به توجهبی

 امین؟ محمد الو -

 شده؟ چی. بگو -

. بشنوم واضح رو صداش ذاشتنمی سازمانه به متعلق دونستممی که  همهمه صدای
 :گفتم  و کردم  اخم بیشتر  دقت برای ناخودآگاه

 شده؟ چی احمد -

 کجایی؟  تو هست معلوم یچه: زد داد

 شده؟ چی حاال. بود بریده رو امونم خوابیبی! داشتم مرخصی -

 :گفت  مستاصل

 !کنم  کار   چه باید دونمنمی محمد! دونمنمی! دونمنمی -

 :کردم  باز  هم از  رو هاماخم تعجب با

 کنی؟می گریه  داری تو احمد -
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 .میدم توضیح برات! سازمان بیا االن همین سید -

 :گفتم  حرصی. کشیدم  و زدم چنگ رو موهام از  بخشی عصبانیت با

 اومده؟ زینب سر  بالیی کنم؟  سکته برسم تا من خوایمی احمد -

 .نه فعال -

 :زد هق بعد و کرد  سکوت یکم

 !دونمنمی -

 :زدم داد گوشی  توی! سادات زینب! العباس ابوالفضل یا. انگار نشنیدم چیزی دیگه

 احمد؟ کردی  کار چی تو -

 .جیبم توی انداختمش و کردم  قطع رو گوشی.  کردمی گریه  فقط احمد

 رو سالن. بیرون زدم اتاقم از  هاهمون با. بودم خوابیده دیشب هایلباس همون با
 .کرد  متوقفم بابا صدای که  رسوندم در  به رو خودم سراسیمه و کردم  طی

 !بیرون ذارینمی خونه از  رو پات -

 رو پیشونیم عرق و بردم موهام الی دستی کالفه.  دمبو آشفته. سمتش به برگشتم
 :نالیدم. کردم  پاک

 .اداره برم باید. کردم  بیدارتون مشرمنده -

 :گفت  ترس با و اومد سمتم به بود اومده بیرون اتاق از  که  بابا

 اومده؟ سادات زینب سر  بالیی چه! بگو رو راستش پرسممی ازت چیزی یه محمد -

 :گفتم  و وردمفروخ رو بغضم زور  به

 ریزهای برنامه. زیاد هادرگیری و شده شیر  تو شیر  یکم قضیه. بابا نیست هیچی -
 .برم باید. میدن باش آماده دارن همش عملیات

 :گفت  اخم با و اومد سمتم به
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 .بپوشم رو لباسام کن  صبر . میام منم -

 !نیست خوب قلبت برای بابا -

 :گرفت  جلوم دیدته حالت به رو شاشاره انگشت کالفگی  با

 بیکار  تونمنمی. امانته من دست سادات زینب! نمیری بیرون من بدون خونه این از  -
 !نکن بحث بامن پس. بشینم

 خب که  باشه، نشده بیدار  حمیده مامان کردممی خداخدا. برگشت اتاق سمت به و
 .بود سنگین خوابش شکر  رو خدا

 در  داشتبرمی قدم من از  تر مممص که  درحالی و بود شده حاضر  بابا بعد، مدتی
 توانی هیچ و بود شل هامدست. رفتم دنبالش. رفت بیرون و کرد  باز  رو حیاط

 !بیرون کشیدن  دماغم از  رو مرخصی روز  یک سال، یک از  بعد. نداشتم

 ماشین از  وار دیوانه. زدمی شور  بدجوری دلم. بودیم سازمان جلوی بعد، دقیقه چهل
 .نداشت من حال از  کمی  دست حالش هم بابا. دویدم زمانسا سمت به و شدم پیاده

 اطرافشن نفر  چند که  دیدم فقط،. رسوندم احمد دفتر  به رو خودم چجوری نفهمیدم
. زدمی هق صدابی و بود پایین سرش. میدن ماساژ  رو لرزونش هایشونه دارن و

 .شد وارد سرم پشت بابا برگشتن سمتم به همکارهام

 :دپرسی ظریفی اخم با

 خبره؟ چه جااین -

 :گفت  و اومد سمتمون به بود اتاق توی که  هامافوق از  یکی

 !گیری  گروگان  یک. داشتن نگه زنده رو نفر  یک دودها بار، اولین برای -

 خانم چی برای اصال دونمنمی هم االن. گرفتننمی گروگان  وقت هیچ اونا -
 برامون ناشناس یک طرف از  نامه و عکس یه فقط. داشتن نگه زنده رو معصومی

 !ستزنده که  گفتن  فقط و کردن  پست

 :گفت  من به احمد
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 بدیم؟ باج بهشون باید یعنی این خود -

 معمولی و کهنه  اتاق یک توی. گذاشت  زینب عکس روی دست و کشید  آهی بابا
 بود افتاده گود  چشمش پای. بودن گرفته  عکس ازش و بودنش نشونده تخت روی

 چهره اون ولی. نبود عکس توی آزار  و اذیت از  اثری. کرده  گریه  که  یعنی این و
 .کردمی نرم رو القلبی قسی هر  دل مغمومش،

 :گفت  رحمتی سروان

 عملیات از  وگرنه. باشی آرامش با کن  سعی. نده دخالت رو احساسات معصومی، -
 !کنممی خارجت

 :کشیدم  آهی

 .هست حواسم -

 ریخته هم به بد. بود ریخته هم به لیخی. بیرون فرستادن اول همون از  رو احمد
 و بود آروم دالرام. کردنمی قراریبی طوریاین شاید بود من جای اگه ولی. بود

 ولی. میشه حس نبودش نباشه وقتی که  دختری. شور و شر  پر  زینب ولی. خونسرد
 !دود یه مثل. کنمنمی حسش نباشم کنارش  تا. آروم ساکته،. دالرام

 داره حسی یه! داغونم حال، این با. دارم بیشتری تسلط خودم به همین برای شاید
 "میگم رو کردنم  فراموش. نیست سخت برات" شجمله اون. کنهمی دیوونم

 "میشه تنگ صدات برای دلم"

 یه. امعجیبی آدم کال  من. بود تر آشفته خیلی بود من جای احمد اگه شاید
 سوختن درحال درون از . گراییدرون گفت  بهش بشه شاید یا دارم عجیبی خونسردی

 .فهمهنمی کسی  باشم، هم

 آرومت توننمی اونا! بگیری امانت سکون دیگران از  تونیمی. احمد حالت به خوش
 .نه من ولی. کنن
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 باهاش و شم خارج درونگراییم قالب از  شه باعث تونستنمی کسی  دالرام جز  به
 .بزنم حرف

. دالرامه هنوز  اون! شناسممی رو ونا من ولی. کشتمشمی شاید عادی، حالت در 
 .همونه هنوز  چشماش

! نیست برداری شوخی شغل شغلم چی؟ باشه پذیری مسئولیت بحث اگه ولی
 !کنم  قاطی خودم شخصی زندگی با رو نفر  چند جون تونمنمی

 امان در  مخانواده و تخانواده بذار . کنننمی رحم هیچکس به اونا نمیرم اگه من"
 "باشن

 بذار ! بدی بهم خوایمی که  اطالعاتی اون خاطر  به حداقل. بمیری نباید تو !دالرام
 !بکشنت نذار ! بمون زنده. بدم قرار  دوم درجه توی رو دارم بهت که  ایوابستگی اون

 :گفت  سروان که  کشیدم  هامشقیقه به دستی کالفه

 !انگار نیست خوب حالت بیرون؟ بری خوایمی معصومی؟ -

 !خوبم -

 .برو مذاکره برای تو ز،امرو پس -

 مذاکره؟ -

 :گفت  فعلی عملیات اصلی فرمانده

 گرفتن  با بذاریم نباید! بشینیم راحت خیال با تونیمنمی خوان،می چی نفهمیم تا -
. درمیونه شهروندها بقیه جون. کنن  استفاده سوء ازمون کنن  سعی شهروند یک

 .بگذریم ازش تونیمنمی! مهمه هم اون جون منتهی،

 .درسته -

 برای. بزنیم حرف باهاشون تونیممی امروز  غروب گفته  بهمون اطالعات بخش -
 بهترین از  یکی تو معصومی،! زننمی حرف باهامون و میدن افتخار  بار،اولین

 میری؟. افرادمونی
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 :گفتم  و دادم قورت رو دهنم آب

 .میرم -

 .میام منم: بابا

 :گفت  شده داده باال ابروهای با رحمتی

 .شدین بازنشسته شما! قربان شهنمی... یول -

 ندارم؟ هم رو حق این. برم خواممی پدر  یه عنوان به: بابا

 :کرد  اخمی فرمانده

 بندازم خطر  به رو جونتون تونمنمی! ندارین رو حق این نه ندم، اجازه من اگه -
 !معصومی سردار 

 :گفتم  بابا روبه

 ...رو اتساد زینب میدم قول. بمون شما. گنمی راست -

 :گفت  و کرد  فرمانده به نگاهی. بدم ادامه رو حرفم نذاشت بابا اخم

 !میرم اینا با غروب من. ندارم تو اجازه به نیاز  -

. دادم مالش رو پیشونیم تر کالفه  و کشیدم  پوفی. رفت بیرون اتاق از  و شد بلند و
 .بود شده شیر  تو شیر  اوضاع چقدر 

 :گفت  من به فرمانده

 .بزن حرف باهاش برو -

 !حرفم به میده گوش  هم خیلی -

 که  بدین بهش بخش آرام با شربت لیوان یه کنی  قانعش نتونستی اگه: فرمانده
 .جااون بیاد کرده  عمل تازه که  قلبی اون با بذاریم که  نداره راه واقعا. بخوابه

 :گفتم  و دادم تکون سری
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 !بزنم گولش  بتونم دونممی بعید. ستکشته  کار   اون ولی. کنممی رو سعیم -

 یک مثل بودم شده. پرداختیم ریزی نقشه باقی به بعد و کشید  پوفی هم فرمانده
 خواهرش، شدن دزدیده و همسرش درباره تلخ حقیقتی وجود با که  روبات یا ماشین

 !بده ادامه کار   به تونستمی همچنان

 نهایت، در  و هبسوز  آروم و صدابی وجودم، که  کنهمی پیدا ادامه وقتی تا روند این
 تحمل تونممی کی  تا دونمنمی! نمونه باقی خاکستر  از  تلی جز  به من از  تلنگر، یک با

 .کنم

. بردارم رو هاماسلحه از  یکی تا برگشتم خونه به کالفه  که  بود ظهر  از  بعد دو ساعت
 ریختن و شدن خبردار  همه که  فهمیدم در  دم همون از . بود آشفته بدجوری خونه
 :زد زجه و اومد سمتم به گریه  با حمیده مامان تو، رفتم که  در  از . ونمخونه توی

 !امین -

 .مادر دل از  امون! کن  کمکم  خدایا خدایا

 :زدمی هق. کردم  بغلش رفتم

 اگه قسم علی والی به امین! دستم امانته. گردون  برش خدا رو تو! زینبم -
 !بخشمتنمی برنگردونیش

 وضعشه؟ چه این کن  کلتو  خدا به! باش آروم من مادر  -

 صورت که  بود دالرام مادر . کنه  آرومش تا گرفت  رو مامان هایشونه و اومد خانمی
 جای اصال که  بود قاراشمیش وضعیت قدر اون. کرده  گریه  دادمی نشون سرخش
 .نبود برگشتن سفر  از  کی  کهاین پرسیدن

 :پرسیدم مادرش از . ندیدم رو دالرام. چرخوندم چشم

 است؟کج  دالرام -

 :گفت  و کرد  فینی فین
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 جواب هم رو گوشیش  بیرون خونه از  زد. ریخت هم به دادن بهش رو خبر  وقتی از  -
 !نمیده

 :گفتم  و کردم  فرو موهام الی دستی کالفه

 !داشتیم کم  رو همین -

. بیاد کردم  اشاره زهره به و انداختم خونه داخل نگران جمعیت به عصبی نگاهی
 نتونست اگه یا بده آرامبخش بهش یا نفهمه بابا که  وریج گفتم  و گوشه  یه بردمش

 .نندازه دردسر  توی رو خودش تا بزنن آرامبخش بهش محمدعارف زن با

 دلداری و مامان دست بوسیدن و اسلحه برداشتن از  بعد و رفتم اتاقم سمت به
 .هست مرگیم یه که  شد متوجه انگار  کالفگیم  از . بیرون زدیم محمدعارف با دادنش،

 داشتی؟ نگه دلت تو رو چی باز : ارفع

 :نالیدم آروم. کنم  نگاهش برنگشتم کردم،می رانندگی داشتم که  جاییاون از 

 .نیست مهم -

 .امین شدینمی طوریاین معموال نیستن مهم که  چیزایی برای نیست؟ مهم: عارف

 ... .دالرام -

 تحمل تونستهن رو خونه جو حتما. خب بود زینب دوست. شه ناراحت داشت حق -
 .خونه برگشته حتما گفتمی هم مادرش. خودشون یخونه برگشته و کنه

 .بشه طوریش ترسممی. نبود خوب اصال حالش هم دیشب. بارداره اون -

 بده جواب نداشتم امید ایذره. بگیرم رو ششماره تا آوردم در  رو گوشیم  ناامیدانه و
 نفر؟ یه به نفر  چند خدایا. گرفت  بغضم اجباری یأس این از  و

 امین؟: عارف

 بله؟ -

 نکردی؟ که  شوخی -
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 شوخیه؟ وقت االنم آخه داداش. بودم جدی -

 جاش واقعا االن امین... اصال دالرام ممکنه؟ چطور ! ستفاجعه این. خدا وای -
 !میگه دروغ بارداریش درباره زنیکه اون ولی! نیست

 :زدم داد

 !زنیمی حرف من زن درباره داری عارف -

 یک بزنه؟ حرفی همچین من اخالق استاد و برادر  محمدعارف، بود ممکن طور چ
 !نمیارم در  سر  هیچی از  و زنهمی یخ هامرگ توی داره خون کردم  حس لحظه

 !دوده یک دالرام: عارف

 :زدم داد بدتر 

 !دونممی -

 برای. فهمیدممی رو این بهش کردن  نگاه بدون و کردمی نگاه بهم مات. موند عارف
 :گفتم  نشه تفاهم سوء دچار  کهینا

 ...االنم. فهمیدم دیشب همین -

 .داشته دست زینب دزدیدن توی باش مطمئن -

 :نالیدم. نزدم داد

 .نیست طور این -

 چه بر ! من سر  بر  خاک ای اه. بودن همونا هنوز  اونا. گفتننمی دروغ بهم چشماش
 دروغ دالرام حرفای مهه یعنی خدا وای احساساتم؟ کردم؟می فکر  داشتم مبنایی

 بودم؟ بازیچه یک مدت این تمام من و بود

 همه دونستممی. داشتم زیرنظرش مدت این تمام. نگفتم بقیه به چیزی فعال: عارف
 به ممکنه دونستممی! امین نگفتم بهت که  شرمنده. ستشده ریزی برنامه کاراش

 .نشو عملیات وارد نیستی مسلط خودت به اگه هم، االن. بریزی هم
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 آب. بودم نزده زنگ بهش هنوز . بود شده خشک دالرام تماس شماره روی دستم
 حداقل داره،برنمی که  برداره اگه. زدم رو تماس دکمه و دادم قورت رو دهنم

 .نمیشه! شه خنک دلم تا بدم بهش رو عالم هایفحش همه تونممی

. نداره ضربانی گهدی واقعا قلبم. مرده یک مثل. ندارم حسی هیچ دقیقا من االن
 چطور  تو. بدم فحش بهش لحظه این توی حداقل بذار ! کشهمی درد داره روحم

 چه خدا بندگان اون! مادرت و پدر ! درک به من بکنی؟ من با رو کار   این تونستی
 داشتن؟ گناهی

 "باشدنمی دسترس در  نظر  مورد مشترک دستگاه"

 خودش. زد زنگ که  بیرون دازمبن ماشین پنجره از  رو گوشیم  خواستم. شدم عصبانی
 !بود

 :گفتم  پیچوندممی رو فرمون که  همزمان و زدم رو اتصال دکمه

 !برداشتن رو گوشی  دوده خانم! عجب چه -

 :غرید عارف

 .بیارن زینب سر  بالیی ممکنه! شنمی تر جری جوریاین کن  قطع امین -

 :داد رو جوابم گوشی  پشت از  مردی صدای دالرام، صدای جای به

 .معصومی سرگرد سالم -

 .خطره توی االن دالرام کردم  حس لحظه یک. احساسی هیچ بدون و سرد صدایی

 :گفت  سرد صدای همون که  شد طوالنی حد از  بیش سکوتم

 شانزده دقیقا رو دختره اون ما بگو تفرمانده به. نیست امشب مذاکره به نیازی -
 دست به رو خواستیممی که  زیچی اون. سازمان در  جلوی فرستیممی دیگه یدقیقه

 .آوردیم

 :گفتم  متعجب
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 هستی؟ کی  تو کنه؟می چکار  تو دست دالرام گوشی  -

 ...چرا شده؟ خبر  چه. برید رو نفسم پی در  پی هایبوق صدای

 :پرسید هیجان با عارف محمد

 امین؟ شده چی -

 وسط و ترمز  روی زدم ناگهان که  کرد  یادآوری بهم سری پشت ماشین بوق صدای
 پارک سازمان جلوی. جلوتر بردم رو ماشین و اومدم خودم به. وایسادم خیابون

 پرواز  سازمان سوی به و شدم پیاده عارف سواالت به دادن جواب بدون و کردم
 هابچه از  یکی به سریع و اطالعات بخش به رسیدم سرعتی چه با نفهمیدم. کردم
 .گوریه  کدوم  ببینه کنه  رهگیری رو دالرام موبایل شماره گفتم

 اما. کرد  رهگیریش تر راحت بشه زدممی حدس بود اپل گوشیش  که  اونجایی از 
 .باشن کرده  نابود رو سیستم کال  که  انگار ! هیچ

 زنگ دالرام به مدام کالفه  و کردم  تعریف محمدعارف برای رو قضیه از  ایخالصه
 ما طالعاتا از  یکی و بوده خودشون جاسوس دالرام شاید خب گفت  عارف. زدممی
 که  شبی همون دقیقا. شد گم  ناگهان که  ترابایتی چند رم اون مثل رفته کش  رو

 !جااین آوردم رو دالرام

 و بود نشسته کنارم  هم عارف و بودم رفته وا دفترم توی. نبود خوب اصال حالم
 !بگیم تونستیمنمی چیزی پرسیدنمی همکارا بقیه هرچی

 اطالعات از  پر  که  فرستادن برامون ناشناس یمیلا یه گفت  اطالعات هایبچه از  یکی
 ایمیل اون. زمین زیر  هاشونقرارگاه دقیق محل حتی و خاکستریه دودمان درباره

 تایپ اطالعات. بودن فرستاده برامون نتکافی  یه از  که  انگار ! نبود رهگیری قابل هم
 رو رامدال خط تونستممی که  نویسدست کاغذ  سری یه از  هاییعکس. نبود شده

 برای خصوصی طور  به رو اخیر  اتفاقات از  ایچکیده عارف، محمد با. بدم تشخیص
 .دادیم شرح فرمانده

 .کنن  بررسی برن تا دادم بهشون رو دالرام هایدستخط از  یکی حتی،
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. بیهوش منتهی. سازمانه در  جلوی زینب که  آوردن خبر  دقیقه، شانزده سر 
 .ارستانبیم ببرنش تا رفتن احمد و محمدعارف

 خیلی. افتاد اتفاق تصور  حد از  تر سریع خیلی. افتاده اتفاقی چه فهمیدمنمی هنوز 
 .ترسریع

 تر کالفه.  زدننمی حرفی ولی. هست چیزیم یه بودن فهمیده هابچه همه مقیافه از 
 اطالعات اون. بودن خوشحال هابچه همه ولی. بزنم حرف بتونم که  بودم اونی از 
 .کرد  نابود یا دستگیر  رو همشون حمله یک در  شدمی که  بود حدی در 

 بیشتر  هااون روی و بود سخت العادهفوق شده دستگیر  دودهای از  بازجویی روند
 به بیشتر  اطالعات این همین برای. کنن  بازجویی ازشون تا دادنمی انجام آزمایش
 .ودب غنیمت همونم. شدمی مربوط پیش سال چندین به هرچند. خوردمی دردمون

 اونا که  بود چیزی همون دالرام، یعنی گشت؟می بر  باید دالرام چرا ولی
 بکشنش؟ ممکنه یعنی خواستن؟می

 ادامه برای ولی سخته. "کردم  فکر  فرمانده حرف به و کردم  خفه رو گلوم  توی بغض
 "بده رخ تونستمی ما از  هرکدوم برای اتفاق این. کنی  فراموشش باید دادن،

 رو زدمی حرف ازش که  کوچولویی  مزاحم اون و. کنم  فراموش رو دالرام باید من،
 فرقی. دودن حاال ولی باشن، بوده انسان موقعی یه شاید دودها. کنم  فراموش هم

 شهنمی. کرد  اعتماد بهشون شهنمی. بست امید هااون به شهنمی. ندارن مرده با
 آروم دلش شهنمی .بزنه تندتر  قلبت هاشونچشم دیدن با شهنمی. شد عاشقشون

 کردی  فراموشش کهاین از  و بشه ناراحت نمیشه. کنه  فداکاری برات شهنمی. باشه
 .بشکنه دلش

 !نبود دود دالرام اوصاف، این با پس

 سیستمش داخل دالرام توسط شده فرستاده اطالعات که  رفتم اتاقی سمت به کالفه
 و کالفه.  بندازم اطالعات به نگاهی نداد اجازه بود مسئولش که  سروانی ولی. بود

 شخصی لباس. درآوردم رو کارم  مخصوص لباس و خودم دفتر  به برگشتم خسته،
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 خودمون یخونه سمت به و شدم ماشین سوار . زدم بیرون سازمان از  و پوشیدم
 .روندم

 .زد زنگ بهم دالرام پدر  که  بودم راه بین

 بهشون باید االن! ودب جااین کار   قسمت ترینسخت. نه یا بدم جواب بودم مردد
 بگم؟ چی

 الو؟: من

 .بیمارستانیم ما کجایی؟  االن! پیداشد خواهرت روشن چشمتون! باباجان سالم الو -

 :زدم تلخندی

 .خونه گردممی بر  دارم من -

 زنیممی زنگ بهش هرچی نداری؟ ما دالرام از  خبری راستی! دیگه جااین بیا بابا ای -
 یه میگم! میشه خوشحال خیلی جاستاین و سالمه زینب بفهمه اگه. نمیده جواب

 .جاستاون احتماال ما خونه برو سر 

 ندارید؟ کاری.  چشم -

 .آقا امین خداحافظ نه -

 .خداحافظ -

 افتاد یادم تازه رسیدم، که  خونه در  جلوی. شونخونه برم تا زدم دور . کردم  قطع و
 و رفتم تلخند با. مونده در  پشت اومده حتما خدا بنده! برشیشه به بودم زده زنگ
 گفتمی ذوق و شوق و دادمی جواب باید االن. زدم رو دالرام پدر  خونه واحد در  زنگ

 .شدمی باز  در  و" تویی؟ امین عه"

 .شد باز  در 

! کردم  پرواز  پلهراه سمت به و ساختمون داخل پریدم فشنگ مثل! برید نفسم
 رو ماسلحه اختیار بی. بود باز  واحد در  ولی. واحد در  جلوی رسیدم چطوری نفهمیدم

 .شدم تر  نزدیک باش آماده و آوردم در 
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 اینجایی؟ تو دالرام: گفتم  آروم

 پنجره دیدن با. دالرام اتاق سمت رفتم اول. بود آروم و ساکت خونه. داخل رفتم
 داده اجازه دالرام نبودم که  دیشب البد. کردم  تعجب یکم بود شده درست که

 .تو بیاد بر شیشه

 :زدم صدا دوباره

 جاست؟این کی  -

 بهم انداخته پا رو پا و نشسته مبل روی جوون مرد یک دیدم. پذیرایی توی برگشتم
 :گفتم  و کردم  اخمی. کنهمی نگاه

 هستی؟ کی  تو -

 در . کرد  اشاره در  به و شد بلند جاش از  آروم. باشه داشته جنگ سر  اومدنمی نظر  به
 .داد جاخالی که  کردم  شلیک سمتش به تیری اهناخودآگ! شد بسته خود به خود

 :گفت  خونسرد و آروم

 داری دوستش قدر این دونستیممی اگه. سرگرد جالبه برام بودنت سمج این -
 !حیف! کنهمی زایل رو عقل عشق که  حیف! کنه  جاسوسی برامون کردیممی وادارش

 .بود صدا همون

 :گفتم  ببرم عقب رو ماسلحه کهاین بدون اخم با

 کجاست؟  دالرام -

 نقطه طوریاین! بزنی حرف فیلما مثل بعیده ازت پلیس یه عنوان به! اوی اوی -
 !میدی دشمنت دست ضعف

 هستی؟ کی  تو -

 :انداخت باال ابرو
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 دالرام که  اطالعاتی اون نکنم فکر . خاکستری دودمان جدید رئیس. آراده اسمم -
 آخرین انجام از  بعد خوایممی اندودم و من. بخوره دردت به دیگه فرستاده برات

 ماموریت آخرین این ما بذاری نفعته به جورایی یه پس. بریم تهران از  ماموریتمون
 !کنیم  زحمت رفع بعد و بدیم انجام رو

 :رفت آشپزخونه سمت به و زد ایقهقهه

 بیشتر  من بدون اینم و! ها. بزنیم حرف یکم و. بخوریم چای دوست دوتا مثل بذار  -
 !یوهاهاها دزدیدم رو زنت! منه دست توی دالرام چون بزنم حرف نمتومی

 :شد شدیدتر  شخنده که  کردم  حس رو بدنم هایرگ زدن بیرون

 !شین غیرتی تونینمی شماها نبود یادم! اوه -

 کشتی؟  رو قبلی رئیس -

 :داد تکون سری

 .بود نامیزون اهدافش چون! آره -

 بیرون سینی با و ریخت استکان دوتا توی رو دبو شده دم انگار  قبل از  که  رو چایی
 .گذاشت  عسلی روی رو سینی و نشست مبل روی. اومد

 .ندارم کاریت.  وراون بگیر  رو اسلحه اون: آراد

 .کرد  اعتماد شهنمی وقت هیچ دودها به -

 :زد تلخندی

 هم هاچشم حتی نیست اعتماد قابل چیز هیچ و هیچکس. شهنمی هم آدما به -
 که  ذهنی معادالت سری یک بر  تکیه یا و ریسک جز  به چیزی اعتماد. شدن دروغگو
 نه؟. ریسکن اهل هاپلیس. کن  ریسک. بشین ولی. نیست دربیاد آب از  غلط ممکنه

 !خطره در  خودش جمله از  یکی جون وقتی نه -

 .کرد  نگاه من به بعد، و شد خیره چای استکان به. زد تلخندی
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 چی؟ یعنی دود دونیمی -

 :زدم زخندپو

 .ندارم وقت زیاد من مطلب اصل سر  برو! هاستبچه قاقالیلی آره -

 .داریم نیاز  بهش بیشتر  ما. کن  فراموش رو دالرام: آراد

 :کردم  اخمی

 وقت؟ اون چرا -

 بدون سال شش_پنج از  بیشتر  تونست که  دودی زنی؟می حدس چی خودت: آراد
 درونش که  موجودی اون کنم  فکر . قویه خیلی بمونه، زنده انسان گوشت  خوردن
 همچین یه( زد قهقهه و) بچه؟ بهش؟ شما گیدمی چی. بخوره درد به هم هست
 .بچه جز  به شهمی هرچیزی چیزی،

 فرو درون از  داشتم عصبی و کالفه!  بشم عصبانی و بزنم داد که  نداشتم جون حتی
 .ریختممی

 اعتماد بهم تو نبود یادم! اوف. بگم برات تا بشین. داشتم نیاز  دل و درد به یکم: آراد
 .بده گوش  جاهمون از  نداره عیب! نداری

 .کشید  عمیقی نفس

 شده ریزی برنامه روبات یه جز  به چیزی خاکستری دودمان چندسال، این توی -
 هدفمند طور  به که  بخشی. داشتیم بخش دو ما. نبود هاآدم خوردن و کشتن  برای
 دودها ما درواقع. بودن واقعی هیوالی یه که  کشتنمی رو اشخاصی و کردنمی کار 

 چرا فهمیدنمی هیچکس قاعدتا خب ولی! کردیممی لطف آدما شما به اونا کشتن  با
 دیگه گروه  یه همین برای! کشتیم  رو مذهبی ظاهر  به و ریشو حاجی اون ما مثال

 بندی طبقه اونا یهمه. کردنمی آوری جمع اونا علیه جرمی مدارک که  داشتیم
 .دستامونه توی شده

 :گفت  و کشید  سر  نفس یک رو چاییش
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 .توش نریختم سم نترس بخور  بیا! شد سرد -

 .کردممی نگاهش مشخص فاصله یک در  همچنان

 که  گروهی.  برم سراغش دیدمنمی درشانم اصال من که  بودن هم گروهی:  آراد
 .کردمی مدیریتش رئیس معاون جکسون،

 :زد پوزخندی

 شما امثال داره؟ فرقی چه! شهر این هایداف شکارچی .بودن شکارچی اونا -
 کردیممی کاری  البته و! ترفند با ما گیرن،می ارشاد باگشت رو هاهمون سبزپوشان

 نه؟ باحاله. نده جرم گزارش  شما به کسی  و نمونه باقی اثری

 :زد دیگه پوزخندی

 قصد از . داریم خبر  ما کهاین اال فهمیدمی شما که  نیست چیزی هیچ بدون، رو این -
 ...و کردیم  کشتار   کجا  بفهمید ذاریممی

 :غریدم

 !کشمتمی جاهمین بخوام اگه! نیا قمپز  الکی -

 :خندید

 .کنمنمی ریسک الکی من، و کردم  من که  ریسکیه این ولی! آره -

 :داد ادامه و کشید  آهی

 پسرای. دودمان به آوردنمی و کردنمی تور  رو خوشگال که  بگه برات جونم -
 این! دارن لذیذتری و تردتر  یمزه معموال هاخوشگل! کردنامی تور  هم رو خوشگل
 دادنمی سفارش که  افرادی برای و شدمی بندی بسته جکسون توسط شکارها

 هایانسان و دودها به کردمی کمک  بهمون اینترنتی مافیای این. فرستادنمی
 رو شکارها خوردن،می رو نانسا خون و گوشت  موندن جوون برای که  خرمایه

 !داشتیم مخارجی و خرج ماهم هرحال به. بخوریم سود روش و بفروشیم

 شده؟ بیدار  وجدانت یکم مثال االن بعدش؟! جالبه هه -
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 .زد لبخندی

. بودم شده خسته موندن زیردست از  پنهون، چه تو از . داداش ندارم وجدان که  من -
 که  کردمی وارد فشار  بهم و کنیم  مذاکره شماها با باید که  کردمی اصرار  رئیس
 به راضی شما کنه  کاری  گیری  گروگان  با و کنه  جاسوسی کنیم  مجبور  رو دالرام

 انتقام. کردمنمی فکر  انتقام جز  به چیزی به من که  درحالی. بشین مذاکره
 آرادی! خودم انتقام نه، یا. آرام خواهرم و مادرم و پدرم. داشتم قبال که  ایخانواده

 بشه مملکت این هایفیزیولوژیست یا و هاشیمیدان بهترین از  یکی تونستمی که
. بگیرم انتقام نذاشت چون کشتم  رو رئیس من! انداختن روز  این به! زدن پسش ولی

 !کشمتمی بگیری رو گرفتنم  انتقام جلوی بخوای توهم اگه باش مطمئن و

 چای استکان. بود هودمش صورتش توی خشمش و اخم و نبود خونسرد دیگه حاال
 :گفت  کردمی مزه مزه که  درحالی و برداشت رو دوم

 خودش پای با خودش که.  بدی بهم رو دالرام خواستممی چون گرفتم  رو خواهرت -
 !کرد  تشکر  ازم نکشتم رو زینب کهاین بابت چقدر . اومد

 !نیار کثیفت  دهن به رو اون اسم: غریدم

 :شد کشیده  پوزخند به لبش گوشه

 !بگی تو هرچی باشه -

 .نداشتم حسی مرگ جز  به چون بودن بریده رو نفسم انگار . کشید  سر  رو چای

 :کردم  زمزمه

 خوای؟می رو دالرام چی برای -

 تو؟ حافظه یا کرده  پیدا مشکل من حافظه. اوه نگفتم؟: آراد

 :گفت  شدمی بلند که  درحالی و زد لبخندی

 خوامشمی بگم باید گفتم،  که  خزئبالتی متمو از  جدا بگم، صادقانه بخوام... خب -
 داشتم که  هرچیزی دنیا، این توی. خواهرمه شبیه خیلی چون. دارم دوستش چون
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 از  همیشه. خوشحاله کردممی فکر  اولش. گرفتی  ازم رو اون هم تو و گرفتن  ازم رو
 ...ولی بودم خوشحال خوشحالیش از . داشت دوستت. دیدممی اون با رو تو دور 

 .کرد  نگاه هامچشم توی بغض و کینه  جور  یک با ر بااین

 :گفت  و داد قورت رو دهنش آب

 اتفاق اون که  دیشب. کنم  اعتماد بهت تونمنمی شدی خبر  با هویتش از  که  حاال -
. گردونم  برش شده قیمتی هر  به گرفتم  تصمیم. هم به ریختم. بودم جااین من افتاد،
. شدم درگیر  افرادشون و هااون با شدم، رو روبه جکسون و رئیس مخالفت با وقتی

 من از  که  گفت.  کنه  کمک  تو به و بمونه خوادمی گفت.  برگرده خواستم دالرام از 
 .متنفره

 کسی  چهره تو وضوح به رو غم تاحاال. ریخت می هاشچشم از  سیاهی قطرات
 تونستمنمی چیز  هیچ. میخ مثل سرجام بودم شده خشک خودم، و. بودم ندیده

 !بگم

! کنی  تضمین رو زندگیش تونینمی وقتی بمونه تو پیش بذارم تونستمنمی من: آراد
 باشم داشته ارتباط ایدیگه کس  همسر  با بخوام که  نیستم مرامبی من بدون رو این

 !نیستم آدما شما مثل من. کنم  تحمیل بهش رو چیزی زور  به بخوام یا

 :زد داد

 داشته دوستش آرام خواهرم مثل که  یدمم مردونه قول من! نیا دنبالش دیگه پس -
 تونینمی کن  قبول. سید بچه کن  قبول. کنه  زندگی خواست هرجور  ذارممی. باشم
 !داری نگهش باال این دیگه

 .ریختمی سیاه هایاشک و رفتمی عقب عقب

 :زدم داد و اومدم خودم به

 ...من! گردون  برش! نه -

 :کرد  اخمی
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 خودت آبروی خاطرش به خوایمی. دوده یه اون و انسانی یه تو سرگرد؟ چی تو -
 عادالنه بیا هستی؟ متوجه! دشمنیم باهم تو و من بدی؟ باد به رو خودت شغل و

 نه؟. نیست عادالنه باشه تو پیش دالرام کهاین. کنیم  مبارزه

 :زدم تلخندی

 !کنممی خواهش! باشه دود خوادنمی دیگه اون -

 :زدم زانو

 .باشه خودم پیش بذار . دور جای یه ببرمش و بگیرم رو دستش شده -

 .خندید

 من از  و زدی زمین رو غرورت و وظایفت و اعتقاداتت همه نفر، یه خاطر  به وقتی -
 دنیا این از  هیچی هنوز  تو. بوده درست تصمیمم که  شدم مطمئن کردی،  التماس

 .دونینمی

 :دادم بیرون کم  کم  رو نفسم

 ولی. خوایمی خودت خاطر  به رو کسهمه و چیز همه تو! نیستی متوجه تو! نه -
 ...دالرام! خواممی خدا خاطر  به رو هامنداشته و هاداشته من

 :کردم  گریه  واقعا

 رو اون من. کنهنمی درکش کسی.  نیست مراقبش خدا از  بعد دنیا این توی کسی  -
 !شناسممی خودش از  بیشتر 

 :کرد  کج  رو سرش

 بین قدرت چرا دونیمی اصال یا شناسیش؟می مدته چه بگی میشه پس واقعا؟ -
 چرا کردی  فکر  بهش وقت هیچ یا بشه؟ انسان یک دوباره تا گذاشت  کنار   رو دودها

 شده؟ دود

 .کردم  سکوت
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 زندگیت به پس. دونینمی من از  چیزی حتی. سرگرد دونینمی ازش چیزی تو -
 !پرستیشمی که  خدایی همون رضای به باش راضی و برگرد

 .رفت بیرون در  از  و شد رد کنارم  از  زد، قدم شمرده شمرده

. کردم  پیدا بدی حسی یه. موندم جااون چقدر  نفهمیدم. بودم زده زل جلوم به مات
 رفتم و شدم بلند. بودم منگ و گیج.  کرد  حمله بهم بدی سردرد. خوندم ناس سوره
 همون ؟بود جادو. کردمی کنترل  رو ذهنم داشت که  بود چی دونمنمی. بیرون
 کنن؟می استفاده دودها که  هاییحیله

 !نه

 .کنم  دور  خودم از  رو شیطانی نیروهای اون اثر  تا گفتممی اهللبسم تند تند

. رسوندم خودمون خونه به رو خودم چجوری نفهمیدم. بودم منگ و گیج  هم باز 
 گرفته  جشن زینب برگشتن برای کنم  فکر . تو رفتم جمعیت بین از . بود شلوغ خیلی
 مشکی؟ هایلباس با. بودن

 شده گم  صبح خود تا یا بودم؟ کرده  گیر   زمان توی من بود؟ شده صبح کی  کن،  صبر 
 شده؟ چم بودم؟

 شده؟ چی مگه چرا ؟ چرا باباست؟ خوندن قرآن صدای این میاد؟ گریه  صدای چرا

 شونگریه  هابعضی من دیدن با. خونه داخل رسوندم رو خودم جمعیت بین از 
. بودن انداخته سفید مالفه روش که  جسمی کنار .  جلو رفتم زده بهت. دش شدیدتر 

 .نگرفت رو جلوم کسی.  زدم کنار   رو مالفه و رفتم سمت اون به

 .مرده دالرام کنن  تظاهر  کهاین برای حیله یه. بودم مونده مات

*** 

 (دالرام) 
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 خارج شوناگزوزها از  که  سمی ولی رنگبی گاز   اون کشیدنشون،  الیی ها،ماشین بوق
 از  رفتن با واقعا یعنی. هستن خردکن اعصاب چقدر . هاشون موتور  صدای. شدمی
 شم؟می خالص هااین همه شر  از  دیگه شهر، این

 اتوبوس به تا کردم  تندتر  رو هامقدم و پیچیدم خودم به بیشتر  رو رنگم سیاه پالتوی
 .فقانخ و کسیبی بغض. تنهایی بغض. بود گلوم  توی عجیب بغضی. برسم

 دور  از  تا استاد پیش بودم رفته بار،آخرین برای. شدم سوارش و رسیدم اتوبوس به
 خوردی ضربه وقت هر  که  داد یاد. داد یاد بهم چیزها خیلی که  استادی. ببینمش

 ارزهمی کشیدن  درد. بکشی درد چقدر  نیست مهم. بدی ادامه و کنی  فراموش باید
 .شدن پیروز  به

 .شدن پیروز 

 همسرم رو، جوونیم رو، زندگیم. باختم رو چیز  همه دونم،می من که  اییجاون تا
 بگم بهتره یا. برم جااین از  مجبورم که  هم حاال و. رو خودم رو، مخانواده رو،

 .بریم جااین از  مجبوریم

 ؟" سلمان" نه مگه

 :گفتم  و زدم تلخ لبخندی

 از  ولی. نیست خوبی ادزی دایی گرچه،.  دایی یه و داری مامان یه فقط تو حاال -
 بتونم شد باعث و کرد  حقم در  آراد که  لطفی نداشتم، برادر  وقت هیچ که  جاییاون

 من اون دیگه حاال. کنهمی برادر  یه که  کاریه  بدم ادامه زندگیم به راحت خیال با
 .باشه شده زنده براش آرام انگار . بینهنمی معشوقه یه چشم به رو

 ولی. نیست شناختممی که  آرادی اون دیگه. شده نفوذ غیرقابل. کرده  تغییر  خیلی
 مزاحمی اسم هم من. باشه داشته دوست رو کسی  تونهمی هنوز ! ستعاطفه با هنوز 

 آدم پدریش پدربزرگ مثل خواممی چون. سلمان ذارممی رو شده همسفرم حاال که
 .بشه بزرگی
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 تا شه بلند نفر  یک اتوبوس، هایصندلی بودن پر  وجود با شد باعث مآشفته حال
 یه بعدش شدن بلند بود چیز  یه نشستن. ننشستم و کردم  تعارف. بشینم من

 .دیگه مصیبت

 راهم به پیاده دوباره و. شدم پیاده نظرم، مورد ایستگاه توی اتوبوس ایستادن با
 بود وقت خیلی غروب از . داخلش رفتم. خلوت کوچه  یک به رسیدم تا دادم ادامه

 .بود گذشته  که

 .داخل رفتم. شد باز  سریع. زدم رو در  زنگ و ایستادم بزرگ نسبتا خونه یک لویج

 نه نیست؟ کافی.  خاله یه اینم بیا. گرفت  رو دستم سریع و استقبالم به اومد کیمیا
 .کرد  بزرگ شهنمی پدر  بدون رو سلمان. نیست

 حیاط برگشتنم، دیر  بابت کردنم  سرزنش و کیمیا  هایپرسی احوال و سالم از  بعد
 نفس اصال! نداشت پله شکر  رو خدا خب. رسیدیم ساختمون به و کردیم  طی رو

 .برم باال پله از  نداشتم

 هاشاتاق و هاشطبقه اکثر  از  فهمیدم که  جاییاون تا که  طبقه چند ساختمون یک
 عنوان به مونده باقی یطبقه سه و خونه عنوان به اول یطبقه دو. کننمی استفاده

 .بود پرکن دهن بازم اما نبود مجلل ادزی. کار  محل

 زیرزمین اون به نسبت جااین. نشستم مبل روی رفتم سریع من و شدیم خونه وارد
 .بود بهتر  واقعا

 :گفت  بیاره، شربت برام تا رفتمی آشپزخونه به که  درحالی کیمیا

 راستش. کنیممی زندگی جااین آراد و حمید و تو و من! بهتره خیلی طوریاین -
 مشکل فقط. خوشحالن کشته  رو جکسون و رئیس آراد کهاین از  هابچه درصد نود
 !کرد  مهارشون نمیشه راحتی به قوین خیلی المصبا. کردیم  زندانی که  افرادشونه اون

 :گفتم  و کشیدم  ایدیگه عمیق نفس

 ها؟تیتانیوم از  خبر  چه -
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 حسابشون به ارهند وقت فعال آراد باشه؟ خبری چه خواستیمی. هیچی: کیمیا
 از  پر  اینستاگرام و یوتیوب تو. شرورن و موذی خیلی هاپدرسوخته ولی. برسه
 .خدا به ندیوونه. گیرنمی خودشون از  که  هاییهفیلم

 از  بعضی با دیگه، شهرهای توی که  بودن دودمان از  فراری ایدسته هاتیتانیوم
 دود هرچی آبروی خب لیو! خودشون برای بودن اسکل. گرفتنمی پارتی هاانسان

 .بودن برده بود

 خوری؟نمی گوشت  دیگه مطمئنی... دالرام راستی: کیمیا

 :گفتم  و کردم  نگاهش حالیبی با

 .میدم ترجیح رو خون قرص -

 :گفت  و انداخت باال ابرو

 برای خواستمی دلم خیلی منم نه؟. گذشته  خوش بهت خیلی حتما سال چند این -
 !کردی  شتجربه سال چند تو! کنم  زندگی آدم مثل روز  چند

 .نتیجهبی هرچند. تلخ هرچند -

 نیرو این با که  بودی دودی اولین! کنممی افتخار  بهت جورایی یه. تونستی تو ولی -
 .کردی  مقابله

 اومد خون قرص دوتا و شربت لیوان یک با هم کیمیا.  نگفتم چیزی و کشیدم  آهی
 .شد بهتر  حالم هااون خوردن با. داد دستم به رو شربت و هاقرص و نشست پیشم

 :گفتم  و کردم  اخمی. بود شده خیره بهم کیمیا

 !نکن استفاده جادو از  -

 پسر؟ یا دختره! چجوریه بدونم خواستممی خب: گفت  و زد خندی تک

 :رفتم تشر 

 .برو فهمیدی که  حاال -
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 :گفت  ناراحتی با

 ... .نبودی بداخالق که  تو خوره؟می بر  بهت چرا -

 :کردم  عوض رو بحث کالفگی  اب

 کجان؟  پسرا -

 .کننمی سازماندهیشون دارن. دودمان بقیه پیش معمول طبق -

 با تونستمنمی وضعم این با. دادم قورت رو دهنم آب کالفه.  کردم  فکر  عملیات به
 مثل. اومدبرمی کاری  هر  خر کله  اون از  تازه. ببرم پیش از  کاری  و کنم  مخالفت آراد
 .بکشه رو زینب بود نزدیک هک  دفعه اون

 بزنی؟ حرف آراد با خواینمی هنوزم: کیمیا

 :گفتم  و گذاشتم  روم روبه عسلی روی رو خالی لیوان

 .بکشم دراز  خواممی شو بلند -

 با و شد بلند هم کیمیا.  روش شدم پخش و گذاشتم  نفره سه مبل روی رو آرنجم و
 :گفت  غم

 .مونهنمی خوب همیشه آراد. باش نبیواقع یکم اما. راحتی خودت هرجور  -

 ولی. بخوابم کردم  سعی و بستم رو هامچشم حال، بی. شنیدم رو رفتنش صدای
 .ذاشتننمی افکارم

 !کردنمی رو کار   این آراد! نه. من خاطر  به حداقل. رسوندنمی ایصدمه امین به آراد

 خیالبی خداکنه .باشه کرده  باور  خداکنه مردم؟ من که  کرده  باور  امین یعنی ولی،
 خطر  به رو جونش اگه چی؟ باشه گرفته  دل به کینه  اگه! نه... خداکنه. باشه شده

 بیفته؟ براش اتفاقی اگه بندازه؟

 :گفتم  نفرت با دلم توی
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 دل تو نداختممی رو خودم راحت خیلی نبودی اگه! سلمان مزاحمی یه واقعا تو -
 !درسته که  کردممی رو کاری  و خطر 

 :گفتم  و زدم پوزخندی مخود به بعد

 من بفهمه باید کجا  از  داره؟ فرق دخترا همه با شَنَنه بفهمه باید کجا  از  بچه خب -
 که  بفهمه کجا  از  نکنم؟ کاری  هیچ و بزنم ضعف به رو خودم تونمنمی که  امآدمی
 کنه؟  ضعیف رو من قدر این نباید

 در  اگه شاید. اومدمین دلم ولی بشم خالص مزاحم این شر  از  خواستمی دلم خیلی
 بپوشم عروس لباس کهاین از  همیشه. کردممی رو کار   این حتما بودم عادی شرایط

 و َکف  تو چقدر  کننمی فکر  همه طوریاین! بودم متنفر  محامله که  درحالی
 زندگی کنممی فکر  هرجوری هم، این از  جدا. نبود عادی شرایط خب ولی. مجنبهبی

 !ربوطهم خودش به هرکسی شخصی

 زنک خاله این از  میاد بدم قدر این اه اه اه بشن؟ دار بچه کی  افراد که  چه کسی  به
 .بازیا

. امانته من دست خداست مال که  نیست من مال بچه. داره گناه  صورت، هر  در 
 بود؟ امانت وقت االنم آخه خدایا

 .برد خوابم سریع و دادم آراد به غلیظی فحش

*** 

 خوردن به نداره، وجود اصال که  انگار  بهش، توجهبی. کرد  داز وران رو پام تا سر  آراد
 .دادمنمی اهمیت. کردممی حس رو خوردنش حرص. دادم ادامه چاییم

 کنی؟نمی کمکمون  پس: آراد

 .کردم  منم کن،  تسلیم رو خودت گفتی  بکنم؟ داری توقع -

 هامدت از  بعد بار اولین برای! پریدم جا از  که  طوری میز، روی زد دست یک با محکم
 :دیدم رو عصبانیتش
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 رو؟ خودت یا کردی  مسخره رو من! کردی  غلط تو -

 :گفتم  لرزیدمی داشت بدنم ستون چهار  ترس از  کهاین با

 داشته توقع که  حماقته! آوردی دست به که  خواستیمی رو من تو! رو دو هر  -
 !کنم  کمک  بهت شوهرم کشتن  توی باشی

 خبریه؟ اون و تو بین داشته برت دور  ایحامله رو شتوله چون حاال. هه شوهرت؟ -
 اون از  اونم آدم یه و دود یه بین وقت هیچ! نیست صنمی هیچ اون و تو بین

 آبادت و جد که  این یا متوجهی! نداره وجود شوهری و زن اسم به ایرابطه نوعش،
 چشمت؟ جلوی بیارم رو

 پرت. نداشتم دادن جاخالی برای وقتی. سمتم کرد  پرت و کرد  بلند رو عسلی میز 
 .اتاق گوشه  شدم

 تنها! بزنم آسیب بهش تونمنمی که  کسی  تنها! ریختی هم به رو معادالتم همه تو -
... باشی دور  ازم تا بکنی رو زندگیت بذارم گفتم!  بزنم دورش نتونستم که  کسی
 ترس از  گرفتم  گروگان  یه تو خاطر  به! مهمه قدر این لعنتی امین اون دونستمنمی
 دادی، اونا به تو که  اطالعاتی اون با! دودمانمون به نزنی گند  اون از  بیشتر  کهاین

! کشتنمی رو تو اونا وگرنه بکشم رو جکسون و رئیس کهاین جز  نداشتم ایچاره
 من ضد االن نفر  چند دونیمی! نقشه دادن تغییر  برای بریزم اینقشه شدم مجبور 
 شوهرت، هم نکنی کمکم  اگه! کنی  کمکم  مجبوری! دالرام کنی  کمکم  باید تو شدن؟

 !رینمی فنا به شهر  این مردم یهمه هم خودت هم ت،بچه هم

 بود؟ قشنگ چشماش. بودم ندیده خون پر  جوریاین رو قشنگش هایچشم تاحاال
! ناپاک چشم به نه ولی. بودم دیده که  بود مردی ترینقشنگ اون. بود قشنگ آره
 استعداد همه این با آدمی، همچین چرا که  خوردممی غصه لسا هفت این تمام من

 من توی اون شاید. شده کشیده  فالکت به طوریاین شکوه، و زیبایی همه این و
 وقت هیچ که  دیدممی ایوارهرفیق برادر  اون توی من و دیدمی رو خواهرش

 خودم م؟خود. سوختنمی دودها حال به دلم وقت هیچ نبود آراد اگه شاید! نداشتم
 .نبودم حیف اصال
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 خوشگلیش به دارم من وقتاون. میگه داره چی فهمیدم تازه اومدم، در  که  منگی از 
 !کنممی فکر 

 تاحاال رو آراد کس  هیچ! لرزیدمی داشت اونم. اتاق توی بود اومده هم کیمیا
 .بود ندیده جوریاین

 :زد داد دوباره آراد. ایستادم و شدم بلند سختی به

 دردی چه هاسال این دونینمی که  تو! کن  نگام خصمانه جوریاین! شو بلند! آره -
 میدون بری شده تاحاال دیدی؟ دیگه یکی کنار   رو زندگیت یهمه تاحاال! کشیدممی
 جایی بری شده تاحاال! کنیمی حساب آدم رو خودت دیگه تو نبود یادم اوه آدما، تیر 
 اسلحه اون روی رو حرصت کلت  یک اب متنفری، ازشون که  موجوداتی از  پره که

 عالقه تیراندازی به بودم بچه قدر  چه دونیمی بره؟ خطا تیرت شهمه و کنی  خالی
 از  حالم دیگه که  کردم  یتیم رو تبچه و کشتم  رو امین خیاالتم توی قدر این داشتم؟

 !خورهمی هم به تیراندازی

 :گفتم  و کردم  پاک رو لبم گوشه  شده خشک خون سختی به

 بیام شم مجبور  که  بود این از  بهتر  مردم،می امین کنار   اگه کنی؟نمی فراموشم چرا -
! نکن زندگی گذشته  توی. شده تموم چیز  همه دیگه! بمونم زنده تو کنار   و جا،این
 هشتاد و صد تو با افکارم و شدم عاقل. نیستم فکر بی و خام نوجوون یه دیگه من

 ... .کنهمی فرق درجه

 :دکشی  عربده

 !شو خفه فقط تو! شو خفه -

 !الخالق جل ریخت؟می اشک

 بهم! گذشته  توی بپرم همش تا آفریده آرام مثل رو تو که  خدایی اون از  متنفرم -
 تموم باید تاریخ! کن  نگام! مگذشته  خود من لعنتی نکنم؟ زندگی گذشته  توی میکی
 شه؟ فراموش باید شه؟
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 دست از  رو حال زمان کنی  فکر  گذشته  به شهمه اگه اما! نیست شدنی فراموش -
 توی که  چیزی خاطر  به کنیممی نابودتر  رو خودمون داریم هممون ما آراد! میدی

 ... .ریممی اشتباه داریم ته تا و رفتیم اشتباه رو جا یه! افتاده اتفاق گذشته

 که  بود ایبرگشته بخت کدوم  خون این. ریختمی بیرون خون دیگه هم دهنش از 
 بزنم؟ عق کردمی وادارم بوش که  بود شده فاسد و مونده آراد معده توی هامدت

 :گفت  بریده نفس و دار خش صدای با آراد

 .زندگیمی تو! دالرام شو خفه -

 این از  بودم متنفر . بیاد باال که  نبود ممعده توی چیزی. زمین سمت به شدم خم
 .پست و مایه دون دنیای

 برگشتن برای که  همونی! کرده  باهام رو کار   این دماآ  خدای دونممی. دونممی: آراد
 خواستم خودم کردی  فکر ! باهام کرده  کار چه ببین یادته؟! زدیمی له له پیشش

. چشمه زهر . تاوانه یه این دونستممی اول همون از  لعنتی؟ باشم داشته دوستت
 خود دالرام! کنه  استفاده ضعفم نقطه از  ذارمنمی! متنفرم ازش بگو خدا اون به برو

 زجه بار  هزار  صد بری! بیفتی کردن  غلط به کنممی باهات کاری  شاهده خدا همون
 !بمیری که  کنی  التماس و بزنی

 :گفتم  و زدم پوزخندی

 .درستم راه تو اما. عقلمبی و احمق یه! دودم یه کثیفم،  پستم، درسته من -

 !کنیممی انتخاب ما که  درسته راهی -

 !کنیم  انتخاب باید که  هاییههرا از  یکی درست راه -

. داشت صالبت انگار  هامحرف اما. دیدمشمی سختی به و رفتمی سیاهی چشمام
 بود؟ زنده هنوز  چطوری. بودم شحنجره نگران. زدمی داد بیشتر  آراد هربار  چون

 !شو گم  هامچشم جلوی از  دالرام: آراد

 .کرد  پرتاب سمتم به رو ایدیگه شئ
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 :گفت  سختی به و گرفت  رو دستم و اومد سمتم به ولی. وزهن بود مات کیمیا

 !بریم بیا کن  بس -

 که  بود کرده  خوش جا صورتم رو لعنتی لبخند یه. برد بیرون اتاق از  رو من و
. درستم مسیر  توی اما. دارم زیادی ایرادهای من. درسته. چیه برای دونستمنمی
 حتی سلمان؟ نه مگه. جنگید باید شهمی که  جاییاون تا. جنگید باید گرفتم  یاد من
 .بدیم نجات رو شهر  این مردم و پدرت باید شه، تموم جونمون قیمت به اگه

. خودمه کارهای  نتیجه همه اینا. کردم  گریه  تعارفبی همین برای. بود شکسته دلم
 !کسیبی دردیه بد اما

 معدود از  یکی دختر  این ندارن؟ احساس اونا گفته  کی.  کردمی گریه  هم کیمیا
 خاطر  به داره چجوری کن  نگاهش. ندیدم بدی دلش ته! داشتم که  خوبیه دوستای

 هم رو انسان ترینمعصوم احساس ایذره بدون که  کسی.  کنهمی گریه  من
 .کنه  قربانی تونستمی

 !دیدی صدمه بدجوری! دالرام -

 :نالیدم

 !شممی خوب همیشه مثل. شممی خوب -

 ... .سلمان ولی -

 دونی؟می کجا  از  ور  اسمش -

 .داری دوسش خیلی انگار ! کنیمی صداش خوابیمی وقتی... خب -

 :گفت  و کرد  بهم دلسوزانه نگاهی

 مونه؟می سالم نظرت به -

 :خندیدم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

279 

 

 دتشمی امین! من از  بهتر  شه؛می حسابی درست آدم یه اون! مونهمی سالم که  آره -
 بابت این از  که.  نیست من یهشب اصال سلمان. کنه  بزرگش حسابی و درست زن یه

 !کنممی شکر  رو خدا

 دیدم؟می خواب یا کردمی گریه  داشت واقعا. لرزیدمی هاششونه. کرد  بغلم کیمیا

 توی من که  دونیمی شه؟می تموم کی  پس ها؛تشویش این از  شدم خسته منم -
 استخومی دلم! باشم داشته خونه خواستمی دلم ولی. اومدم دنیا دودمان همین

 بی و سفاک موجود یه کردم  تظاهر  که  بس شدم خسته... من دالرام! باشم آدم
 دونمنمی. شهنمی پاک وجودم از  دلی سنگ این وقتهیچ دیگه کنممی حس! رحمم

 !کنممی گریه  دارم جوری چه

 و رفتم دیگه اتاق یه به کیمیا  کمک  با. بزنم ایدیگه حرف که  بودم اون از  تر حال بی
. شدم بهتر  یکم. کرد  درمانم متافیزیکی غیر  هایروش با کیمیا.  کردم  کز   گوشه  یه

 که  صورته اون در  فقط. بدم گوش  آراد حرف به باید احتماال کردم؛می فکر  باید حاال
 موند منتظر  و خوابید گوشه  یه لوس دخترهای مثل شهنمی. بکنم کاری  تونممی

 !ویارونه شدن آماده برای

. ایستادم و شدم بلند لحظه همون در  من و. رفت و کرد  خاموش رو اتاق المپ کیمیا
 بودم آورده کجا  از  رو نیرو این دونستمنمی. نبود خواب وقت االن. خوابیدممی نباید
 .بشینم بیکار  تونمنمی دونستممی ولی

 .خطر دل تو بزنیم باید ولی شرمنده شنوی؟می رو صدام! پسرم! هی

 رفته یادم رو ها طلسم همه دیگه. نه یا کردممی ادهاستف جادو از  باید دونمنمی
 .بدم انجام رو کار   این جادو از  استفاده بدون باشه بهتر  شاید. بود

 بدی تاثیر  سلمان روی ممکنه جادو. هوف. شمنمی حریفشون صورت اون در  اما
 !نه راه، بهترین اما باشه، راه ترینسریع شاید. نیست مناسبی حل راه جادو. بذاره

 حدس تونستممی. نبود آراد و بود خونه توی کیمیا  فقط. کنم  تیز  گوش  کردم  سعی
 .بزنه فریاد بتونه که  جایی یه رهمی یا کنهمی رانندگی داره یا و بیرون زده بزنم
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 هم کنم  پیداش اگه تازه. کجاست  آراد دونمنمی اما. بیرون برم پنجره از  تونممی
 بخوام اگه طرفی از . کجاست  جدید مقر  نمدونمی من. شهنمی دستگیرم چیزی

 .باشه گذاشته  کار   تله و طلسم اتاقش توی آراد نیست بعید کنم  جاسوسی

 !کنم  اعتماد واقعا خدا به عمرم، توی بار  اولین برای باید

 از  گوشم  هرحال، به. بینهمی فیلم داره پذیرایی توی کیمیا  فهمیدم صداها و سر  از 
 .نداشت ربطی جادو به دیگه این! بود تر قوی معمولی آدم یه گوش

 حالم بود نزدیک و دماغم توی پیچید بدی بوی. کردم  بازش و رفتم پنجره سمت به
 از  رو سرم. مونوکسیده نیتروژن بوی. گرفتم  شالم با رو صورتم جلوی که  شه بد

 .کردم  نگاه رو اطراف و بردم بیرون پنجره

 .برم رهنهپاب باید ظاهرا خب! اضطراری خروج هایپله

 و بود پشتی حیاط اینجا. کشید  طول خیلی زمین برسه تا. کردم  تف رو دهنم آب
 شهر  باال جااین کهاین خاطر  به اما نداشت اشراف خیابون یا کوچه  به خداروشکر 

 تمام بود سوم طبقه حدودا جااین. دیدممی واضح و خوب رو شهر  روشنی بود،
 یک مثل بیرون از  طبقه، پنج وجود با و بودن طارتبا در  هم با داخل از  خونه طبقات

 !اومدمی نظر  به معمولی آپارتمان

 .کرد  ریسک باید خب ولی. میرممی قطعا امرفته تحلیل جسم وجود با بیفتم، اگه

 نفسم کالفگی  با. کردمی بد رو حالم داشت بد بوی. ایستادم پنجره لبه روی رفتم
 نگاه بود ساختمون دیواره بر  عمد که  طراریاض هایپله ینرده به و کردم  فوت رو

 داخل به نگاهی و برگردوندم رو سرم. داشتم فاصله باهاش متر  سه حدودا. کردم
 .چرا مالفه ولی. شدنمی پیدا طناب اتاق تو. کردم  اتاق

 یک به و زدم گره  هم به برداشتم رو دیواری کمد  هایمالفه بقیه و تخت هایمالفه
 که  طوری. شدم آویزون ازش آهسته و انداختم بیرون پنجره از . بستم محکم جایی
 .بودم کرده  ستون ساختمون دیواره به رو پاهام
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. برسم آشپزخونه پنجره به تا ورتر اون کشوندم  رو خودم یکم و تر پایین رفتم آهسته
 خشک رو عرقم و شد تر راحت خیالم یکم کردم،  محکم جااون لبه به رو پام وقتی
 سلمان فکر  به نیستی خودت فکر  به. ]رسیدممی هاپله به ساده پرش یه با حاال. کردم
 [چیه هابازی ژانگولر  این:/  باش

 پله آهنی نرده و رسید بهش دستم. پریدم و گفتم  اللهی بسم کردم،  نگاه پله به
 اتاق به باید حاال. باال کشیدم  رو خودم و کردم  ول رو مالفه. گرفتم  رو اضطراری

 اضطراری هایپله از ! ساختمون طرفاون البته و چهارم طبقه توی. یدمرسمی آراد
 .رفتم باال

 پشت به وقتی که.  باشه داشته اضطراری پله هم ساختمون ور اون کردممی خدا خدا
 جااون هایپله از . کشیدم  راحتی نفس رفتم، ساختمون شرقی سمت به و رسیدم بوم
 رنگ زرشکی هایپرده که  اتاق اون نبالد چشمم با و رفتم پایین آرومآروم هم

 .راستم سمت. جاستاون خب. گشتم  داشت

 و اومدمی هاماشین و موتورها صدای. دادمی بهم خاصی استرس ارتفاع در  حضور 
 .شنیدممی رو شهر  کشیدن  نفس صدای

 آهنی ینرده طرفاون رفتم. بود تر راحت کارم  همین برای. داشت تراس آراد اتاق
. گرفتم  قرار  پرش شرف در  تراس، از  تر باال کمی  فاصله از . بود هاپله برای ظیمحاف که

 .رفت تر پایین شدنمی

! کردممی طی باید رو متر  سه حدود مسافت و پریدممی باید متری چهار  ارتفاع از 
 .نبود ایدیگه چاره ولی

 جمع ممشک توی رو پاهام. کنممی پرواز  دارم کردم  حس. پریدم و شدم پرش آماده
 توی پریدم و زدم ضربه نرده به پا یک با رسیدم، تراس سنگی نرده به تا و کردم
 !شدممی کماندو  رفتممی باید من؟ بودم کی  کار رزمی! اینه! تراس

 .شدنمی قفل که  بود جدیدها مدل این از  تراس در  خداروشکر 
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 که  وقتی اونم. دمبو دیده بار  یه فقط رو جااین. داخل رفتم و کردم  باز  رو در  آروم
 تونستممی من و بود تاریک اتاق جلوتر؛ رفتم احتیاط با. جااین آورد منو بار  اولین
 .داشتم خاصی هایقدرت حال، هر  به. ببینم

 اثر  من روی کردممی حس عجیبی طور  به اما. کردممی حس رو طلسم چند وجود
 .نداره

. بود روش اپل لبتاب یه هک  کارش  میز  سراغ رفتم و بستم سرم پشت رو تراس در 
 روشن که  رو لبتابش. زدممی حدس درست. داره تو این اطالعاتی گفتمی امشامه
 دود یه جز  به که  کرده  طراحیش طوری. داره فرق عاملش سیستم کال  فهمیدم کردم
 .معمولی دود یه نه اونم. نیاره در  سر  ازش کسی

! بود داده یادم خودش. دهب تغییر  رو انگشتش اثر  تونستمی که  من مثل دودی
 فیزیولوژی اگه البته. زیستی عوامل طریق از  کامال!  جادو و طلسم بدون هم این

 !نکنیم حساب جادو رو شده دود جسم

 مطمئنا. بشناسم مختلف وسایل روی رو آراد انگشت اثر  تونستم اطرافم، به نگاه یه با
 و خودش فقط که  بود ادهد یاد چیزهایی من به آراد. بود نکرده رو جاشاین فکر 

 فرصت کشتن  یه دودمان برای من کشتن  طرفی از  همین برای. دونستنمی رئیس
 .شدمی محسوب تهدید موندنم زنده دیگه طرف از  و

 لبتاب حسگر  روی! حالت تغییر . کردم  جعل خودم دودی انگشت با رو انگشت اثر 
 سه از  بیشتر  اگه دبو نوشته که  دیدم صفحه روی پیغامی. کردنمی قبول. کشیدم

 پیاده ایحربه چه یعنی! خدا خود یا. شهمی منفجر  دستگاه کنم  امتحان اشتباه بار 
 کرده؟

 کنه؟  شناسایی هم رو دیگه خصوصیات و بدن حرارت حتی سیستم ممکنه یعنی
 اونم. کرد  بروزرسانی و داد تغییر  رو چیز  همه شدمی جادو با هرحال، به! نبود بعید
 .بود برخوردار  ایپیشرفته تکنولوژی از  دودمان نبود،
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 برای خاصی ورد. فهمیدم کردم،  دقت که  بیشتر . کردمنمی حس طلسمی اما
 خداروشکر  خب. بود وصل فای وای به همسیستم این. بودن خونده خونه وایرلس

 .کرد  قطع رو اینترنت به اتصال شهمی( اسکرین الک) ورودی صفحه از 

 بودم داده انگشت اثر  تغییر  که  رو انگشتم دوباره و مکرد  فعال رو هواپیما حالت
 !شدم سیستم وارد! کرد  اثر . کشیدم  حسگر  روی

 :گفتم  دلم توی و کردم  شکر  رو خدا

 !کنه  جبران رو چیهمه مادرت وقتشه. داره رو هوامون خدا سلمان؟ بینیمی -

 ایدیگه ر کا  یا کردممی حفظ یا رو اطالعات همه باید همین برای نداشتم؛ گوشی
 .کردممی

 نصب ویروسی قصد از  توش اگه. کشیدم  نفسی میز  روی خارجی حافظه یه دیدن با
 توی ایمموری فلش همچین معموال آراد چی؟ کنه  پاک رو اطالعات همه که  بود

 این. کجا  این و کجا  موقع اون هایمموری فلش البته. داشتمی نگه بالش و دست
 .بیشتره هم داخلیش حافظه و ترهریز  خیلی

 .شه الزمم لپتاب این اطالعات بود ممکن هرحال، به

 این خب. بود خالی کردم؛  وصل رو فلش کردم،می چک رو اطالعات که  طور همون
 !این از  هم

 جدید مقرهای لوکیشن و وردها ها،ایمیل ها،چت جمله از  داشتم الزم که  اطالعاتی
 عملیات توی داره قصد که  فهمیدم تاطالعا اون از . ریختممی فلش توی رو دودمان

 قربانیان از  گروهی  یه قوی، و ایرانی غیر  هایدود از  دیگه گروه  چند کمک  با آخر،
 اغلب کردم،می نگاه که  رو افراد اون لیست. ببره بین از  جایک و کنه  آوریجمع رو

 مدرک هم کدوم  هر  از . بودن بودیم کشته  رو اطرافیانشون از  قبال که  کسایی
 یا خالفکار، یا بودن، پولدار  یا. بودن ایکاره  یه هاشونخیلی. داشتیم خفن هایمجر 

 انجام رو پاکسازی آخرین خواستمی دودمان، خیال به خالصه و خور مفت مسئول
 .نبود لیست توی گناهیبی هیچ. بشه جیم و بده
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 بد، یهاآدم رفتن بین از  چون چرا؛ دونستممی من نبود، درست دودمان کار   اما
 بد هایآدم باشه، داشته سود بودن بدی آدم که  وقتی تا. برهنمی بین از  رو بدی

 .دارن وجود

 هایبخش سراغ رفتم و کردم  خاموش رو لبتاب سریع اطالعات، کردن  کپی  از  بعد
 .اتاقم سمت میره داره کیمیا  کنم  فکر . زننمی زنگ هامگوش!  اوه. اتاق یدیگه

 مقداری و برداشتم کوچیک  چاقوی یک اما. نکردم پیدا ایدیگه چیز  گشتم،  سریع
 !باشم داشته باید تاکسی یه حد در  هرحال، به پول؛

 کردم؟می کار چه باید حاال! بیرون رفتم تراس از  بعد

 که  االنه. شده نبودم متوجه کیمیا  شاید! بپرم بتونم شاید. کردم  نگاه ارتفاع به باز 
 .کنه  خبر  رو افراد بقیه و آراد

 رو چی چی. ]الضرر جهنم! خطرناکه اما. شده بیشتر  بدنیم قوای و مزده یجانه
 [االغ؟ مادری تو الضرر؟ جهنم

 مغزم که  االنه گفتم.  شدممی تر نزدیک زمین به هی. پریدم سریع و ایستادم نرده لبه
 که  آب چاله یک توی وقتی اما! کردم  تعجب اومدم، فرود پام روی آروم اما! بپاچه

 .شد طور چه فهمیدم کردم  نگاه بود شده جمع بارون آب اثر  از 

 !پر یک مثل شدم؛می سبک دود، یک حالت در . بودم داده شکل تغییر  من

 !نبود خودم دست دیگه این. نیست ایچاره دیگه

 به سرعت به. اومدمی خروجی سمت به داشت و رفتم در  بود فهمیده کیمیا.  دویدم
! دادم ادامه دویدن به. کوچه  توی پریدم و رفتم باال دیوار  از  و رسیدم حیاط در 

. کردمی پیدام نباید کیمیا.  دویدممی فقط اما. میارم کجا  از  رو انرژیم دونستمنمی
 !نباید

 بودم رسیده خودم حالت ترینرقیق به حاال. دویدم هم باز  و خوندم «وجعلنا» آیه
 االن. بودم خوشحال هم بود گرفته  بغضم هم. کردممی عبور  هاماشین وسط از  و
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 گرفتم؛  رو خودم تصمیم. کنم  درست رو چیهمه تونممی! کنم  کمک  امین به تونممی
 !رفتمی بین از  باید دودمان

 کدومشون  هیچ! بهتره همخودشون برای این اما. نیستن مقصر  هادود کهاین با
 سودی هچ براشون بقیه جون گرفتن  و موندنشون زنده این کنن،  زندگی تونننمی

 داره؟

 برم؟ بهتره کجا  دونم،نمی وای رفتم؟می کجا

! حله راه بهترین این! آره. دینا سازمان به برم باید شاید. کننمی تعقیبم دارن هااون
 کاری.  بشن قربانی نفر  چندین بذارم تونمنمی اما میاد؛ من سر  بالیی چه نیست مهم
 درگیری، ایجاد با اون. نیست یستل داخل افراد کشتن  فقط بکنه، خوادمی آراد که
 تونهنمی گرفتن  انتقام بدون. شناسمشمی. بزنه دینا به رو هاضربه بدترین خوادمی

 !بمونه زنده

. بودم خودم شکل به حاال بودم، نحس ساختمون همون جلوی اومدم، که  خودم به
 سیاه هایلباس با هاپلیس. بود عادی ظاهرا چیز  همه داخل، رفتم آروم

 جور همین داشتم. نداشتن من به کاری  و اومدنمی و رفتنمی مخصوصشون
 :گفت  و جلوم اومد عادی سرباز  یک که  رفتممی جلو هدفبی

 جا؟این دارین کاری  -

 :گفتم  و دادم قورت رو دهنم آب

 !آره -

 :گفتم  و جلو بردم رو دستم دوتا

 !دودم یه من! کنید  دستگیر  منو -

 خراب بدبخت. درآوردم ترسناکش حالت به رو هامچشم ه،کن  باور  کهاین برای و
 کردن  فرار  هم جااون اطراف نفر  چند[ توروخدا کن  نگاه] کرد  فرار ! شلوارش تو کرد

 و گرفت  سمتم به رو شاسلحه بود باالتر  شدرجه نظر  به که  هاپلیس از  یکی و
 :گفت
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 !نخور تکون -

 :گفتم  خونسرد

 .خورمنمی -

 !میگی دروغ -

 :گفت  که  شنیدم اییصد

 نیست؟ معصومی سرگرد زن شبیه اون -

 !بود شده کشته  که  اون ولی هست؛... آره -

 بودم؟ شده کشته

. بود شده زده ترحیم آگهی یه اعالنات، تخته یک روی. انداختم اطرافم به نگاهی
 زندگی حق دیگه و بمیرم بود قرار . نبود یادم آهان «شاکری دالرام» ترحیم آگهی
 خانوادم برای نه. نداشت وجود دالرامی دیگه. باشم نداشته رو هاانسان نیاید توی

 .امین برای نه

 دالرام؟ -

 :گفت  هیاهو اون توی اما متعجب؛ و زده بهت. بود امین سمت، اون به برگشتم

 !دونستممی! ایزنده دونستممی -

 کمکم.  بود دهز  کننده  بیهوش بهم پشت از  یکی. نیاورد دووم زیاد که  زدم تلخندی
 .شد تار  برام جاهمه

*** 

 کنی؟می کمک  سازمان به چرا -

 :گفتم  و انداختم باال ایشونه. کردم  نگاهی بازپرس چهره به

 .دادم توضیح براتون رو چیهمه کنم  فکر  -
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 کنیم؟  اعتماد بهت و میگی راست بدونیم کجا  از  ما -

 :خندیدم

 کهاین با! جااین اومدم و انداختم طر خ به رو جونم من. خودتونه دست دیگه اون -
 .بمونم زنده نیست تضمینی دونستممی

 نگاه مقابلش کاغذهای  به و کشید  عمیقی نفس بود، میانسال زن یک که  بازپرس
 .کرد  ایدوباره

 :گفتم

 همه. زدم دست لبتابش به و برداشتم رو مموری فلش من که  فهمهمی آراد -
 برای بده؛ تغییر  رو چیزها خیلی ممکنه. دونهمی هم رو کردنم  فرار  دلیل و هامانگیزه
 .کنین  خفه نطفه توی رو بیفته قراره که  اتفاقاتی تر سریع خیلی باید همین

 :گفتم  و زدم تلخی لبخند بعد

 !نیستم شما طرف هم هاقدر این من ولی -

 :گفت  و کرد  ریز  رو هاشچشم

 چطور؟ -

 بشن برنده کامال  گروه  دو این از  کدومهیچ نیست قرار  کهاین از  راحت خیال با
 :گفتم

 که  افرادی با خاکستری دودمان رفتار . کنیدمی رفتار  عادالنه غیر  هاستسال شما -
 خیلی. برسه درصد پنجاه زیر  به مفاسد شد باعث کردنمی نت*یا**خ مردم این به

 بیان خودشون به افراد از  بعضی شد باعث و شد درست مملکت این تو چیزها
 تمام پررویی با کننمی گندکاری  اگه حداقل یا و جونشون ترس خاطر  به حداقل

 ساختمون این توی دودها کردن  سالخی به همچنان شما و نکنن فرض خر  رو ملت
 .کشتینشونمی سر  آخر  و دادینمی ادامه

 :گفت  تصنع با حرفامه شنیدن مشتاق مثال بده نشون کهاین برای
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 بعدش؟ خب؟ -

 هم حواستون که  گفتم  رو این! ندادم بهتون رو اطالعات یهمه من... نهمی برای -
 نیست معنی این به کردم  کمک  بهتون و کردم  تسلیم رو خودم کهاین. باشه جمع

 .شمام یمرده کشته

 :کرد  معنادار  ایخنده

 دودی اولین! عجیبی واقعا... تو! عجیبه برامون ولی دونستیم؛می هم گفتینمی -
 . ...که  هستی

 :کردم  قطع رو حرفش

 دارن، شادی و غصه و غم دارن، احساسات هم دودها بقیه! نیستم دود اولین -
 افرادی رو دودمان از  درصد سی! کنننمی کشی  آدم هم همشون صرفا! دارن زندگی
 یکی وقتی بازم وجود این با و ندارن هاعملیات توی دخالتی هیچ که  دنمی تشکیل

 بچه اگه حتی. کشیدشمی ممکن شکل بدترین به کنهمی اپید رو هااون شما از 
 !باشه

 .پره خیلی توپت کهاین مثل -

 !خیلی! آره -

 بکنیم برات بتونیم که  کاری  فوق! عمرت آخر  تا مونی،می جااین هم تو هرحال، به -
 نداری؟ ایدیگه حرف! ممنون کمکت  از ! بذاریمت زنده که  اینه

 :گفتم  و کردم  بهش نگاهی

 .دارم درخواست یه... راچ -

 چی؟ -

 :گفتم  و کشیدم  عمیقی نفس

 به سالم اون بشید مطمئن شما به کمکم  عوض در  خواممی! دارم بچه یک... من -
 .میاد دنیا
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 سازمان دونممی بعید و بمونه زنده دونممی بعید... ولی کنم  ناامیدت خوامنمی -
 .شهمی چی ببینم کنممی صحبت باهاشون بازم! کنه  موافقت

 یکم و کردم  رها رو بودن شده جمع هامچشم توی که  هاییاشک! رفت و شد بلند
 سلمان ممکنه کهاین فکر ! سلمان و تنگ سلول این و منم حاال. کردم  خالی رو خودم
 .افتاد جونم به خوره مثل نمونه پیشم

 رانفو حال در  درونم از  بدی حس اما کنم،  آروم رو خودم کردم  سعی. کشیدم  دراز 
 داشتم کمکم.  شدمنمی آروم ایحربه هیچ با و شستنمی رخت داشتن دلم توی. بود
 و کردمی صدا رو من و زدمی فریاد داشت اون انگار . رسیدممی جنون حد سر  به

 مشتاق اون بودم میلبی زندگی این به نسبت من هرچی. بمونه زنده خواستمی
 .بود

 بستنی براش تا بود نکرده نگاه بهم اشتیاق با هنوز  بود، نکرده بازی فوتبال هنوز  اون
 عکس حاال تا بود، نشده زده خجالت لباسش کردن  کثیف  خاطر  به وقتهیچ بخرم،

 .بود نزده اتاقش دیوار  به رو محبوبش بازیکن

 حال در  افکارم و بودم دیوار  به زدن چنگ حال در  سلول از  سمت یک در  لحظه هر 
 از  بودم شرمنده! ناگهانی احساسات از  ریختممی اشک. بودن مغزم توی زدن قل
 دهمی اشبچه به مادری هر  که  ایهدیه ترینسخت و ترینساده تونستمنمی کهاین
 .بود حقش که  ایزندگی! رو «زندگی»: بدم سلمان به رو

 گاهی  و بود دردسر  از  پر  شاید. بود سخت عجیب مادری وجود با زندگی شاید
 یک کهاین محض به بودم مطمئن اما! اومدمنمی دنیا به شکا  ای گفتمی هاوقت
 آینده معنی زن. کنهمی فراموش رو من و شهمی پشیمون بشه زندگیش وارد دختر 

 .میده رو

 رو من نیست مهم. کنهمی تشکر  زندگیش بابت خدا از  و میشه عاشق روز  یک
 !نیست مهم نه، یا داره دوست

 درک وقتهیچ اون بود؛ مادرانه یفهطر  یک عشق برای هاماشک آخر  دست
 !بیشتر امین از  حتی دارم دوستش چقدر  کنهنمی
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. کردم  جلوگیری هاخیلی مرگ از  حاال من. اونه زندگی مهمه االن که  چیزی اما
 !نداره گناهی  سلمان اما بکشه رو من داره حق ذاتم خاطر  به دینا سازمان

 :زدم داد و رفتم در  طرف به سراسیمه

 !اضطراریه! کنممی خواهش! بیرون برم باید من هست؟ جاونا کسی  -

 .نداد رو جوابم کسی  ولی

 سختی به نفسم. رفت تحلیل جونم کمکم  تا کردم  داد و جیغ و زدم در  به انقدر 
 :شنیدم ایزمزمه. اومدمی و رفتمی

 !احمد منم خانوم؟ دالرام -

 :گفتم  حالی بی با

 !میرممی دارم -

 گوش  خانوم، دالرام... وای! کنهمی رو پوستم جااین اومدم بفهمه عارف سید اگه -
 دکتر  کردم  شونراضی زور  به اما. کنیم  مداوا رو دودها نداریم اجازه ما من به کنید
 ... .حجابتون خوبه؟ حالتون داخل؟ بیام! جااین بیارم

 ... .خوبه -

 دکتر  خانم یه و احمد. شد باز  در  و اومد سلول وحشتناک هایقفل غرش صدای
 .سلول توی اومدن

 :کردم  ناله

 !کنممی خواهش! بیرون برم باید بگو بهشون -

 :گفت  و گذاشت  هم روی رو هاشچشم احمد

 یکم! شهمی دیوونه داره خونه، فرستادن رو امین. باشین آروم کنممی خواهش-
 ودنب کرده  پیدا شما جای به که  جسدی اون که  کنه  تایید سازمان تا کشید  طول
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 تونهنمی کسهیچ حال، هر  به. بود سیستم توی اطالعاتش. نیست شما مال واقعا
 .بکنه کاری  شما برای

 :گفت  کردمی ممعاینه که  طور همون دکتر 

 .سالمه شبچه میاد نظر  به -

 .نگو چیزی کسی  به: احمد

 :گفت  و کرد  نگاه احمد به تعجب با دکتر 

 چی؟ -

 رو این کنممی خواهش ازتون واقعا اما. کنممی جبران بعدا من زاهدی خانم: احمد
 .چجوریه قوانین که  دونینمی. ندین گزارش

 حماقتی عجب. دارم رو سلمان که  گفتم  بازپرس به خودم نداشت خبر  احمد طفلک
 !کردم

 :انداخت باال ایشونه دکتر 

 هم رو خودش هم سازمان که  نیست نمانخانه که  جااین. نیست مربوط من به -
 .خیلیه بمونه زنده خودش که  همین! داره نگه رو شهتول

 :گفت  و ریخت هم به رو موهاش کالفگی  با احمد

 !کنممی جبران که،  گفتم  -

 :زد پوزخندی دکتر 

 معلوم کجا  از  صرفه،نمی دیگه االن. شده قدیمی دیگه بدین؟ رشوه بهم خواینمی -
 کنن؟  اخراج رو من ات نباشه رحیمی سرگرد تیم افراد اون از  یکی نقشه این

 :گفتم  و زدم زل احمد به ناامیدی با

 کشن؟می رو بچم میگه؟ چی این -

 :گفت  و گذاشت  جلوم مسکن تا چند دکتر 
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 نه؟! بودی امیدوار  انگار  -

 درون از  داشتم من و ریلکس خیلی کردمی جمع رو وسایلش داشت دکتره
 !سوختممی

 :مگفت  قلبم ته از . نفهمیدم رو خودم حال دیگه

 !کن  کمکم  خدایا -

 مسخ دکتره و احمد بودم، نکرده استفاده جادو از  کهاین وجود با داد، رخ معجزه و
 و قوی حصار  از  وقتی و رفتم بیرون سلول از  سریع اما بودم متعجب. بودن شده
 نفهمیدم دیگه. زمین توی رفتم فرو و شدم رقیق شدم، خالص سلول ناپذیر  نفوذ

 حقم. بودم داده انجام رو موظیفه من. کردممی فرار  باید اام. کردم  فرار  چهجوری
 !بگیرن ازم رو پسرم رو، بود مونده برام که  کسی  تنها که  نبود

 که  هاییزمزمه از  بود شده پر  شهر  زدم،می حدس که  طور همون شهر، به برگشتم
 .بشه پر  خواستممی

 تا بود مونده کار   یک فقط دیگه حاال. زدنمی حرف سیاه لیست درباره داشتن همه
 .بود تموم واقعا دیگه اون، از  بعد. بدم انجام

 کافی  به رو خودم. رقیقم حالت همون از  استفاده با. رفتم کش  دوباره رو مموری
 بودم جااون هنوز . دادم قرار  سایت روی رو دیگه اطالعات سری یک و رسوندم نت
 .داخل اومد کیمیا  که

 .انداختم بهش نگاهی نیم

 .گرفتم  رو پیغامت: کیمیا

 و شدیم خارج نت کافی  از  هم با. شدم بلند صندلی روی از  و کشیدم  عمیقی نفس
 .زدن قدم به کردیم  شروع

 شی؟نمی پشیمون: من

 ... .وقتشه شاید. نمیاره دووم دودمان کردممی حس خودمم! نه: کیمیا
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 :کرد  پاک رو اشکش

 فکر . نبودم حساس قدر این قبال .افتاد زیادی اتفاقات نبودی که  هاییسال توی -
 .شممی تر سنگ بگذره قدر  چه هر  کردممی

 :کشیدم  ایدیگه عمیق نفس

 !کردیمی نگاه رو امین و من چقدر  -

 گریه  خندیدی،می که  دیدممی رو تو. شدمنمی جوریاین نبودی تو اگه: کیمیا
 به! ردمخومی غبطه بهت و کردیمی لوس رو خودت کردی،می دعوا کردی،می

 .بودممی قوی تو مثل شدمی چی که  گفتممی خودم

 .کنهمی شک آراد. برگردی بهتره -

 یه نکرد، شک اتاقش به رفتنت و مموری نبود به اصال که  آوردی شانس: کیمیا
 .بود معجزه

 :گفتم  نگرانی با

 بهتره؟ حالش -

 و ضعیف قدر نای وقتهیچ. بودم ندیده شکلی این رو آراد وقتهیچ بهتره؟: کیمیا
 !نبوده شکننده

 :کشیدم  آه

 .بینهمی من توی رو آرام. بینهمی من توی رو شگذشته  اون -

 باهام و نشستممی کنارش  که  افتادم روزهایی اون یاد. کردم  گریه  براش خالصانه
 نهایتبی. رسیدنمی هم مورچه به آزارش که  مهربونی خواهر . گفتمی آرام از 

 یک شکفتن مثل و خندوندمی و خندیدمی که  آرامی ی،داشتن دوست و مهربون
 .نشوندمی شخانواده لبای روی رو لبخند بهاری یشکوفه

 کنی؟  کار چه خوایمی االن: کیمیا
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 :گفتم  و کردم  پاک رو هاماشک سریع. کردم  جور  و جمع رو خودم

 ممحاکمه دبع تا بمونم زندان تو شه تموم ماموریت که  زمانی تا بود این مبرنامه -
 ارتباط باهام تو که  بعدشم کردم  فرار  خطره در  سلمان جون دیدم وقتی ولی. کنن

 ... .شما پیش برگردم باید ظاهرا خب. کردی  برقرار  تلوپاتیک

 هم دینا. ایزنده تو فهمیده امین... اما نگفتم چیزی فرارت از  آراد به درسته: کیمیا
 .فهمهیم رو این باالخره آراد گرده،می دنبالت

 .کنیم  جمع رو حواسمون باید موقع اون تا -

 میشه؟ چی سرنوشتمون... جریانات این بعد: کیمیا

 راهی دنبال هم با و کنم  جمع رو گناهبی و آزار بی هایدود که  راهیم دنبال من -
 زندگیمون شدن عادی برای و بزنیم مخفی کمپ  شبیه چیزی یه. بگردیم درمان برای

 !زندگیه این عنصر  ترینمهم جنگیدن،. بجنگیم

 .شد گوشیش  مشغول یکم. براش بود اومده پیام انگار . کرد  چک رو گوشیش  کیمیا

 .زنممی قدم دارم تو با گفتم  بهش کجایی،  میگه! آراده: کیمیا

 :زدم پوزخندی

 خب؟ -

 .برگردیم نوشت االن: کیمیا

 :کشیدم  پوفی

 وقتهیچ شاید و زنممی چرخ ارمد من بگو و برگرد تو برگردم، ندارم اعصاب من -
 .برنگردم

 :دادم بهش رو مموری فلش

 .جاش سر  بگذار  هم رو این -

 :کشید  آهی
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 بری؟ خوایمی کجا  -

 .ممنونم ازت! کیمیا.  کنم  محافظت امبچه از  بتونم و باشه خدا آسمون هرجا -

 :گفت  آه با و کرد  بغلم سفت اونم کردم،  بغلش

 !دالرام دارم دوستت -

 ... .نبودی تو اگه. عزیزم ممنونم چیز  همه بابت! دارم دوستت منم -

 زندگیم از  و بخندم تو مثل بتونم که  کردم  رو کار   این روزی اون امید به من: کیمیا
 !ببرم لذت

 :زدم لبخند

 !فعال! میاد روز  اون میدم قول بهت -

 نقشه که  دیدممی و کشیدممی کنار   باید حاال. شدم جدا و کردم  خداحافظی ازش
 .میره پیش طور  چه

 بدون و وار دود حالت با. بردارم وسیله تا چند بتونم شاید مونخونه برم زد سرم به
 حرکت معمولی ماشین یک مثل سرعتی با ببینه شهر  سطح در  رو من کسی  کهاین
 شدن، سبز  راهم جلوی دود چند که  برسم خونه به بود نمونده چیزی. کردممی

 .شناختمشوننمی

 :گفتم

 هستید؟ کی  شما -

 یدسته و دار  شبیه. کردم  نگاهشون یکم بودن، مرد همگی که  فیس پوکر  دود پنج
 !بودن جکسون

 درست که  بکشن رو من اومدن جکسون انتقام برای شاید گفتم  بود، خلوت کوچه
 .کردن  حمله بهم زدم، حدس
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 دخل تونممی دونستممی اما! بود درگیری داشتم، نیاز  موقع این که  چیزی آخرین
 .موندمی زنده باید سلمان نبود، خودم بحث. بیارم رو همشون

 فکر  وضع، این با ولی بودم؛ حریف رو نفر  پنج تنه یه و کردممی دفاع لگد مشت با
 !بمونه باقی ازم زیادی چیز  کنمنمی

 که  افتادم روزهایی یاد. زدمی موج نفرشون پنج هر  وجود توی نفرت و خشم
 هاماموریت توی. کردنمی حسادت من به عرضگیشونبی ر خاط به هاهمین

 شدسته و دار  و جکسون سر  و شدمی من نصیب مدارک و غنائم بهترین همیشه
 خوشگل هایانسان کردن  غیب و بازی مسخره توی بیشتر  هااون. موندمی کالهبی

 .بود پوکشون یکله  خاطر  به اینم خب داشتن، مهارت

 کنهنمی وارد سلمان به آسیبی زخم این کهاین دونستن با بار  هر  و داشتمبرمی زخم
 تا کنم  درمان رو خودم تر سریع هرچه بتونم بودم امیدوار  گرچه  شدم؛می خوشحال

 .نشه وارد بهش آسیبی فشار  افت و خونریزی از 

 در . کردم  زخمی رو دیگه تایسه و کشتم  گردن  به ناگهانی ضربه با رو دوتاشون
 !بودم شده داغون حسابی هم باز  ولی ببینم؛ آسیب تر کم  تا کردم  فرار  حال همون

 صدای. کردممی حرکت سریع شبح مثل خلوت هایکوچه  پس کوچه  توی
 !بودن دنبالم هنوز  اومد،می هاجیرجیرک

 کردم؟می کار چه باید حاال! کردننمی هم گمم  هاالمصب

 :پاتی تله پیام یک)

 نداشته جایی هم هاآدم دنیای توی تو قول به شاید. نیست دودمان توی من جای
 جکسون افراد حمله مورد. کنه  تحمل رو من تونهنمی هم دودمان قطعا اما باشم
 از  دونممی کردم،  بد رو حالت دونممی. ندارم قرار  خوبی وضعیت در  و گرفتم  قرار 

 تدوست هنوز  بدون ولی. کنم  کمک  دینا سازمان به خواستممی که  ناراحتی دستم
 از  شهمی باعث کنیمی کار   شیمیایی مواد انواع با وقتی هاتدست هنر  هنوز  دارم،

 به نه و نماییقدرت توی تجذبه خاطر  به نه داشتم دوستت بزنم، لبخند قلب ته
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 و بود خواهرش عاشق که  آرادی همون مهربونت، روی اون خاطر  به! نبوغت خاطر 
 .آرام وهایم کردن  شونه دوباره برای کشیدمی پر  دلش

 دینا سازمان به دادن گزارش  برای چیزی نباش من نگران برم، کجا  دونممی حاال
 یا کنی  حاصل اطمینان تونیمی. بکشن رو مبچه و من خوامنمی شکبی و ندارم
 .میرم دنیا از  عشق با و آزادانه یا دممی ادامه زندگیم به و مزنده

 هنوز  تو میده نشون اون آراد، ارزشه با یخیل اون. نکردم فراموش رو آرام هنوز  من
 بیرون، بکش رو خودت و بجنگ آرام برای پس گرفته؛  زنگار  هرچند داری قلب

 خدا از  ناامیدی. بودیم ور غوطه درش ما که  کثافتایه  اون عنصر  ترینمهم ناامیدی
 هست؛ هم تو مثل کسی  منتظر  حتی یعنی چی؟ یعنی دونیمی! گناهه  ترینبزرگ
 .کنه  بغلت تا بخوای کافیه.  زنهمی صدات لحظه هر  یعنی

 خود بگم اگه کردی؟می گوش  گفتمی بهت آرام خود من، جای به رو هااین اگه
 چی؟ خوادمی رو همین آرام

 فهمیدم کارهات  آخرین از ! نکن من درگیر  رو خودت. برس کارهات  به هرحال، به
 بذار  پس! نیستم دیدنت اقمشت هم من نیست، مانعی نداری، دیدنم به میلی دیگه
 کنممی جبران برات موقع اون. دیدیم رو هم باز  شاید بود عمری اگه خب؟. باشم تنها

 .باشم برات خوبی خواهر  کنممی سعی و

 .باش خودت مراقب

 (دالرام

*** 

 (امین)

 یقه به دست عارف محمد با بودم، ریخته هم به رو خونه کل  بودم، بهت توی هنوز 
 بودم، شده

 عاقا. ]باشم نشکسته که  بود نمونده خونه توی چیزی! سازمان به برگردم ذاشتنمی
 [باش مسلسل اعصابت به عاقا
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 کنم  رفتار  جوریاین نداشتم توقع خودم از  ها،شده مسخ مثل مبل روی بودم افتاده
 !کشیدمنمی واقعا ولی

 و نمرده اون گفتممی من که  روز  هر  و گذشتمی دالرام کذایی  مرگ از  هفته یک
 وقتی. فهمننمی روح و قلب از  چیزی هااون. مرده کنن  قانعم کردنمی سعی بقیه
 !ستزنده یعنی ست،زنده میگه دلم

. گنجیدنمی شمخیله تو اتفاقا این از  کدوم  هیچ. نبود بهتر  حالش من از  عارف
 که  کنه  درک تونهنمی کنه،می فکر  طرفه یک همیشه که  کسی.  کردممی درکش

 !کردهمی فکر  اهاشتب

 خل خب. شدم خل کننمی فکر  اونا ولی. سالمه شم مطمئن باید. ببینمش برم باید
 [شدیممی خل موال به چرا] شدین؟نمی خل بودین شما! شدم

 سعی و کردمی نگهداری ازم داشت بود ماه به پا که  وضعش اون با زهره آبجی
 ریخته قوی آور خواب دونستممی ولی بود آورده قند آب برام. کنه  آرومم کردمی

 [رو حواس و هوش ماشاال. ]خوردمنمی توش،

 اون بهم زور  به تا اومد و شد عمل وارد بابا آخر  دست. کردمی گریه  حمیده مامان
 .بخورونه رو تلخ زهر 

 از  نفری سه. بود شده کار   به دست هم عارف. اومدننمی بر  پسم از . کردممی تقال
 :زدم داد و زمین انداختم رو لیوان خر آ  دست. برنیومدن پسم

 .ندارم طاقت دیگه بسه! کنین  ولم -

 نبودی ضعیف تو! ببینیمت جوریاین نداریم طاقت! نداریم طاقت هم ما: زهره
 !نبودی! امین

 :کردم  التماس بابا به

 .بشینی آروم تونستینمی بودن گرفته  رو زینب وقتی خودت! توروخدا -
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 حق این من. شدممی پدر  هم من شاید. کنننمی درک نستمدومی. افتادم لکنت به
 رو مخانواده دارم شانسی هنوز  فهمننمی چرا! داشتم رو شانس این! داشتم رو

 بگیرن؟ رو جلوم خوانمی بازم ولی بدم نجات

 :گفتم  بابا به رو دوباره

 باشه؟ آروم تونهمی آدم بابا؟ بشینی آروم تونستیمی -

 :کشید  عربده عارف

 !نیست آدم یه اون فهمینمی چرا -

 کرد  کمکمون  همه این گفته؟  خدا یا گفتین؟  شماها هان؟ نیست؟ آدم گفته  کی  -
 کل  نیست، دالرام فقط! عارف جدیه قضیه این داره؟ فرق همشون با نفهمیدین بازم
 !ستقضیه این درگیر  شهر  این

 شد پیدا اشکله  و سر  هم زینب. گفتمی اهلل الی الاله مدام و بود پایین سرش بابا
 !بود شده اضافه هم این داشت کردن  گریه  برای دلیل کم  خیس، صورت با

 ... .امین: زینب

 :گفت  گریه  با کرد،  بغلم و سمتم به اومد

 و بمونه زنده خواممی منم! شده تنگ براش دلم منم! دارم دوست رو دالرام منم -
 فهمی،نمی داغی تو. امین کرد  شهنمی کاریهیچ اما پیشمون؛ برگرده دوباره

 .فهمهنمی رو تو لعنتی سازمان اون تو هیچکی

 دونم؟نمی کردی  فکر  -

 !برنمیاد دستت از  کاری  که  تنهایی خب: زینب

 گرفتم  تصمیم بربیام، پسشون از  تونستمنمی. فهمیدنمی کیهیچ نداشت، فایده! نه
 عارف نه جوریاین. ازمانس برم مناسب فرصت یه توی تا کنم  اعالم بس آتش فعال
 .بابا نه و ذارهمی
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 خیلی مادرشون. بود خیس صورتشون و بودن نشسته سالن ور اون فرهاد و فائزه
 ذکر  ب**ل زیر  و بود کرده  بغل رو دو هر  آذر  حاال نرفتن، پایین، ببرتشون کرد  سعی

 .گفتمی

 باید نه،سازما طرف از  فهمیدم کردنش  صحبت طرز  از  زد، زنگ عارف محمد گوشی
 .رفتمی

 :گفت  و اومد من سمت به

 .بیا دنبالم -

 ببریش؟ خوایمی کجا:  زهره

 هم شماها. کنهمی کار چه و میره کجا  نیست معلوم بذارمش خونه تو اگه: عارف
 .بریم باید پاشو بهتره، باشه خودم پیش. برنمیاید پسش از  که

 !عارف نمیام جاهیچ تو با من -

 راه. خوریمی اضافه غلط تو: غرید و کرد  بلندم و فتگر   رو دستم عصبی عارف
 [صلوات باشه نداشته نفهم زبون قدر این بزرگ داداش آدم! ]بیفت

 لج بدتر  کنم  لج خواستم ایمرحله هر  توی برد، بیرون خونه از  رو من سریع خیلی و
 در  از . کشوند  رو من کفش  بدون و گفت  درک به یه نپوشیدم، رو هامکفش.  کرد
 فکر  خودش، دنبال کشیدمی منو که  طور همون. بیرون کشید  رو من نرفتم، نبیرو

 .دالرام دنبال برم و کنم  فرار  دستش از  تونممی بهتره، طوریاین که  کردم

 خودش دست به رو دستم و درآورد رو فلزیش دستبند که  نکشید ثانیه ده به اما
 [اهلل الی اله ال! ]بست

 :گفتم  عصبانیت با

 اریه؟ک  چه این -

 کلی  بجنب یاال! کرد  اعتماد بهت شهنمی دیگه دادی، دست از  رو عقلت وقتی: عارف
 .داریم کار 
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 شاگرد سمت نرفتم لجبازی با. تو فرستاد اول رو من و کرد  باز  رو ماشینش راننده در 
 :نیاورد کم  اونم زدم، زل جلو به اخم با و بشینم

 !باشه نه؟ رینمی -

 رفت و کرد  باز  رو شاگرد در  و ماشین یدیگه سمت به رفت بیرون، کشید  رو من و
 خفه رفت که  هاییتشر  با اما کردم  تقال. ماشین توی شدم کشیده  هم من داخل
 کشهمی رخم به رو زورش ستبزرگه داداش چون کهاین از  همیشه. گرفتم  خون
 !بودم متنفر 

 باز  خواستممی گاز،  پدال روی گذاشت  رو پاش و کرد  روشن رو ماشین سریع خیلی
 .نبود کن  ول اون اما کنم  لج هم

 .کشیدم  تقال از  دست ناچار  به

 :گفت  دعوا و ناراحتی با روند،می خیابونا توی که  طور همون

! کردن  مغزیش شستشوی شایدم! داده دست از  رو عقلش! شده خل پاک پسره -
 داداشم ناو! دود یه مقابل هم اون بده پس نم زود انقدر  نداشتم توقع ازش من

 شه،می تر عوضی هی میشه، تر دیوونه داره هی داشتم، دوسش بود، تنم پاره بود،
 !شاید. نیست خودش تقصیر  شاید! دونمنمی چرا؟

 :گفتم  که  کرد  بهم نگاهی نیم

 .ندادم دست از  رو عقلم من -

 .داری عقل کردممی فکر  من فقط! بدی دست از  که  نداشتی عقلی! معلومه: عارف

 من و شد پیاده خودش اول سازمان، در  جلوی رسیدیم. بود ریخته هم به اعصابم
 !نچسب شق کله!  بیرون برم راننده در  سمت از  کشوند  هم

 من به نگاه نیم یه و سمتمون اومد بدو بدو سرباز  یه ایستادیم، که  سازمان در  جلو
 :گفت  عارف. عارف به نگاه یه و کرد

 !بزن حرف باش زود -
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 :گفت  ترس با. بود رفته یادش نظامی اماحتر  حتی بدبخت

 !کرده  فرار  -

 توی کشوند  رو من سریع. بیاره جوش بود نزدیک شنید رو این تا عارف محمد
 گردو  دمم با داشتم من. کرد  قفل درشم و هااتاق از  یکی توی انداخت و سازمان

 !دیگه خودمی زن آفرین! شکستممی

 کار   چه داره و رفته کجا  بیرون اون االن نبود معلوم. ناراحت هم بودم خوشحال هم
 فرستادم هاآهنگر  به لعنتی. داشت حفاظ که  کردم  اتاق یپنجره به نگاه یه. کنهمی

 ![داری کار چه رو آهنگرها صنف شعور  بی]

 کمترم؟  زنم از  من یعنی. ریختممی نقشه یه باید

. زدمی نفسسنف داخل، اومد احمد. اومد در  قفل شدن باز  صدای که  نگذشت چیزی
 :گفتم

 شده؟ چی -

 دالرام جلوی نتونستم کهاین خاطر  به داد عارف ریخته، هم به سازمان کل:  احمد
 .پیشت بیام تونستم بدبختی به. نگذاشت فرمانده که  کنن  زندونیم تو مثل بگیرم رو

 :دستم داد چفیه یه

 .صورتت دور  بپیچ بگیر  رو این -

 :آورد در  تنش از  هم کهنه  اورکتی

 .بپوش هماین -

 !احمد کنم  جبران طور  چه دونمنمی -

 !نیست خوب حالش اصال دالرام! محمد برو فقط: احمد
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. زدمی رو هاحرف یهمه نگاه همون کردم،  نگاهش یکم بزنیم، حرفی نبود فرصت
 جای به موند اتاق توی احمد بیرون، رفتم و بستم رو چفیه و پوشیدم رو اورکت

 .من

 استفاده جااون آشفتگی از  بود، ریخته هم به بدجور  سازمان! فتگمی راست احمد
 توی. الفرار و برداشتم رو نیازم مورد وسایل رفتم صدا و سر  بی و آروم و کردم

 پیراهنم جیب توی هم گوشیم  خداروشکر . بود دردبخور  به چیزهای خیلی اورکت
 .نکنن ردیابیم درآوردم رو باتریش و کردم  خاموش فعال که  بود

! عجیبه رفتم؟می کجا  بودم فراری دود یه جای اگه! کنم  پیدا رو دختره اون باید حاال
 رفته یادش چیزی نکنه کنه؟  فرار  بخواد بعد که  کرد  تسلیم رو خودش چی برای اون

 سازمان که  فهمیده نحوی به شایدم گذاشته،  ناتموم رو کاری...  یا ترسیده چیزی از  یا
 .ذارهنمی زنده رو کوچولو  مزاحم

 تعجب کمال  در  ولی رسیدمی نظر  به معمولی کامال  مرد یک راننده گرفتم،  تاکسی یه
 احساس کهاین با. کرد  حرکت نگفتم، چیزی منم برم، کجا  نپرسید ازم راننده دیدم

 بعد بره، خوادمی کجا  بود معلوم قبل از  انگار . نگفتم چیزی بازهم کردممی خفگی
 :گفتم.  داشت گهن غرب هایطرف ساعت، نیم از 

 شد؟ قدر چه -

 چیز  یا بود شده تسخیر  یا شد؛ تبدیل یقین به شکم پرسیدم، دوباره کرد،  سکوت
 هاترسناک فیلم این مثل و برگردونه رو سرش که  االنه زد سرم به بود، چی هر ! دیگه
 [خل؟ یپسره آنابل؟ آخه! ]باشه آنابل مثل شقیافه

 و کرد  حرکت تاکسی بود، تاریک و قدیمی رکپا یک مقابلم. شدم پیاده و ترسیدم
 اون. شدم خوشحال بود رفته دیگه تاکسیه کهاین از  اما داشت وهم اینکه با. رفت

 .بود خلوت نهایت بی و داشت کمی  خیلی نور  محیط

 الکرسی آیت اختیار بی و نشستم نیمکت یک روی رفتم و کردم  حرکت هدفبی
 .کردممی توکل باید فقط. تاس پرده پشت دستی دونستممی. خوندم
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 .سالمی که  خوشحالم -

 .بود ایستاده جلوم دونستممی. ایستادم و شدم بلند. نبود تصویر  بود صدا

 کجایی؟:  گفتم

 .ندارم شدن مادی برای ایانرژی دیگه... فقط. جاهمهمین -

 !رفتی؟ چی برای: من

 .کردممی آپلود رو اطالعاتم آخرین البته و دادممی نجات رو نفر  یه... باید -

 :گفتم  نگران

 شدی؟ جوریاین چرا -

 ازت... تا جااین آوردمت دادم، دست از  انرژی خیلی شدم، زخمی درگیری تو -
 .کنم  خداحافظی

 زد زانو جونش، نیمه تن بعد و خمارش هایچشم اول. گرفت  رنگ مقابلم هوای
 .زمین روی

 دوخته هم به رو زمان و مینز  خاطرش به نداشتم، حسی هیچ عقب، رفتم قدم یک
 .ترسیدممی ازش هنوز  ولی بودم

 :کرد  زمزمه

 !رو چیزم همه امین، باختم من -

. کردی  تالش و جنگیدی هاسال این یهمه. کردی  رو تالشت یهمه تو! نباختی تو -
 .شیمی خوب... پاشو! هستی هنوزم! کوه  مثل بودی محکم

 :کرد  نگاهم

 برگشتم و بدم نجات رو زینب تا رفتم مونم،می ریختی این ابد تا. شمنمی خوب -
 که  رو عجیب موجود این. بدم نجات رو این تا کردم  فرار  باز  و بدم نجات رو تو تا

 !نه یا کنهمی صدا مادر  منو دونمنمی حتی
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 :داد ادامه و کرد  اشاره خودش به

 .شهنمی آدم وقتهیچ که  بازنده یه. همینم نهایت در  اما -

 :مقابلش دمز  زانو

 بشه؟ خوب حالت کنم  کار چی -

 !شدنیه ولی نیست راحت! کن  فراموشم! کن  زندگی -

 :خندیدم

... دارویی آورد؟ درت حالت این از  شهمی طور چه! دیوونه که  گمنمی طوریاین -
 !چیزی... دوایی

 از  عجیبی عطش و بود شده خشک دهنش. نگفت چیزی و کرد  نگاهم یکم
 داشتن؟ نیاز  چی به دودها! تشنگی و گرسنگی  ضعف، .باریدمی هاشچشم

 :گفتم

 .فهمیدم خودم -

 دور  خواستمی ازم نگاهش با. بود گرفته  بغضش. شد تندتر  هاشنفس رفت، عقب
 .ازش شم

 :گفتم  و شدم نزدیک ولی

 انقدر  من. کنهمی فرق شرایط خطره در  زندگیت وقتی دونممی ولی نیستم مجتهد -
 باقی کارهای  که!  بمونی زنده خواممی فقط من. بیارم طاقت که  هستم قوی

 !کن  تغذیه من از . کنی  تموم رو اتمونده

 دسترسی غذا به هاستهفته که  زدهقحطی یک مثل. شد تر قرار بی آخرم جمله با
 گفت،می راست آراد. گرفتممی آتیش حالت اون توی دیدنش از  داشتم. نداشته

! دارم دوستش که  دونستممی رو این اما دونستم؛مین دالرام درباره چیزها خیلی من
 این حتما. باشم مراقبش تا داده بهم خدا که  امانت یک امانته یک محبت این

 .کنم  حفاظت ازش کنهنمی درک رو اون کسهیچ که  شرایطی در  که  منه یوظیفه
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 :گفتم  و کشیدم  عمیقی نفس! کردمی گریه  کردم،  بغلش

 .امآماده من -

 کارش  غریضی طور  به دونستممی ولی. دونمنمی درد، یا وجدان عذاب از . زدمی هق
 .کوچولو  مزاحم برای حداقل. دهمی انجام رو

 حال. نزنم داد تا زدممی چنگ رو اورکت یلبه. کردم  تحمل ولی داشت درد
 از  درد با باید و کشهمی طول ابد تا انگار  که  جوریه دردش. فهمیدممی رو هاقربانی

 !بری ادنی

 .کردمی رو کارش  مالحظه با اون

 :گفت  گوشم  کنار   شد، متوقف

 از  بیشتر  کردم  سعی. شهمی ترمیم اما رفت دست از  اتدلتایی ماهیچه از  یکم -
 تا کردم  ترمیم رو هاترگ. داشتی خون غلظت سابقه تو. کنم  تغذیه خونت

 .برسه ممکن حداقل به خونریزی

 :کشیدم  سرش روی دستی. زخم لمح نزدیک بود، امشونه روی سرش

 جوریه؟چه تو حال -

 خوب کامال  حالم زودی به بازسازی، حال در  هامبافت ترمیمن، درحال هامزخم -
 !شهمی

 :دادم فشارش خودم به کمی

 !خواممی رو همین من! خوبی که  خوشحالم! خوشحالم -

 :گفت  و شد جدا ازم

 !امین بریم باید !نیست مناسبی جای بازم اما خلوته؛ جااین -

 بریم؟ کجا  -
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 کارم  نگذاشتن هاعوضی اون. بردارم رو وسایل سری یک باید! بابام یخونه: دالرام
 !بدم انجام کامل  رو

 دونننمی هنوز  حتی ندارن، مناسبی شرایط هااون! باشه مناسبی وقت نکنم فکر  -
 !نفهمیدن چیزی هم برگشتنت از  دودی، تو

 :گفت  گرفتمی رو دستم که  طور همون و زد خندی تک

 !ببینن رو من هااون نیست قرار  -

 !بیارم برات رو خوایمی که  چیزهایی و تو برم من خوایمی یعنی! آهان: من

 :کرد  کمرنگی  خنده

 !عزیزم آفرین -

 بهم لیست یه دالرام. رسیدیم زنم پدر  یخونه به که  نکشید طولی. رفتیم زنان قدم
 بهونه و بودم نیومده جااین هفته یک این طی خوشبختانه. داشتمبرمی باید که  داد

 .احتمالیم وسایل بردن و اومدن برای داشتم

 کردن،  باز  که  رو در . بودم مجبور  اما نداشتم؛ رو دالرام مادر  و پدر  با مواجهه طاقت
 رو زخمم دادنمی اجازه اورکت خوشبختانه. کرد  خون رو دلم اشونشکسته چهره
 .ببینن

 همه و گردهبرمی دالرام زودی به انشااهلل نکنم تراژدی رو مرد و زن اون وضع دیگه
 اومدم و برداشتم رو دیگه وسیله چند و تبلت یک کهاین خالصه. شهمی درست چیز 

 .بودیم نشده پلیس که  الکی خب ولی بود؛ سخت یکم کردنشون  پیدا گرچه  بیرون؛

 رفتیم پارکینگ به هم با. بود نتظرمم آسانسور  توی دالرام اومدم، بیرون که  واحد از 
 !بودم داده جا اورکتم هایجیب توی که  کرد  وسایلی کردن  چک به شروع اون و

 آپارتمان فای وای از . واتساپ با گرفتن  تماس به کرد  شروع کرد  پیدا که  رو تبلت
 :گفت  دیدم که  زنهمی زنگ کی  به داره ببینم بودم کنجکاو.  کردمی استفاده

 [وات؟! ]جان زهره مسال الو؟ -
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 :گفت  عصبانیت با زهره

 دوتا؟ شما با کنم  کار چی وضعیت این با من آخه -

 :گفتم  آروم

 تا ما به بده رو ماشین. کن  رفتار  همیشه مثل و تو برو خودت خودت، خونه برو -
 .شیمخارج شهر  از 

 :گفت  حرص با. کردمی رانندگی سخت بارداریش، وجود با

 کنه؟می کار چی بفهمه عارف دونیدمی -

 .فهمهنمی -

 زخمم بتونم تا بود آورده گاز   و باند برامون زهره جلو، من و بود نشسته عقب دالرام
 .بود شده بهتر  یکم دالرام حال. کنم  درمان رو

 بزرگ خیلی گروه  دو با کاریه؟  چه این آخه. کردی  بزرگی خطر  خیلی تو دالرم: زهره
 ... .و افتادی در 

 خبری دادم لو رو اطالعات اینکه از  اون. بزنم گول  رو آراد تونستم که  اینه همم: دالرام
 .شدن خبر  با دونستننمی که  چیزهایی از  هم مردم اکثر  و نداره

 زندگیمون از  سر  بود چی دیگه هابازی مسخره این! شهنمی باورم هنوز  وای: زهره
 .درآورد

 :گفت  آروم دالرام

 .هرهز  آجی امشرمنده واقعا من -

 هم به خیلی و شدممی دیوونه گفتمی بهم دیگه کس  هر  اگه! اتفاقا نه: زهره
 درکت تونستیم یجورایی. کرد  روشن رو هممون زدی که  سایتی اون اما. ریختممی

 .کنیم
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 :خندیدم

 حرف جاهمه که  کردی  منتشر  طور چه و نوشتی چی سایته اون تو دونمنمی هنوز  -
 .حرفاته اون از 

 که  انگار  نداره قضیه این به نسبت خاصی حس کردممی حس کرد،  وتسک دالرام
 .بود کرده  بزرگی کار   که  صورتی در . دونستمی عادی مسئله یک رو این

 .بود ماموریت شوهرش خداروشکر  باز . شدیممی نزدیک زهره یخونه به داشتیم

 :گفتم  نگران کنار،  زد زهره

 شده؟ چی -

 :گفت  و کرد  هم تو رو هاشاخم

 .تونمنمی دیگه -

 .بیمارستان برمتمی. م*ن*و*رمی من پایین بیا: دالرام

 رول پشت نشست جدی خیلی ولی بلده؛ هم رانندگی اون دونستمنمی شد، پیاده
 رو دالرام که  بودم خوشحال اما. برونم تونستمنمی کتفم  خاطر  به من داد، ادامه و

 .داشت رو ارزشش اون. دادم نجات

 با بعد و اورژانس رسوندیمش بعد لحظه چند پیچید،می خودش به درد از  زهره
 .باشه زهره مراقب و بیاد کردم  قانعش بدبختی یه به. گرفتم  تماس زینب

 دو مثل کردیم،می ترک رو تهران باید. بمونیم جااون تونستیمنمی اون از  بیشتر  ما
 داستان توی آخر  تا هاقهرمان که  نبود هالیوودی هایفیلم مثل خورده، شکست فرد

 .بپردازن پایکوبی و رقص به بعدش و بمونن باقی

 کرد  نگاهم مظلومانه. نشست فرمون پشت دالرام و شدیم ماشین سوار  همین برای
 بریم؟ کجا  -: گفت  آروم و

 سالم هنوز  مامانبزرگم یخونه. نبود بد همدان توی مادریم روستای کردم،  فکر  یکم
 :گفتم.  کردمی مراقبت ازش سرایدار  و بود
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 .همدان ریممی... اتوبان سمت برو -

 رو هاشچشم اگه اما نبود؛ قبلی دالرام مثل اصال. کرد  حرکت ایاضافه حرف بدون
 زیبا آرامش همون و هاچشم همون با هنوز  خودشه، شدمنمی مطمئن دیدم،نمی
 .کردمی نگاه

 و زنده گزارش  خبر، شبکه زدم. گرفتمی رو تلوزیون و داشت مانیتور  زهره ماشین
 .بود شده شروع تازه که  عملیاتی از  مستقیم

 :گفت  آروم دالرام

 .کردم  درستش اما. بود سختی کار   -

 .کن  تعریف برام اومدی؟ بر  پسش از  طوری چه: من

 جکسون و رئیس کشتن  با آراد. بود شده ضعیف خیلی ناخواه خواه دودمان: دالرام
 آراد. بود گرفته  قدرت هم دینا سازمان بود، ردهآو وجود به گروه  توی بدی دوگانگی

 چون. باشه داشته هدفمند و دقیق فعالیت تونستنمی تهران جز  به ایدیگه جای
 بده انجام رو ماموریتش آخرین که  بود همین اشبرنامه. بود نشده سازی ساختار 

 دووم ادزی همشونباقی. بره ایران از  اونن طرف کامال  که  دودمان از  افرادی با و
 .شدنمی پاکسازی سازمان توسط و آوردننمی

 :کشیدم  عمیقی نفس

 !دیگه بره و بده انجام رو کارش  گذاشتیمی خب -

 داره خوبی و دوست مردم ظاهر  آراد. کردمی نابود رو دیگه جای و رفتمی: دالرام
 و هاالیستکاب  رو دودمان ساختار . رهنمی که  آمریکا و بریتانیا سراغ بره ایران از  اما

 .نوشتم وبسایتم توی که  طوریهمون. کردن  ریزی برنامه هااونجلیست

 :پرسیدم متعجب

 بره؟ کجا  بود برنامش یعنی -

 :کرد  عوض رو دنده
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 هدف. بره خواستنمی دوری جای! دونمنمی ترکیه، هم شاید عربستان، احتماال -
 .هاشهانتقام همین اصلیش

 رفتی؟ در  طور  چه سازمان از  کردی؟  فرار  دستش از  طوری چه -

 :زد رنگی کم  لبخند

 به بدجوری اعصابش شد، دعوام باهاش! نه یا فرار  گفت  بهش شهمی دونمنمی -
 بخوابم گوشه  یه رفتم بودم ناراحت خیلی مثال منم. بیرون زد ساختمون از  ریخت هم
 توی رفتم دزدانه، عملیات طی! بود بزرگی ساختمون. بیرون رفتم پنجره از  ولی

 به کسهیچ ولی بیرون زدم خونه از  بعد. دزدیدم رو اطالعات سری یک و اتاقش
 هامتوانایی با نیست من جای سازمان فهمیدم وقتی. کردم  کار چه نفهمید کیمیا  جز 
 ... .و شدم خارج شده حفاظت هایسلول از 

 برداشتی؟ دوباره هم رو فلش: گذاشتم  بود دنده روی که  دستش روی رو دستم

. برداشتن رو اطالعاتش بهشون دادم رو فلش اینکه محض به بودم مطمئن: رامدال
 .کنه  کمکم  خوادمی گفت  بهم. گرفت  ارتباط باهام کیمیا  شدم خارج حصر  از  وقتی

 :گفتم  متعجب

 دیگه؟ دود یک -

 :کشید  آهی

 دالیلی به. اومده دنیا به دود نبوده انسان وقت هیچ من برخالف اون منتهی! آره -
. نشده کارم  این متوجه ایدیگه دود هنوز  گفت  بهم. بود شده خسته ننگ اون از 

 دادم و کردم  فرمت رو مموری گذاشتم،  سایت روی رو اطالعاتم آخرین اینکه از  بعد
 .جاش سر  برگردونه تا کیمیا  به

 زنده صورت به رو سازمان و دودمان بین نبرد هاپهپاد. شدم خیره مانیتور  به دوباره
 داشتن؛می نگه محرمانه رو جزئیات و بود کلیت  یک فقط گرچه.  دادنیم نشون

 کردمی جاسوسی ازشون دالرام جز  به کسی  اگه بوده، هرچی فهمیدممی اما
 .بربیایم پسشون از  تونستیمنمی
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 تجمع جای به هم مردم و بودن شده آزاد بکشن عام مال در  خواستنمی که  افرادی
 ادامه کامل  پاکسازی برای رو مبارزه داشت سازمان ،بودن مونده هاشونخونه توی
 کال  هادود هفته این آخر  تا کنهمی بینی پیش گفتمی تلوزیون کارشناس  و دادمی

 .باشن شده کن  ریشه

 :کشیدم  آهی

 میشن؟ نابود هاتدوست نیستی ناراحت -

 :بست رو چشماش لحظه یه

 !نه -

 چرا؟ -

 یه برای کردننمی کار   خودشون برای هااون. کشننمی درد دیگه چون: دالرام
 ... .ضمنا و ندارن ایدیگه راه این جز  به کننمی فکر . کردنمی کار   شیطانی ساختار 

 :گرفت  سمتم به رو تبلت همون

 !ننوشتم هاانسان برای فقط بخونی، رو سایت توی اگه -

 هایبخش بررسی مشغول رو ایدقیقه چند. انداختم تبلت صفحه به نگاهی
 انگار  و بده لو رو اشنقشه از  ایذره اینکه بدون و هوشمندانه دالرام. شدم مختلفش

 بود خواسته دودها از  کنه،می بیان رو احساساتش فقط خوب دود یه مثل داره که
 خودشون، وجود برای شیطان، برای نه ولی بجنگن خوانمی که  هاییاون که

 .بود داده نجات دالرام که  طوریهمون. بدن نجات رو خودشون

 .نبودی خیال بی هم اونقدرا... پس -

 از  بعضی. کردم  جبران رو اشتباهاتم تونستممی که  جاییاون تا هرحال، به: دالرام
 .ندارن تقصیری واقعا دودها

 کنه؟می برخورد رحمانه بی باهاشون دینا کنیمی فکر  -
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 شدنی خنثی هم خطرش و کرد  درمان شهنمی رو دود داره، حق هم دینا! نه: دالرام
 !شنمی سنگدل خیلی هاییوقت یه خب، اما برنمیاد؛ اونا دست از  کاری.  نیست

 .توئه با حق -

 کردمنمی هم فکرش. برد خوابم زود درد و خونریزی خاطر  به نزدیم، حرفی دیگه
 مرگ حال در  رو اون وقتی اما کنه؛  تغذیه ازم بدم اجازه دود یه به بتونم روز  یک

 . ...دیدم

 بهش. بودیم همدان نزدیک شدم بیدار  وقتی ولی نخوابیدم؛ هم ثانیه یک که  انگار 
 باشه یادش رو من هنوز  سرایدارش اگه شناختم،می که  روستایی بریم تا دادم آدرس

 .دهمی راهمون

 .نکنه شک بودم امیدوار  که  بود خراب یکم اوضاعمون البته

 تا کشید  طول یکم خونه، توی داد همرا و آورد جا به ثانیه چند بعد خداروشکر 
 .خوابیدیم گرفتیم  ظهر  لنگ تا بعدش بشیم، مستقر 

*** 

 خواب من که  دادمی رخ داشت وقتی سازمان هایماموریت ترینخطرناک از  یکی
 و دوازده ساعت! شد باورم کردم  باز  که  رو هامچشم ولی نبود؛ کردنی  باور  بودم،

 .بود نیم

 مختلف، هایدرخت از  پر  داشت بزرگی حیاط بود، بزرگ تقریبا مادربزرگم خونه
 برداشت و کاشتمی سبزی کلی  همیشه. رسیدمی هاشباغچه به خیلی خدابیامرز 

 خونه در  به قسمتش یک که  داشت قسمت دو خونه. بود خوش دلش و کردمی
 تر بزرگ قسمت این هاوقت گاهی  و کردمی زندگی اونجا منصور  حاج و بود تر نزدیک

 .فرستادمی بابام برای رو درصدیش و دادمی اجاره هاتوریست یا مسافرها به ور 

 لحافی بود، کشیده  دراز  قدیمی هایتشک روی اشپریده رنگ چهره با هنوز  دالرام
 کشیده  دراز  جااین وقتی از  انگار  و بودم انداخته روش رو بود مادربزرگم برای که
 .بوده خوابیده جوریهمین سال هزاران هاینک مثل بود، نخورده تکونی هیچ بود
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 کردن  چک مشغول تبلت با زمان هم بیاد، جوش گذاشتم  رو آب کتری  رفتم شدم پا
 شدم، اخبار 

 .نه یا شده انجام اصال. شده انجام طور  چه ماموریت ببینم بودم مشتاق

 عده بازم ولی بوده؛ درگیر  سازمان صبح تا دیشب که  گنمی هاگزارش  خب،
 به عوضی اون که  همین شده، دستگیر  آراد خوشبختانه اما کردن؛  فرار  نزیادیشو

 .تمومه کار   تقریبا یعنی افتاده دام

 تافتون نون یکم منصور  حاج دیشب کردم،  دم چای و گذاشتم  کنار   رو تبلت کالفه
 از . بشن تر گرم  تا بیرون آوردم رو هاهمون گذاشتم،  یخچال توی که  آورد برامون

 .کردم  نیمرو تا دو و برداشتم هم خچالی هایمرغ تخم

 تونهنمی که  دالرام باشم، چیزی ایکوبیده  کباب  فکر  ناهار  برای بهتره کردم  فکر 
 نبود؛ بد هم پاچه کله!  بودم کرده  هوس آی شم، تقویت یکم خودم بخوره، گوشت

 .جااین اومدنمی گیر   خب ولی

 هوشیاری بدون و کردمی زمزمه. نشد پا کردم  هرکاری اما کنم  بیدارش خواستم
 .بخوابه بذارم و نکنم بیدارش خواستمی ازم کامل

 کرده[  جانم؟] الباتری مخلوع و خاموش که  رو گوشیم  و خوردم رو امصبحونه خودم
 وضع زهره بود داده پیام زینب. شدم قضایا پیگیر  و کردم  ریست و راست بودم
 دعا فقط! علی محمد اسم به کوچولو  پسر  یه دایی شدم، دایی من و کرده  حمل

 .خورد دل خون خاندانمون انقدر  دیگه بسه! نشه پلیس بشه خواست هرچی کنممی

 از  برنگردم، فعال بهتره برام دونستممی. نشدم پیشرفتش و ماموریت پیگیر  زیاد
 و آخر  سیم به نزنم و بفهمم ماموریت درباره این از  بیشتر  نداشت امکان طرفی

 !تهران برگردم

 ایدیگه چیزهای منصور  حاج. بود شده بهتر  حالش شد، بیدار  هم دالرام مدتی ز ا بعد
 خوندیم رو عصر  و ظهر  نماز  کردیم،  پا و دست ناهاری یه خرید رو داشتیم نیاز  که

 .شدیم ناهار  مشغول و
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! دالرام برای بودم کرده  درست پلو عدس یکم و بودم خریده کوبیده  گوشت  پرس دو
 !بودم آشپزخونه تو روز  هر  پادگان توی چون! بود فول زیمآشپ اومدمی خوشم آی

 سفره توی خونه، توی افتادمی نور  و بودیم انداخته بلند هایپنجره کنار   رو سفره
 .بود هم مامانبزرگ باغچه هایسبزی

 رو خوردنم غذا سرعت هممن که  جوری خورد،می غذا حوصله با و آروم دالرام
 بود همیشه مثل او! نزدیم حرفی کدوم  هیچ حوادث بارهدر . آوردم پایین ناخودآگاه

 !افتاده اتفاقی دیشب انگار انگارنه همیشه، مثل منم و

 به داشتم نبود، حواسم شد، خیره من بشقاب به یکم که  بود مونده غذاش نصف
 عسلی هایتیله مثل خورشید نور  زیر  زیباتر، همیشه از  کردم،می نگاه هاشچشم

 .درخشیدمی

 :گفتم  و خندیدم! زده ُبر  بشقابم از  گوشت  تیکه دو دیدم اومدم دمخو به

 !ناقال ای -

 دهنش، توی برد فرو پلوعدس با و کرد  تکه رو کوبیده  خونسردی و تفاوتیبی با
 برداشت رو دوغ پارچ دالرام! شد محو لبم روی از  کمکم  لبخند. داد قورت و جوید

 .کشید  سر  و ریخت لیوان توی و

 ادامه اشتها با و شد مشغول غذاش بقیه خوردن به و کرد  پاک رو دهنش دور  آروم
 .کشیدمی نفس قوی و منظم. داد

 :گفتم  صدام تن توی خاصی تغییر  بدون

 !دالرام -

 .کرد  نگاهم دالرام

 :گفتم

 [هازنته گدا... .]خوردی دوغ و کوبیده...  تو -

 خب؟: دالرام
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 دونممی من خب ولی خواریگیاه  هک  گفتیمی داشتی، حساسیت دو هر  به تو: من
 ... .جز به بخورن تونننمی رو حیوانی غذاهای کال  دودها که

 :گفت  مخفی شادی با. نبود تلخ که  زد لبخندی

 .درسته -

 :گفتم  متعجب

 نیستی؟ دود دیگه... یعنی شدی؟ خوب تو یعنی -

 :گفت  و بست رو هاشچشم و کشید  گردنش  به دستی شد، خیره بشقابش به

 هیچ همین برای! نیست بخشیدن قابل من از  بخشی که  کردممی حس همیشه -
 امید! داشتم امید بهش ولی دونستم؛نمی خدا بخشش و محبت الیق رو خودم وقت
 رو خودم خودم اما بود بخشیده منو صورت هر  در  اون ببخشه، منو روز  یه اینکه

 جبران جورایی یه و مکرد  تونستممی هرکاری شدم متوجه که  وقتی بودم، نبخشیده
 ... .کردم

 :کرد  گریه

 و خودم زندگی کردن  خراب بابت! بخشیدم! امین محمد بخشیدم رو خودم -
 جای به بار  اولین برای دیشب. داری دوستم هنوز  فهمیدم اینکه تو، و خونوادم
 که  سفری مسیر  آخرهای مثل... قشنگ خیلی! بود قشنگ خیلی! دیدم رویا کابوس

 !شهمی ختم شادی به

 خوشحالی با! شوق اشک با کرد  نگاهم. گرفتم  رو دستش و خندیدم خوشحالی با
 از  انقدر  حاال تا گذاشتم،  جلوش آوردم رو پرس یکی اون رفتم شدم پا درنگ بدون

 .بودم نشده خوشحال کسی  خوردن غذا

 از  زدیم، حرف و نشستیم کرسی  کنار   کردیم،  جمع رو سفره و کردیم  تموم که  رو غذا
 اون گیرن،می شفا که  هاخیلی مثل. کرد  تعریف برام رو رویاش اون و چیزها لیخی
 هامنفس با رو عطرش و کردممی بغلش تبرک قصد به هم من بود، گرفته  شفا هم
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 رو خوشی این باهم همه کاش  ای بود، شده غریبانه خیلی ما شادی. بردممی فرو
 .گرفتیممی جشن

 زدم، حرف باهاش اومد، خوشم منم سلمان ذارهب خوادمی رو اسمش که  گفت  بهم
 .بوده دالرام پیش که  کردم  تشکر  ازش

 داره اشکالی چه گفتمی دالرام ولی! بشه پلیس نخواد دلش کردم  دعا بازهم و
 .کنه  کشورش  تقدیم دودستی رو امنیت و بجنگه بدها آدم با اونم

 معلم یه بشه، معلم پسرم خواستمی دلم. شدنمی عوض نظرم بازهم من اما
 مثل. بشه دکتر  اون داره دوست گفتمی دالرام! هاست بچه عاشق که  مهربون

 به رسیدیممی نهایت در  خب ولی! بشن دکتر  هاشونبچه دارن دوست که  همه
 هایخیالپردازی و آرزوها به هم کاری  و کنهمی انتخاب خودش رو مسیرش کهاین
 .نداره ما

 رفتیم روزی شبانه درمانگاه به. رفتیم نزدیک هر ش به و شدیم خارج روستا از  شب
 ترسید،می یکم. بشه معاینه تا گرفتیم  وقت یه داشت، خب! نه یا داره ماما ببینیم

 گرفته  که  هاییآزمایش با خواستمی جورهایی یک داشت، هم امتحانی یجنبه این
 .نمونده باقی وجودش توی بودن دود از  اثری دیگه شه مطمئن شهمی

 سالمت و سالم دو هر  ظاهرا بشه، انجام کامل  چکاب تا موندیم شهر  توی روز  چند
 .بودن

 پاکسازی بود، شده عادی چیزها خیلی تهران توی دیگه حاال برگشتیم، روستا به
 اما بود شده زخمی یکم عارف محمد! داشت ادامه هنوز  ولی بود کرده  پیشرفت

 رو عکساش زینب بود، بد خیلی حالش اما احمد. شدمی خوب داشت حالش
. شدمی بهتر  تا دادمی انجام باید عمل چند براش، شدمی خون دلمون ما و فرستادمی
 .نیست قبلی زینب اون زینب دیگه برگردیم وقتی کردممی حس وضوح به

 داشتم تصمیم نه، ناراضی اما. بودم ناراحت بودم کرده  فرار  اصطالح به کهاین از 
 !عادی شغل یک سراغ برم و بیرون برم سازمان از  شد که  هرچی
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 تا بودم کرده  ول سخت شرایط تو رو هامدوست بقیه و عارف و احمد من حاال
 حاال بود اولویتم در  کارم  هامدت که  منی نه؟ ایهمسخره کار .  باشم دالرام مراقب
 !دونمنمی! داشتم حق هم شاید خب اما حساس؛ لحظه توی بودم کرده  ولش

 به تشویق رو مانده باز  دودهای و نوشتمی هاشتجربه از  تشسای توی دالرام
 .کردمی درونیشون منفی انرژی علیه کردن  مبارزه

 بیشتر  که  دادمی دست بهش هم بدی حال گاهی  و شدمی بهتر  روز  هر  حالش
 !خوبه حالش کوچیکمون  مهمون دادمی نشون کننده،  ناراحت تا بود کننده  خوشحال

 فکر  دوما منه با دالرام دونستننمی اوال چون بود یومدهن ما سراغ دینا پلیس
 رو خودم حال و شوکم توی هنوز  افتاده برام که  اتفاقاتی تاثیر  تحت کردنمی

 روی باید سازمان انرژی سوما کجام،  دوننمی که  دونستممی وگرنه دونم؛نمی
 .من امثال نه شدمی گذاشته  دودمان

 .کردیممی فکری یه باید بمونیم جانای ابد تا تونستیمنمی هرحال به

 سکوت و خلوتی از  و گذشتیممی روستا هایباغ کوچه  از  زدیم،می قدم داشتیم
 گاهی  و اومدمی هاخروس و مرغ گاهی  و هاپرنده صدای. بردیممی لذت محیط
 .شکستمی رو سکوت هامونقدم صدای

 .کردممی ریافتد آرامش ازش دیگه، هایوقت مثل و بودم گرفته  رو دستش

. دادیممی ادامه راهمون به و زدیممی لبخند بهش شد،می رد اگه آدمی توک و تک
 توی زندگی تهران، کالنشهر   هیاهوی از  دور  بودن، کرده  عادت ما حضور  به اهالی

 بارشون و کار   به مردم همیشه مثل. داشت جریان عادی خیلی شهرها بقیه و جااین
 .نبود شدیدتر  ترلکن  به نیازی و رسیدنمی

 .برگردیم: دالرام

 :دادم فشار  تر محکم رو دستش

 شدی؟ خسته چرا؟ -
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 !سردمه یکم: دالرام

 افتاده؟ فشارت نکنه -

 !هستی گرمایی  شما. سرده هوا! نه: دالرام

 :خندیدم

 حمیده مامان و چرخیدممی لباس ال یه با زمستون تو بودم بچه! موافقم رو این آره -
 !کردمی تنم لباس زور  به و خوردمی حرص همیشه

 !جوریاین نباشه تو مثل سلمان امیدوارم: دالرام

 سردتون خودتون! همید مثل همتون مادرها شما بودن؟ گرمایی  بده مگه چرا؟ -
 !کنیدمی عریان رو بچه شهمی گرمتون  پوشونینمی رو بچه شهمی

 :خندید

 احتیاط! که  داره حسی چه اقعاو بچه دیمنمی تشخیص. کنیم  کار چه خب واقعا؟ -
 !عقله شرط

 هنوز  هوا کنیمی فکر  شما چون بازهم! شد سوز  عرق گرما  از  بچه و اومدیم حاال -
 !دیمی افزایش رو پتو هایالیه سرده

 شده عوض دنیا به نگاهش کردم،می حس رو این! بود واقعی هاشخنده خندید،
 .بود

 !دیدمنمی غصه و غم هاشچشم توی دیگه

 که  بودیم نپیچیده کوچه  توی هنوز . خونه سمت به کردیم  متمایل رو هامونقدم
 و حال و رسیدمی مشامم به کوچه  داخل از  یاس عطر . ایستاد هم دالرام! ایستادم
 .کردمی عوض رو هوامون

 :آورد پایین رو صداش اختیار بی دالرام

 ایستادی؟ چرا -
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 یه گفتمی حسم کشیدم،  سرک کوچه  داخل و شدم نزدیک خشتی دیوار  به
 !خبراییه

 یک پشت سرم، پشت دالرام و شدم باغ کوچه  داخل. اومدمی عادی نظر  به اوضاع
 پارک جااون مرموزی ماشین. شدم خیره مامانبزرگ یخونه به. شدیم قایم درخت

 شخصی لباس ظاهرا که  اومدن بیرون خونه از  افرادی که  نکشید طولی بود، شده
 تونستممی هم فاصله اون از  زد، سیم بی یکیشون. بودن مامور  اما بودن پوشیده
 !بشنوم

 .تمام دید؟می دستور  چی روستان، داخل کنم  فکر ! نبودن جااین قربان -

 پلیس منم. فهمیدنمی هاپلیس رو شدمی خارج سیم بی از  که  نامفهومی صداهای
 !بودم

 بزنید هم به رو روستا نظم کهاین بدون و آروم. باشن شده دور  زیاد نباید -
 .تمام! کنید  دستگیرشون

 .تمام! شد دریافت -

. داشتنمی نگه مخفی رو ما ابد تا بودیم شده قایم پشتش که  تنومندی درخت
 همون از  رفتن دوال دوال با. بود پارک کنارش  جوانان پیکان یه که  کردم  خداروشکر 

 رد برای. شدیم دور  جاونا از  پاورچین پاورچین و برگشتیم بودیم اومده که  راهی
 .کنیم  نگاه همدیگه به کردیم  فرصت تازه و شدیم هاباغ از  یکی داخل کنی  گم

 من گوشی  زدیم،می نفس نفس بودیم، شده سرخ اضطراب و استرس از  دو هر 
 !بود منصور  حاج زد، زنگ که  نکشید طولی بود، همرام

 ممکن دادمنمی جواب اگه ولی بزنه؛ زنگ خواستن ازش مامورها که  نداشتم شک
 !کنممی فرار  دارم که  بفهمن بود

 :دادم جواب

 بله؟ -
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 کجایی؟!  سید سالم -

 :گفتم  ریلکس

 شده؟ خبری. اطرافم همین -

 کشید  طول هم یکم. کنیم  درستش کمک  بیای گفتم  ترکیده لوله. نیست هیچی -
 .شدم نگرانت کارت

 بعد! بکشم دیگه عمیق سنف یک آرامش حفظ برای تا کردم  دور  خودم از  رو گوشی
 :گفتم  بهش

 نداری؟ کش  لوله شماره. درنمیارم سر  کشی  لوله از  -

 آخه؟ بده اضافه پول باید چرا آدم. خواممی کمک  فقط بلدم خودم ولی چرا: منصور
 گردی؟برمی کی  حاال

 :درآوردم کردن  فکر  ادای

 !خونه گردمبرمی اذون تا احتماال... امم -

 !ترکیده لوله !خیالبی سید: منصور

 :زدم الف

! رهمی یادت چی همه زننمی حرف شناسیمی که  رو هاخانم. شدم دور  خیلی آخه -
 کاریش  یه موقع اون تا. حاجی میام حاال! شدم خارج روستا از  دیدم اومدم خودم به

 .بکن

 !خداحافظ! برسون سالم سید، باشه: منصور

 دورترین به کردم  پرت رو گوشی  و درآوردم رو گوشیم  باتری بالفاصله و کردم  قطع
 !ممکن ینقطه

 کنیم؟  کار چه باید حاال: دالرام

 :زدم کمر   به رو هامدست
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 !داریم فرصت اذون تا. ریممی جااین از  -

 :کرد  ناله دالرام

 نداره دلیلی! شدم خوب که  من. کنیم  تسلیم رو خودمون نظرم به بریم؟ کجا  ولی -
 .بکشن رو من

 :ریختم هم به رو سرم موهای کالفه

 پاک اتگذشته  اما باشی شده خوب شاید تو! کنم  اعتماد کسهیچ به تونمنمی -
 !گیرنمی نظر  در  برات مجازاتی چه کارهات  برای نیست معلوم. نشده

 :کرد  فوت رو نفسش

 !بشم مجازات باید خب، -

 :نالیدم

 !کردی  جبران رو چیز  همه وقتی نه -

 .گردنمه  به هاخیلی خون هنوز . نکردم نجبرا رو چیز  همه! نه: دالرام

 :گفت  و زد تلخندی. کردم  نگاهش مات و شدم ساکت اشجمله این با

 قانون امین،. کردممی کارهایی  چه من که  سخته برات هنوز  باورش دونممی -
 نه؟ دیگه قانونه

 عمل احساسی من. بشن شکسته روز  یک که  شنمی وضع این برای قوانین ولی -
. نیست وقت هم حاال! کنم  هااون تسلیم رو تو نداره لزومی نظرم به واقعا کنمنمی

 .بریم اینجا از  تر سریع هرچه باید ما

 بابام عموی باغ! شناختممی رو باغ این. کشیدم  خودم دنبال و گرفتم  رو دستش
 بود جایی باغ انتهای. کردیممی بازی جااین زیاد فامیل هایبچه با بودم بچه. بود
 .بشیم جااون نزدیک نباید و است دره جهنم گفتنمی هابچه ما به که

 !سلمانه و دالرامه و من نجات راه تنها دره جهنم که  دونممی حاال ولی
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 حتما باید یا زدمنمی حرفی یا من اما اومد؛می دنبالم ناراحتی و اکراه با دالرام
 !کردممی عملیش

 و مار  از  پر  که  باغ از  قسمتی. شدیم رهد جهنم وارد و گذشتیم  امن یمحدوده از 
 راه باکبی و اقتدار  با انقدر . بودن غریب عجیب هم هاشدرخت و بود عقرب

 انگار . ندارن رو بهم شدن نزدیک جرئت هم هاعقرب و مار  بودم مطمئن که  رفتممی
 دره جهنم متری بیست تا زمانی یک که  باشم دماغویی بچه همون شدنمی باورشون

 .تمرفنمی

 کمکم  آفتاب. بود متروکه که  بودیم درآورده سر  دشت از  قسمتی از  شد، تموم که  باغ
 باهاشون عارف محمد: گفتم  و کردم  تازه نفس یکم. رفتمی مغرب سمت به داشت

 کنیم  طی پیاده رو کیلومتر   سه اگه خبرن، بی روستا قسمت این از  هااون یعنی. نبود
 تونیممی. ندادن قرار  محافظت تحت هااون عاقط که  رسیممی جاده از  قسمتی به

 ... .و بگیریم ماشین یک

 :گفتم  و کردم  بغلش هوابی. سردشه دادمی نشون خودش کردن  مچاله با

 !کنممی درستش بیار، طاقت -

 رفتن راه به شروع همدیگه با و گرفتم  رو دستش. کردم  تنش و درآوردم رو اورکتم
 دونستممی. بره یادش خستگی و سرما تا بزنم حرف باهاش کردممی سعی. کردیم
 .کنه  تسلیم رو خودش خوادمی دلش و داره گناه  احساس یکم هنوز 

 خودشون و رفتم در  که  بودن فهمیده حاال تا حتما. شدمی تاریک داشت دیگه هوا
 !کنن  پیدام که  زدنمی آتیش و آب به رو

 کرده  رو زهره یا زینب جاسوسی عارف احتماال منه؟ پیش دالرام بودن فهمیده کجا  از 
 .بود

 سمت ره،می روستا طرف به خط کدوم  دونستممی رسیدیم، جاده به سختی به
 که  بود افرادی و روستا اون از  شدن دور  خواستممی که  چیزی تنها ایستادم، مخالف

 .بگیرن رو ما خواستنمی
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 بود، ستهنش زمین روی و بود شده خسته دالرام داشت،نمی نگه ماشینی هیچ
 !بودم نگرانش

 نگه ماشین یه گفتم،می ذکر  ب**ل زیر  که  طور همون. خوندم الکرسی آیت چند
 .بود میانسال مرد یک راننده. داشت

 پسر؟ آقا ریمی کجا  -

 :دادم قورت رو دهنم آب

 خوره؟می کاشون  یا قم مسیرت حاجی؟ ریمی کجا  شما -

! بمونی جااین صبح خود تا باید خواینمی باال بیا خوایمی! تهرون رممی! نچ -
 نه؟ داری که  مول پول ببینم! نیس خوب حالش نظر  به خانمتم

 :کردم  فوت رو نفسم

 !باهاتون نمیایم تهران خود تا ولی دارم؛ قدری یه آره -

 .باال بیاین! نداره اشکال -

 تحرک راننده و شدیم ماشین سوار . بشه بلند کردم  کمکش  و رفتم دالرام طرف به
 این بازم ظاهرا اوضاع این تو ولی برم؛ خواستممی که  بود جایی آخرین تهران. کرد
 !دارهنمی بر  سرم از  دست پردردسر  شهر 

 انداخت هم روی رو هامپلک روزگار  دست اما کریم؛  رباط یا کرج  بریم بود نظرم در 
 .باشم نداشته گیری  تصمیم قدرت و بخوابم تا

*** 

 در  دود اسم به موجوداتی که  انگار  نه انگار  داد،می ادامه زندگی به عادی خیلی شهر 
 .رسیدنمی زندگیشون و کار   به و کردنمی آمد و رفت مردم. بودن پاکسازی حال

 .بودن کرده  عادت دودها حضور  به عجیبی طرز  به هم هاسال این طی گرچه
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 به و نکرد بیدارم که  بودم دلخور  یکم دالرام از . برگشتیم تهران به باز  میلم، برخالف
 .برسونه جااین تا رو ما گفت  راننده

 براش خودپرداز  از  کرد  وادارم حتی و گرفت  ازم بود همراهم نقد پول هرچی نامرد
 رسید؟می آدم به خیرت شدمی چی مرتیکه آخه خب! بدم رو پولش و بکشم کارت
 [نیستن خوب شما مثل که  همه گلم] زدی؟می کهیر 

 یعنی. شهمی چک هامحساب یهمه و تعقیبم تحت کردم  فرار  که  حاال دونستممی
 جای رفتیم؟می کجا  خب گفتمی دالرام. تهرانم توی من فهمیده محمدعارف االن

 !نه یا کنن  کمکمون  نبود معلوم شناختیمی رو کسی  هم اگه. نداشتیم آشنایی دیگه

 فراری یه وقتی مخصوصا. کنه  کمکم  کسی  نبودم مطمئن منم. داشت حق حدی تا
 !بودم

 ازش اینشونی ولی کنه  کمکمون  ممکنه که  شناسهمی رو کسی  گفتمی دالرام
 !نداره

 راه مساجد از  یکی به سختی به و رسیدیم تهران به کوفته  و خسته گذشته،  شب
 .خوابیدیم خدا یخونه توی شب و یافتیم

 مقداری خواستم ،بدم مرده اون به تا برداشتم حسابم از  پول مقداری کهاین از  بعد
 این. بودن شده مسدود هامحساب همه. بود شده مسدود حسابم اما بردارم بیشتر 
 بر  دستمون از  کاری  پول بدون قاعدتا! ما کردن  پیدا به بود بسته کمر   پلیس یعنی
 !اومدنمی

 .نداشتیم بساط در  آه همین برای

 ریممی سمتی به مداری گرسنه  شکم و پیاده پای با ما و صبحه نه ساعت هم حاال
 !میگه دالرام که

 من به. کنیم  اندازشپس باید واقعا گفت  دالرام که  بود مونده برام تومن هزار  سی
 چیه؟ انداز پس! رگ به زدممی حسابی صبحونه یه بود

 ریم؟می داریم کجا  بگی خواینمی هنوز  خانوم -
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 !بگم که  نپرسیدی -

 !آرومه و امیدوار  هنوز  یعنی این. شدم خوشحال! بود خندون و شیطون یکم لحنش

 ریم؟می داریم کجا!  پرسممی حاال خب -

 .باشگاه -

 نظرت؟ به ورزشه وقت االن باشگاه؟ -

 :خندید

 !کنه  کمکمون  ممکنه هامرزمهم از  یکی! نه -

 مطمئنی؟ کجا  از  -

 :شد ناامید یکم اشچهره

 ... .خب و روزگاره هایمهربون از  ولی نیستم؛ مطمئن زیاد راستش -

 شناسیش؟می وقته چند -

 !ماه چند کنم  فکر  -

 :شدم پوکر 

 شناختشمی ماه چند فقط که  کسی  آدمی کدوم  آخه دالرام؟ رو من کردی  مسخره -
 فراریه؟ وقتی اونم رسونهمی یاری رو

 .نگفتم چیزی منم بودیم، شده نزدیک دیگه. نگفت چیزی

 هایلباس با دخترها که  وقتی تا. دیممون جااون رزمی کالس  تایم شدن تموم زمان تا
 همشون چطور  ریزون عرق و ورزش همه اون بعد موندم من اومدن، بیرون سفید

 [نگاهت برادرم! ]عالی که  هم هیکال ماشاال کردن؟  حفظ رو غلیظ آرایش اون

 !خودشه -
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 مداو بیرون در  از . رسیدم محجبه تقریبا دختر  یک به و کردم  دنبال رو دالرام نگاه رد
 صبوری، حلما اسمش! بود اومده عقدمون روز ! شناختمش. کرد  سرش رو چادرش و

 .معصوم و ساده ایچهره و قدبلند

 !قویه پلیسیم حافظه خب؟ چیه

 زیاد نه بود ساده زیاد نه. نشست لبم روی لبخندی عقدمون روز  یادآوری با
 .بود شده قشنگ خیلی روز  اون دالرام ولی! تجمالتی

 فکر  همشون و شناسنمی رو من هابچه بقیه شیم، نزدیکش خودمون تونیمنمی -
 .بودن هم ختمم مراسم توی مردم، من کننمی

 :گفتم  متعجب

 اومدی؟ روز  اون تو -

 :کشید  آه

! نامحسوس خیلی کن،  باز  رو صحبت سر  و جلو برو تو حاال! بعد برای باشه -
 بگم؟ بهت یا بگی چی دونیمی

 !کنممی خودمو عیس! بلدم خودم بابا نه -

 لبه روی ماشین یه پشت دالرام. داشتیم فاصله جااون با متری صد یه دالرام و من
 :گفت  و نشست جدول

 .منتظرم من -

 .رفتم سمت اون به و دادم قورت رو دهنم آب

 دالرام. شد بیشتر  استرسم و شد جلب سمتم به هانگاه کوچه  داخل شدنم ظاهر  با
 !شناختنمی رو من و بودن ختم و عقد مراسم توی هاشونخیلی گفتمی راست

 .بود هاشونب**ل روی شیطانی لبخند یک حاال اما
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 پایین سرش که  حلما به آروم و زدم شوندخترونه خیاالت به پوزخندی دلم توی
 .بود کسی  منتظر  انگار  و داده تکیه دیوار  به. شدم نزدیک بود

 بود نامناسب وضعم و  ُسر  داد، رو ابمجو تعجب با و کرد  بلند رو سرش کردم،  سالم
 .بودم شرمنده هم بود خورد اعصابم هم بابت این از  و

 شده؟ چی کنید؟می کار چه جااین شما معصومی آقای -

 شما کمک  به ما! سخته توضیحش دونممی گرچه!  میدم توضیح براتون راستش، -
 !داریم احتیاج

 :شد بیشتر  تعجبش

 شما؟ -

 !دالرام و من -

 آدم عین تونینمی سرت خیر  امین کنن  سرت بر  خاک ای! افتادمی پس داشت یگهد
 !بزنی حرف

 ست؟زنده دالرام: حلما

 چند توجه دیدم! نکن ضایع یعنی که  کردم  چهارتا و هامچشم ترس با! گفت  بلند
 !شده جلب نفر 

 :گفتم

! گیرممی ور  انتقامش من مطمئنا و استزنده ماها قلب در  همیشه دالرام بله بله-
 [کردا  جمعش خوب]

 بیشتر  کهاین برای. گفتن  تسلیت مجددا بودن تر صمیمی دالرام با ظاهرا که  نفر  چند
 :گفتم  آروم نکنم توجه جلب

 !منتظرتونم پایینی خیابون فالن کافه  توی من صبوری خانم -

 !میان االن پدرم ولی -
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 :کردم  زمزمه کالفه

 رو این کاریه،  نیست شخصی قضیه بهتره، اشنب جریان در ! بیارین هم رو ایشون -
 !واجبه خیلی کارم  بدونین اما نشه، تفاهم سو تا میگم

 :کردم  بلندتر  یکم رو صدام. داد تکون تند تند رو سرش

 !علی یا کنیم،  جبران انشااهلل! همکاریتون از  ممنون -

 :گفتم  رسیدم که  دالرام به شدم، دور  جااون از  کمکم  بعد

 .بریم -

 .باشه پیدا کمتر   شچهره تا کشید  جلو کرد،  مرتب رو روسریش و شد بلند مآرو

 بریم؟ کجا  -

 !بگم برات تا بریم -

 تعریف براش رو قضایا رفتیم،می بودم گفته  که  ایکافه  سمت به آروم که  طور همون
 .کردی  عمل خوب باز  اوضاع این با خوبه گفت  ولی! گرفت  خندش یکم. کردم

 الیت هایکافه  از ! اومدنمی خوشم اصال ها کافه  مدل این از . ودب تاریک خیلی کافه
 [زیادته همینم جیبت تو نداری قرون دو فعال] اومدمی خوشم بیشتر 

 تو. بود شده ذله دستمون از  دیگه کافه  مسئول. بودیم جااون رو ساعتی نیم یه
 .زدمی موج خاصی «پارک اومدید مگه» یه هاشچشم

 کیک  بود تومن هزار سی زیر  که  چیزی تنها ماشااهلل. دادیممین سفارش که  همهیچی
 [گرسنه  دار روزه هشتگ! کیک  جان آخ. ]بود

 پرسی احوال و سالم گرم  خیلی و شدیم بلند. شدن وارد پدرش با حلما باالخره
 !بگن چی دونستننمی حتی و بودن کرده  کپ  دالرام دیدن با دو هر . کردیم

 امید به باشه؟ طوریهمین مرگا همه انشااهلل ای؟زنده که  شدیم خوشحال خیلی
 دیگه؟ میرینمی دیگه خدا
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 تر راحت خیالم همین برای اومد،می نظر  به ایفهمیده و متشخص آدم صبوری آقای
 .بگذاریم درمیون هااین با گفت  دالرام همین برای شاید شد،

 :کردم  شروع من و نشستیم کافه  از  دنج گوشه  یک

 !داریم نیاز  کمکتون  به که،  بود این مزاحمت از  ما منظور  راستش -

 ... .قضیه این از  هنوز  راستش برمیاد؟ ما پس از  کمکی  چه: صبوری

. دودهاست با مبارزه من شغل دونید،می که  طور همون. خدمتتون میدم توضیح -
 !بگم ساده کنممی سعی مفصله خیلی ما داستان

 .انداختم دالرام به نگاهی نیم

 :گفت  آروم و کشید  آهی دالرام

 !بودم دود یک من راستش -

 .نترسیدن حتی! نگفتن چیزی ولی کردن  تعجب دو هر 

 :گفت  اشتیاق با حتی حلما

 خب؟ -

 :دادم ادامه

. بود گرفته  فاصله دودمان از  که  بود هاسال! شده درمان خوشبختانه االن ولی بله -
 بوده هااون از  مهمی عضو قبال که  دالرام خواهرم، شدن گرفته  گروگان  از  بعد

 کننمی دستگیر  رو دالرام و کننمی آزاد رو خواهرم اونا و کنهمی معامله باهاشون
 .مرده کنیم  فکر  تا زدن گول  رو ما جسد یک سازی شبیه با و

 :گفتم  غم با و کردم  مکثی

 !کردمی کمک  ما به داشت دالرام چون -

 :داد ادامه رو هامحرف دالرام
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 باعث تونست اطالعات اون. کردم  فرار  و دزدیدم ایدیگه اطالعات زشونا سختی با -
 .بشه سرانشون دستگیری و اخیرشون اقدامات شدن خنثی

 کافه  خدمتپیش که  بگه چیزی خواست و کشید  ایدیگه عمیق نفس صبوری آقای
 :گفت  تمسخر  با و شد نزدیک

 دین؟نمی سفارش که  هستید کسی  منتظر  هنوزم شما آقا -

 من خواید،می چی ببینید دخترم حلما! جناب نیستیم کسی  منتظر  نه: صبوری ایآق
 !نمیارم در  سر  که

 :کرد  من به رو

 !بدونم رو ادامش دارم دوست! شهمی جالب داره قضیه اما -

 رو ما نظر  کهاین بدون کردمی غربت احساس یکم هنوز  که  حلما زدم، تلخندی
 :گفت  بپرسه

 بازی دار روزه ینویسنده احساسات با! کوفت  ای! ]لطفا کالتیش بستنی کیک  چهارتا -
 [خوبیست؟ کار   کردن

 بودم امیدوار . شد دور  ازمون کردمی رضایت احساس سفارش از  که  خدمتپیش
 .بکشم خجالت حسابی قراره دونممی گرچه!  نباشه گرون  زیاد و نشم شرمنده

 :زد لبخندی صبوری آقای

 .دادید نجات رو شهر  که  افتخاره باعث! خوبه خیلی کهنای! آهان بودیم؟ کجا!  خب -

 :کشیدم  آهی

 از  دالرام هرحال به! داشت وجود مشکلی یه و کرد  دستگیر  رو خانمم سازمان -
 بعد و است زنده بودم فهمیده تازه نداشتم، خوشی حال منم. کرد  فرار  هم سازمان
 از  منم اما کنن  آرومم کردن  سعی خانوادم. بودم خبر بی ازش و بود شده متواری

 شهر  از  ماشینش با کرد  کمکمون  خواهرم و کردم  پیدا رو دالرام. رفتم در  دستشون
 ظاهرا کهاین تا رفتم در  تنها من کردنمی فکر  هااون. دیگه جای یه بریم شیم خارج
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 از  بدبختی با ما. فرستادن دنبالمون و فهمیده خواهرهام رفتار  موشکافی با برادرم
 و جون سازمان، ترسممی من! هستیم فراری هنوز  حاال و اومدیم تهران تا همدان
 حتی و بیننمی چشم یک به رو دودها یهمه هااون! نکنه تضمین رو دالرام امنیت
 .کنن  فکر  متفاوت یکم نیستن حاضر 

 یا نه، یا کنن  کمکمون  کردنمی فکر  خودشون با احتماال. فکر تو رفتن سخت دو هر 
 !دروغ یا گیمیم راست کهاین

 :زد حرف حلما باالخره

 ست؟ساخته کاریچه ما از  -

 :زدم تلخندی

 وقتی تا و برسونید پدرم به پیغامی که  حد این در  فقط! شیمنمی مزاحمتون زیاد -
 رو من هایحساب یهمه هااون. بدید قرض بهمون رو وجهی یک بشه بهتر  اوضاع

 .نداریم سرپناهی و وسیله هیچ یمشد خارج همدان از  وقتی از  و کردن  مسدود

 سازمان؟ به برگردید نیست بهتر  -: گفت  محکمش و عمیق نفس از  بعد صبوری آقای
 !نیستن انصافبی و سنگدل هم انقدرها هرحال، به

 هامونکیک  حین این در . بود هامونحرف به نسبت تردید و شک کمی  لحنش توی
 !شدیم مشغول کمابیش  و آوردن رو

... که  بود این فرارم اصلی دلیل: گفت  شرمزده و آروم خیلی و کشید  آهی دالرام
 دنیا به صالحیت من و بوده هااون با حق شاید. بکشن رو امبچه خواستنمی

 !ترسممی! کنم  ریسک تونمنمی اما! ندارم رو آوردنش

 .گرفت  رو دالرام دست دلجویانه حلما. شد عوض نگاهشون

 :گفت  محکم حلما پدر 

 بگید؟ بهشون خوایدمی چی چیه؟ ونبرنامت -

 :گفتم  و کشیدم  باحال هایعمیق نفس اون از  خودش مثل
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 و شدن تفاهم سو دچار  فقط نیستن سنگدل انقدرهام هااون گفتید  که  طور همون -
 خواممی فقط. کنهمی حمایت ازمون بشنوه رو هامحرف اصلی فرمانده دونممی

 .بشه تضمین خونوادم امنیت

 :گفت  و کرد  نگاه پدرش به حلما

 ما؟ یخونه بیان توننمی بابا -

 !نه که  چرا: صبوری آقای

 :گفتم  زده هول

 !شهمی دردسر  براتون! تونیمنمی واقعا نه -

 ... .خب: حلما

 :خندید صبوری آقای

 !پسرم یخونه برید تونیدمی! حلما خوندم رو ذهنت! خوبیه فکر  -

 بله؟: من

 ولی خالیه االن که  داشت مجردی خونه یک آلمان به فتنشر  از  قبل تا برادرم: حلما
 مرتبش من که  بود ریختههم به هاشدانشجوگری خاطر  به یکم سکونته، قابل

 خونمون نزدیک. جااون رنمی میان شهرستان از  اقواممون که  هاوقت گاهی!  کردم
 !هست هم

 :زدم لبخندی

 !کنیممی جبران رو لطفتون این حتما -

 بیاد پیش فرصت کرد  کاری  خدا که  شدم خوشحال من! چیه؟ هاحرف نای: صبوری
 !محتاجیم دنیا اون هممون ما، آخرت برای ایهذخیره این! کنم  کمک  شما به

 سوار  کنم،  حساب تونمنمی کهاین جهت شدن شرمنده و هاکیک  کردن  تموم از  بعد
 .کردیم  حرکت و شدیم ماشینشون
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*** 

 نگاه رو خلوت خیابون بود، ایستاده پنجره پشت و بود پیچیده خودش دور  پتویی
 داشت شاید بود، گذرونده  رو سختی روزگار . بمونه خودش حال تو گذاشتم.  کردمی

 .اومدمی کنار   باهاشون و کردمی مرور  رو دردهاش

 جااین زیاد خب ولی! بود روانداز  و مالفه از  پر  هاسمساری مثل خونه این
 درست چیز  همه انشاهلل بده اطالع فرمانده به بابا کهاین محض به موندیم،نمی
 !شهمی

 کردیم  استراحت کمی  داد، ما به رو کلید  و جااین اومد صبوری آقای کهاین از  بعد
 با. بود شده شکسته خیلی صداش گرفتم،  تماس بابا با جااین ثابت تلفن با ظهر  و

 درک رو چیز  همه که  بود مرد خیلی کنه،  صبحت فرمانده با کرد  قبول توضیحاتم،
 .عارف برعکس! کردمی

! بچگیش همون از  بود سختگیر  و کار   محافظه خیلی عارف محمد نبود، خودش تقصیر 
 عاصی رو ما هاوقت خیلی بودن، بزرگه برادر  هایمراقبت و حفاظت یبهونه به

 .کردمی

 !زنهمی صدمه من به قطعا دالرام کردمی فکر  حتما هم حاال

 ایجاد رفتارش در  تغییری هیچ چرا دوده دالرام فهمید که  وقتی یعنی کردم،  فکر 
 به فرصتی یه کهاین یا بشه؟ مطمئن خواستهمی یعنی نگفته؟ بهم هیچی و نشده
 و اصال! دلرحمه خیلی اون. کنه  ایجاد ما توی رو آمادگی این کمکم  و بیاره دست

 ها،وقت گاهی!  من جز  هب شهنمی مهربونیش متوجه کسی  الوجوه من وجه هیچ به
 .بگذریم! گممی که  دیدم

 و گیریتصمیم تونهمی سابقهبی و جدید مسائل مورد در  که  کسی  بهترین و تنها
 !اصلیه فرمانده همون یا کیفری  سردار  کنه  مدیریت

 از  که  عارف محمد یکیش. ندارن رو بعدی چند نگاه این سردارها و هافرمانده بقیه
 .برنمی حساب ازش هاخیلی و هدار  زیادی قدرت قضا
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 .فکری توی باز  شده؟ چی -

 :کشیدم  عمیقی نفس

 حساب فرمانده روی شهمی چقدر  کهاین و کنممی فکر  کیفری  فرمانده و عارف به -
 کردی؟می فکر  چی به تو. کرد

 :پیچید خودش به بیشتر  رو پتو و نشست مالفه با شده روکش یکاناپه  روی

 !انتظارمونه در  یاآینده چه کهاین -

 .بود برعکس اما! کنهمی فکر  گذشته  به کردممی فکر ! جالبه

 :نشستم کنارش

 نیست؟ اتگرسنه  -

 :زد لبخندی

 ببخشید رو من قصور ! کردممی حاضر  ناهار  برات باید. بپرسم باید من و این -
 !سرورم

 :خندیدم

 بانوی بفرمایید عفو رو من قصور  شما! کردممی پرش باید من خالی؟ یخچال این با -
 [لوس! ایش! ]من

 .داد تکیه کاناپه  پشتی به رو سرش و کشید  آرومی عمیق نفس زد، رنگکم  لبخندی

 گناهنبی که  مونده باقی دودهای به باید نشده، تموم کارم  هنوز  کنممی حس -
 .باشم خودم نجات فکر  به کهاین نه! کنم  کمک

 :گرفتم  و دستش

 !کنهمی موافقت اون مطمئنم گم،می فرمانده به. دیمی جامان انشاهلل کارم  اون -

 :کرد  بهم نگاهینیم
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 کردن  رفتار  باهام جوریاون وقتی بود کجا  خوبه انقدر  گیمی که  فرماندتون این -
 کشن؟می و سلمان گفتن  و

 :کردم  نگاه زانوم به گرفت،  غم رنگ نگاهم

 از  هر ! شیمیاییه جانباز  مریضه، نیست، سازمان توی همیشه متاسفانه اون -
 اکسیژن کپسول  به وصل و خونه توی زور  به و شهمی وخیم وضعش چندگاهی

 .دارنمی نگهش

 :بزنم لبخند کردم  سعی

 !داشتم دوستش خیلی من! مهربون و قوی العادهفوق و! قویه ایمانش خیلی ولی -

 چیه؟ دونیمی -: گفت  و خندید. دیدم هاشچشم توی رو امید برق

 یه؟چ -

 !گشنمه  من -

 :خندیدم

 !ندارم بساط در  آه که  دونیمی -

 :کرد  خارج اعتباری کارت  یک و خاکستریش مانتوی جیب توی کرد  دست

 .بیار بساطت تو بذار  بخر  آه برو -

 :نشستم صاف و شدم جدی

 بوده؟ کجا  این -

 :گفت  غمگین

 تا اتاق توی رفت حلما کردیم،می صحبت صبوری آقای با داشتیم که  موقع اون -
 رو این اتاق، توی رفتم بالش و پتو برداشتن برای که  بعدا ولی برداره چیزی ظاهرا

 .دیدم بود نوشته رو رمزش که  کاغذ  یک با

 !ناقابله: بود شده نوشته روش داد، نشونم کاغذی  بعد
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! نداشتم رو غرورم شدن فشرده از  حد این تحمل داد، دست بهم وحشتناکی حس
 کار   این به مجبور  ولی کنم  حمالی بازار  تو برم بودم حاضر  نبود اریاضطر  شرایط اگه

 !کنم  سیر  رو بچم و زن شکم تا نشم

 بگیرم و کسی  بال و پر  زیر  خواستم اگه شد عادی اوضاع وقتی دادم قول خودم به
 !کنم  حفظ رو غرورش و بده انجام برام شده که  هم کوچیکی  کار   بخوام ازش حتما

 تا. برگشتم و کردم  مختصر  خرید یه کارت  اون با رفتم ایدیگه حرف هیچ بدون
 .کردم  خرج هم رو اممونده باقی تومن هزار  سی حتی و کردم  خرج کم  تونستممی

 و باریدمی خستگی هاشچشم از . دالرام جلوی گذاشتم  و کردم  درست املت خودم
 .بخورم حرص کمتر   تا بدم انجام رو کار   بیشترین خواستممی منم

 .نخوردم بیشتر  لقمه دو مسخره املت ونا از 

 منتظر  و رفتممی راه مدام و بودم بیدار  من ولی بخوابه؛ تا کشید  دراز  بازم دالرام
 !کردم  چک برداشتم رو گوشی  بار  چند حتی بودم تلفن خوردن زنگ

! نکردم حسش حتی که  کوتاهی  خواب. برد خوابم دالرام کنار   و شدم خسته باالخره
 بیدار  باید شد، بسته هامچشم کهاین محض به باشه، داده رخ زمانی جهش که  انگار 
 .شدممی

 !خوردمی زنگ داشت تلفن

 :برداشت رو گوشی  بود شده بلند عصرگاهی خواب از  من از  زودتر  که  دالرام

 الو؟ -

 :گرفتم  ازش رو گوشی  رفتم درنگ بی کرد،می نگاه من به گنگ

 بله؟ -

 !جان بابا الو -

 :کشیدم  عمیقی نفس
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 بابا؟ شدچی! خداروشکر -

 زنگ بهم که  فهمیده کجا  از  دونمنمی میاد، دنبالت داره عارف محمد! امین محمد -
 .کنهمی بررسی رو آشناها همه ارتباطی خطوط ظاهرا. زدی

 :گفتم  متعجب

 چی؟ -

 برام هنوز  هم عروسم! بده رخ دوتا شما بین رویی در  رو این خوامنمی کن  گوش  -
 کاری  تونهنمی االن کیفری  اما! سوال زیر  بره این از  بیشتر  عزتش خواممین عزیزه
 !کنی  معاطل رو عارف یکم باید. بده انجام

 زنی؟می زنگ کجا  از  داری االن شما بابا -

 شنود رو هامونحرف االن همین ممکنه گرفتن،  رو تو رد هااون اما! عمومی تلفن -
 !دنبالت بیان االن همین حتی یا! کنن

 حرفی نتونستم حتی و ریختم هم به بود شده بلند کمی  که  رو موهام کالفه  و گیج
 .بود شده گس  و خشک دهنم! بزنم

 محمد؟ الو -

 بابا؟ جانم -

 .بابا پشتته من دعای نترس -

 :دادم بیرون سختی به رو نفسم

 !علی به نوکرتم -

 بتونم هرکاری اما مبر  باید دیگه من خدا، به بسپارش شه،می درست نباش ناامید -
 نداری؟ کاری.  کنممی

 .حق یا خداحافظت! بابا نه -

 .بابا یارت علی -
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 !گرفتم  رو شکستنش جلوی مردونه که  گرفت  رو گلوم  عجیبی بغض. شد قطع تماس

 :گفت  و کرد  پر  مشما یه. داشتیم که  چیزهایی اندک کردن  جمع به کرد  شروع دالرام

 .بریم -

 بهش هاوقت گاهی!  طوفان مقابل کوهیه  انگار ! آروم ههمیش مثل. کردم  نگاه بهش
 روزهایی که  بود این برای هم شاید. خوردممی غبطه آرومش هایچشم این بابت
 .بود کرده  طی رو روزها این از  تر سخت خیلی خیلی

 آقای یخونه به رو خودمون بیرون، رفتیم و کردیم  اولش مثل رو خونه سریع
 دادیم هاهمسایه از  یکی به بدیم، خودش به رو کلید  دنش رومون. رسوندیم صبوری

 .بده بهش

 عارف به و کردم  قرض تلفن رهگذر  یک از . شدیم ناکجاآباد یروانه پیاده دوباره
 :گفتم  بهش پیغامگیر، روی رفت زدم، زنگ

 شریفیه مرد خونه اون صاحب شدیم، خارج جااون از  ما نرو خونه اون سراغ -
 !میایم سازمان به فردا صبح ما. الناسه حق ریز ن هم به رو اشخونه

 که  رو بابا هایحرف بود، بیشتر  هااون از  ما عمل سرعت طور چه که  کردم  تعجب
 !کنن  دستگیرمون پایین بریزن دیوار  و در  از  بودم منتظر  لحظه هر  شنیدم

 کاش  ای گفتم  خودم به لحظه یک که  بودم شده خسته گریز   و تعقیب این از  انقدر 
 !شدیممی گیر دست

 که  هست خوب حالش فرمانده دونستمنمی و نداشتم بابا با ایارتباطی راه دیگه
 !نه یا سازمان بیاد بتونه

 بود، خوشحال تقریبا کنه  کمکمون  تونهنمی فرمانده کهاین از  هم عارف محمد انگار 
 !کنهنمی درک رو پلیس یک خشونت لزوم وقتهیچ فرمانده گفتمی همیشه

 .کنه  متفاوت انقدر  هارواون پلیس دو عقاید اختالف کردمنمی فکر  توق هیچ

 .فهمیدممی رفتنش راه طرز  از  بود، شده خسته واقعا دیگه دالرام
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 کنیم؟  کار   چه امین؟ بریم کجا  -

 :دادم فشار  تر محکم رو دستش

 .کن  اعتماد بهم! شهمی درست -

 :شد کمتر   سرعتش

 محض به عارف محمد دونممی کنی؟می مکک  من به کهاین از  نیستی پشیمون -
 .برگشتنته منتظر  باز  آغوش با کنی  ولم کهاین

 :کنه  حرکت تر سریع تا کشوندم  رو اون و کردم  تر محکم رو هامقدم

 !کنم  ولت که  نیستم نامرد همسفرتم، من -

 :زد تلخندی

 .شدممی جدا ازت نبود سلمان خاطر  به اگه بخوای رو راستش -

 :شد مدل وارد غمی

 نداری؟ دوستم هم ایهفته دو جنین یک یاندازه به یعنی -

 .برم خواستممی که  داشتم دوستت دارم، دوستت -

 !مونممی بودم گفته!  باهاتم گفتم  که  بهت -

 .نداشتم رو لیاقتت من دونی،می نبود، حقت ولی -

 زنهمی بندری نفس به اعتماد عدم و ضعف هاتحرف توی! کنممی تعجب: خندیدم
 برمیای؟ اوضاع پس از  و کنیمی عمل سلحشورانه اونچنان عمل وقت طور چه پس

 :کردم  عوض رو بحث. نداد جوابی

 تونممی داره، بدهی بهم کنه،می زندگی هاطرف این قدیمیم هایدوست از  یکی -
 .بکشیم اینقشه و بمونیم جایی یه رو امشب تا بگیرم رو پولم ازش
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 حتی عارف محمد که  دونستممی. اومد دنبالم قبل از  تر هخست و نزد حرفی دیگه
 .شناختنمی مطمئنم رو یکی این اما گرفته،  نظر  زیر  هاممدوست

 قرض کسی  به پولی وقتی معموال من چون. بود خوشحال اما کرد  تعجب دیدنم از 
 اعصابشون افراد خود هاوقت گاهی  که  کردممی تعلل و دادممی کش  انقدر  دادممی
 !شدمی ردخو

 [داری فدایی سید! ]بود بخش لذت برام خیلی ظاهری پرتیحواس این

 از  داد، رو زیادیش مقدار  ولی بده پس رو قرضم یهمه تونهنمی موقع اون گفت
 قرض این که  برکتی واقعا اما دادمنمی صدقه من. شدم شرمنده شرمندگیش

 واقعا دنیا اون ببینم تونستممی انگار  و بود بیشتر  قرض خود از  داشت، برام هادادن
 .رسهمی دستم به اشنتیجه

 استراحت گذاشتم  رو دالرام. گرفتیم  جا مسافرخونه یک توی سختی به پول اون با
 [باش آرام سید. ]بریزم سرم به خاکی یه نتکافی  طریق از  تا رفتم خودم و کنه

 که  بود راهی اتنه چون. کنه  چک رو قدیمیش ایمیل اون هنوز  زهره بودم امیدوار 
 .نفهمه محمد و بدم پیام بهش تونستممی

 راه چند. کردم  ایمیل براش رو بودیم گرفته  اتاق توش که  ایمسافرخونه شماره
 تونستنمی که  کسانی.  کردم  باز  ایدیگه اعتماد قابل افراد برای رو دیگه ارتباطی

 .بزنن دور  رو برادرم استبدادهای هامحدودیت

 عقب به اگه. نبودم پشیمون کارهام  از . تنها و پیاده زدم، یابونخ به بودم، کالفه
 .کنممی حمایت ازش بازم و کنممی انتخاب رو دالرام بازم برگردم

 :کشیدم  آهی. کردم  نگاه بوم ب**ل آفتاب به و کردم  بلند رو سرم

 ... .[علی صل اللهم. ]صلوات نشم تیمارستانی -

 .دادم ادامه مسیرم به همیشه از  تر خسته
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 آلودشخواب صدای با و کرد  صدام مسافرخونه مسئول بعد، ساعت هشت حدود
 تلفن چون و گذاشتم  دستش کف  خوبی انعام. کرد  اعتراض ناگهانی تلفن این به

 !بزنن زننگ بهم شب وقت این نداشتم انتظار . رفتم البی به نبود برقرار  داخلی

 :شنیدم رو صداش برداشتم رو گوشی  کهاین محض به

 .امین محمد سالم -

 :کشیدم  عمیقی نفس

 تیکه این! ]عارف نوع از  محمد! کردینمی بازی موشکقایم خوب انقدر  بودیم بچه -
 [دارم دوستت یزدی حسینی خانم ادبیاتمه دبیر  کلوم

 به کردی  معاطل و من روز  چندین واقعا فهممنمی. نکن فرار  دیگه جااون از  امین -
 داده؟ کشتن  به رو نفر  صدها که  دودی خاطر 

 !کشممی رو هاسختی این یهمه زنم برای االن من. مرده دود اون -

 سو ازت داره اون فهمینمی چرا. زندونه هایمیله پشت جاش چی؟ که  آخرش -
 فرقی چه! بذاره سرپوش خرابکاریاش همه روی تا بمونه؟ زنده تا کنهمی استفاده

 .هقانون قانون کیفری؟  سردار  یا من داره

 بیفته تو دست پرونده دونممی من. کنهمی فرق سردار  با تو قانون اجرای ینحوه -
 .انتقامی فکر  به فقط و نیستی بنده هم رو خدا دیگه

 دود؟ یک مقابل در  برادرت ایمان گی؟می چی هست حواست -

 :گفتم  ایشده کنترل  خشم با

 باشی؟ داشته انعطاف ذره یک تونینمی وقتی فهمیمی چه ایمون و دین از  تو -
 گرفتی؟  یاد( ع)علی امام از  که  چیزیه این

 :نالید

 توی. افتادن لج من با اداره نصف کردی  کاری!  کن  تمومش امین! بردار دست -
 !برام انداختی راه اعصاب جنگ کافی  اندازه به خونه
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 !دارم شرط اما. کنممی تمومش باشه کنیم؟  تمومش خوایمی -

 و بشه دستگیر  اون خواممی فقط من. قبوله بگی هرچی شهبا: کشید  عمیقی نفس
 .خونه برگردی تو

 کنی  درستش باید جوری یه یعنی. خواممی رو امبچه و خودش جون تضمین من -
 فردا! کرد  خواهد تایید هم قانونی پزشک رو این و نیست دود دیگه اون ضمنا و

 .نه ساعت صبح

 .کردم  قطع

 نشسته کهنه  تخت روی نگران. برگشتم اتاق به و ریختم هم به رو موهام کالفه
 که  چیزی تنها. بگیرم دوش یک رفتم و نگفتم چیزی. کردمی نگاهم و بود
 .کنه  دور  تنم از  رو خستگی کمی  تونستمی

*** 

. تدبیرم به بعد و خدا به اول کردم،می اعتماد باید بودم، گرفته  محکم رو دستش
 {بازیه شاسکول نیست تدبیر  این سید گیدمی دارید االن دونممی]

 هاقندی کله  این با بود شده بسته ایکس خیابون کل.  داشتیمبرمی محکمی هایقدم
 که  قبال. داره اهمیت انقدر  دالرام دونستمنمی. هلیکوپتر و ویژه یگان. هازرد نوار  و

 چریک از  و دختره یک که  هست اصلی اعضای از  عضوی دونستممی شناختمش،نمی
 !بودم کنارش  حاال و دونستمنمی رو اسمش اما داشتم خبر  بودنش باهوش و بودن

 .کنم  گریه  یا بخندم گرینظامی حجم اون از  دونستمنمی

 و گرفتیم  قرار  توجه مورد شدنمون وارد و خیابون نزدیکی به ورودمون محض به
 .گرفتن  نشونه رو ما هااسلحه

 دیگه فرمانده چند و محمد که  دیمبو سازمان جلوی! ترنزدیک و شدیم تر نزدیک
. بزنیم زانو و سرمون روی بذاریم رو هاموندست کردن  اعالم بلندگو با و شدن ظاهر 

 !کردیم  رو کار این
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 صدایی که  کنه  صادر  رو ما دستگیری و نیروها شدن نزدیک دستور  اومد محمد
 .کرد  متوقفش

 ما نزدیک و بود دهش خیابون وارد هانظامی حضور  به توجهبی شخصی ماشین یک
 خودش معطوف رو همه نگاه که  بود جوری هاشالستیک ترمز  صدای. کرد  ترمز 
 .کرد

 به توجه بی. بود ساده و شخصی هاشلباس. شد پیاده راننده سمت از  جوونی پسر 
 رو هاشونحرف و نبود زیاد باهاشون فاصلمون دوید عارف محمد سمت به ما

 :گفت  و داد محمد به حکمی پسر . شنیدممی

 .سرهنگ داشتید نگه دست که  ممنون -

 :گفت  عصبانیت با و خوند رو حکم کالفه  محمد

 ده؟می معنی چه این -

 اوضاع برگردن منطقه از  ایشون وقتی تا دارم تام اختیار  سرلشکر  طرف از  من: پسره
 !کنم  مدیریت رو سازمان

 از  بعد و گرفت  فعار  دست از  رو برگه بود کریمی  سرهنگ که  عارف کناری  فرمانده
 رو کار   همین هم بقیه کارش،  این با. داد نظامی احترام پسره به درنگبی خوندنش

 .کردن

 .شدیم بلند و آوردیم پایین کمکم  رو هاموندست

 امیر  حکم موقت طور  به حاال که  کرد  معرفی کیفری  کیوان  سروان رو خودش پسره
 !داشت رو

 که  طور همون. برگردن ویژه هاییگان و برگرده عادی حالت به اوضاع داد دستور 
 و بزنه حرف باهاش کردمی سعی محمدعارف کرد،می مدیریت و دادمی دستور 
 مرغ مثل و کردمی ما به خشمگینی نگاه چندگاهی از  هر ! بود شده سرخ سرخه

 .کنن  آرومش کردنمی سعی همکاران طرفی از . کردمی ولز  و جلز  سرکنده
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 هم من نصف بچه الف تو آخه -: زد داد کیوان  به رو و آخر  سیم به زد عارف ناگهان
 دونیمی! کنیمی تکلیف تعیین سازمان برای داری جوریاین که  نداری سال و سن
 کشیدم؟  زحمت چقدر  من پرونده این روی

 :گفت  ریلکس کیوان

 .ندید ادامه دیگه بهتره شما گفتن  سرلشکر  اما متوجهم -

 :گفت  کریمی  به

 .سازمان داخل کنید  راهنمایی رو میمعصو سرهنگ -

 :زد پسش که  بشه نزدیک عارف به اومد کریمی

 !داده فریب رو همتون ساحره اون! ایددیوونه شماها! کنید  ولم -

 از  کهاین با. داخل بردنش بیدادهاش و داد رغم علی و کردن  اشمحاصره نفر  چند
 رو صحنه این دیدن طاقت بودم شده عاصی رفتارهاش، و هاحساسیت دست

 .بود ناراحت هم اون. کردم  نگاه دالرام به و کشیدم  عمیقی نفس. نداشتم

 :گفت  و گرفت  خندش خودش. دادم نظامی احترام. شد نزدیک ما به کیفری  سروان

 بهم و کردید  دریافت رو من پیغام که  خوشحالم. هستم کیفری  سردار  پسر  من -
 .کردید  اعتماد

 .اومدید که  ممنون. خوشحالم منم: دادم دست بهش و زدم لبخندی

*** 

 «غروب هنگام گذشته  شب به فلش»

 بود گفته  مسافرخونه منشی به زهره. کرد  سالم و برداشت رو گوشی  تردید با دالرام
 توی ما هم حاال. خانومشون با ولی داره کار   جااین اومدن که  جوونی زوج با که

 :گفت  زهره. بلندگو روی زدم. بودیم البی

 خونمون؟ میای کی  حاال! کردی  گم  راه اومدی؟ شهرستان از  کی!  جون الهه مسال -
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 :گفت  ولی کرد  تعجب دالرام

 !ببینمت سر  یه هم برسم کارام  به هم بیام زد سرم به دیگه -

 گرفتی  اتاق کجا  بودیگفته.  شدم نگرانت همش، خاموشه که  گوشیتم  آره: زهره
 ای؟زنده ببینم درآوردم رو اششماره

 :خندید رامدال

 !جان زهره امزنده آره -

. کردم  زایمان تازه که  منم شده، قاراشمیش یکم خانوادمون اوضاع الهه، ببین: زهره
 !بکنم خوبی پذیرایی ازت نشه فرصت شاید

 !بیماریه بستر  توی هنوز  فرمانده و نیست خوب زیاد اوضاع یعنی این

 :گفت  تردید با دالرام

 .شنیدم رو دوستم صدای شدم خوشحال هرحال هب. جون زهره نداره اشکال -

 حتی نیست، خوب اصال حالم روزها این بدونی، اگه! دلم عزیز  طور همین منم: زهره
 زیاده خیلی کارهاش!  بهمه حواسش همش هم دادنمی محلم زیاد که  بزرگم داداش

 خیلی که  شوهرم سر ! بیارتتون دنبالتون بیاد خواستم ازش شاید. شده نگرانم باز  ولی
 .شلوغه

 زهره که  بفهمه زودی به ممکنه حتی کنه،می شنود داره االن تنها نه عارف یعنی این
 .بیاد هم جااین به و زده حرف ما با

 !زهره نیستم داداشت و تو زحمت به راضی اصال نه: دالرام

. تدنبال بیاد ایآماده کی  ببینم زنممی زنگ بازم! جااین بیاد قراره شب اتفاقا: زهره
 !خودته میل بازم اما

 رو من نگاه اما سردرنیاورده؛ زیادی چیز  فهمیدممی اشچهره از . کرد  سکوت دالرام
 .شد آروم یکم دید که
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. کارها  توی کمکم  بیاد قراره یکی فردا اما شلوغه سرم یکم امشب حاال! الهه: زهره
 باشه؟ پیشم بیا حتما

 سازمان به تونیممی و میاد کمکمون  به اعتمادی مورد فرد یا فرمانده فردا یعنی این
 .بریم

 :گفت  بود شده کمتر   استرسش که  دالرام

 چند؟ ساعت! عزیزم باشه -

 تا بازم ولی شهمی بیدار  موقع اون محمدعلی. بعد به صبح هشت از  احتماال: زهره
 !کشهمی طول یکم برسم بچه کارای  به

 سالم جاستاین هم حامد مهمسر  راستی. کردی  لطف ممنون عزیزم، باشه: دالرام
 !رسونهمی

 !افتادی راه! دالرام آفرین. جاییماین دو هر  و گرفتیم  رو پیغامت که  یعنی این

 .خداحافظ برسون، سالم خب بزرگوارن،: زهره

 که  کردم  نگاه مسافرخونه خونسرد منشی به و کشیدم  عمیقی نفس. کرد  قطع
 .کردمی بازی گوشیش  با داشت

 :گفتم

 درسته؟ دارید خط دوتا شما آقا، -

 :کرد  بهم نگاهی نیم

 طور؟چه! آره -

 !دارم نیاز  خط یکی اون به: گفتم

 :شد خم تریداغون گوشی  سمت تفاوتبی

 .کنیمنمی استفاده این از  زیاد ما -

 .کردم  گیری  شماره و گرفتم  دستش از  رو گوشی  حرف بدون
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 .هم برای نگید ننه کلثوم  قصه قبلی مثل ها، باشه کوتاه  فقط: زد غر  پسره

 هیچ اون. پیغامگیر روی رفت معمول طبق. موندم منتظر  همچنان بهش توجه بی
 !دادنمی جواب مستقیما رو تلفنی وقت

. بگیر تماس باهام. جاماین من. گردیمی دنبالم داری هنوز  دونممی! عارف الو -
 !داداش خداحافظ

 «بکفلش پایان»

*** 

 دوباره خیابون. کرد  حرکت و کرد  شخصیش ماشین ونهم سوار  رو ما کیفری  سروان
 .بود شده باز 

 :گفت  خودش ریم،می کجا  داریم نپرسیدم

 دوست اما منه یعهده به قضایا این به رسیدگی بشه، مساعد پدرم حال وقتی تا -
 !کنم  رسیدگی شما پرونده به دینا سازمان توی ندارم

 :گفت  ایگرفته  صدای با دالرام

 برین؟می جاک  رو ما پس -

 یخونه بریم باید قبلش ولی. خودم کار   محل یعنی آگاهی یاداره احتماال: کیوان
 .ببینه رو شما خوادمی پدرم ما،

 .انداختم زحمت به خیلی رو خدا بنده -

 مسئله یک هاوقت گاهی.  کردممی رو کار   همین بودم منم. دارین حق نه: کیوان
 شهمی حقوقی مسائل خم و پیچ وارد وقتی ولی نیست ایپیچیده مشکل انقدرهام

 مثل هم مأمورین بعضی. نمیان بر  پسش از  هم وکال بعضی که  شهمی کور   گرهی
 .کننمی فراموش رو قضیه اصل و دنمی بها قوانین به زیادی شما برادر 

 دالرام و بودم نشسته کنارش  من. داد ادامه رانندگیش به آرامش با و شد ساکت
 .بود عقب
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 ایخونه داخل رفتیم و شدیم پیاده. کرد  پارک متوسط محله یک توی عدب کمی
 !بود شده تنگ مادر  بوی و آرامش بوی این برای دلمون چقدر . گرم  و صمیمی

 گرم  باهامون خیلی که  زدمی فوران هامونچشم از  خستگیمون و حسرتمون انگار 
 .مادرشون و گلنوش  خواهرش و کیوان.  بودن مهربون و گرفتن

 .بود خواب هااتاق از  یکی توی اندهفرم

 با. داشت خوبی حس هم دالرام. کردنمی غریبی اصال و کرد  پذیرایی ازمون مادر 
 .بود گرفته  گرم  گلنوش

. داد بهش رو اکسیژن کپسول  سریع و رفت سمتش به مادر  شد، بیدار  فرمانده وقتی
 از  همه اداره مداومی وقت هر  انگار انگارنه. لرزوندمی رو تنم هاشنفس صدای

 .شدنمی سیخ ترسش

 .اتاق توی بریم وقتشه کرد  اشاره کیوان  حالش، شدن بهتر  و هاشقرص خوردن با

 .بود خوابیده جااون فرمانده و بودن انداخته تشک یک زمین روی

 ضعیفی سالم دیدنمون با. بشینه بتونه که  بودن گذاشته  پشتش بزرگ بالش چند
 .بشینیم کرد  اشاره و کرد

. زمین روی نشستیم بعد و گذاشتم  نظامی احترام مخفیم بغض با من و کردیم  سالم
 .بیرون رفتن اتاق از  بقیه و کیوان

 :گفت  اشخسته صدای با

 .براتون افتهبی اتفاقی ترسیدممی. هستید سالم که  خوشحالم -

 .نگفتیم چیزی

 کردی  زنشستشبا زور  به که  شدی پشیمون احتماال. جااین اومد معصومی سردار  -
 نه؟

 :داد ادامه دالرام به رو! خندید آروم
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 از  بعد حتی. بود من دست هاسال تو یپرونده. دخترم بینمتمی که  خوشحالم -
 حاال و جنگهمی ما علیه داره که  شیرزن این حیف گفتممی همیشه! شدنت ناپدید
 !ما طرف اومدی

 :زد ب**ل آروم دالرام

 کشیدم  زیادی سختی راه این توی. کنم  پیدا رو قح طرف تونستم اما بود سخت -
 !خوشحالم اما

 :کرد  جاجابه کمی  رو اکسیژن ماسک فرمانده

 یا اسیر  بود حقش بودنش دشمن وجود با شاید کرد،  توبه حر  وقتی عاشورا، روز  -
 .بره کوفه  به امام نگذاشت که  بود کسی  حر . بشه مجازات حتی

 :کشید  عمیقی دار خش نفس

 یعنی! دادن بهش رو شهادت توفیق حتی که  بود باال انقدر  اشک و توبه شارز  اما -
 !استاراده یک و نیت یک فقط جهنم و بهشت بین یفاصله

 .دیدم هاشچشم توی رو اشک برق. گرفتم  رو دالرام دست

 اوالد از  یکی مادر  شیمی داری حاال که  بوده خالص چقدر  نیتت دخترم ببین -
 !پیغمبر

 :کرد  زمزمه دالرام

 !نبودم بخشش الیق دونممی ولی -

 .کشید  عمیق هاینفس و کرد  جگرخراش سرفه چند فرمانده

 کیوان  به و کردم  هاپیگیری سری یه من اما نگرانید؛ دو هر  که  دونممی هرحال، به -
 مستحق پس. کنیم  پاکسازی رو دودمان این کردی  کمک  تو دخترم. دارم اعتماد هم

 بعضی دمنمی اجازه همین برای! تویی داستان این اصلی قهرمان. احترامی
 !کنی  تحمل رو چیزها خیلی باید بازم که  دونیمی اما، کنن؛  اذیتت هاافراطی
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 با رو مجازاتی و جریمه هر  نشه وارد بچم به ایصدمه اگه. دونممی بله: دالرام
 !کنممی قبول دل و جون

 اما بود؛ نخواهد دوستانه صد در  دص تو با بعد به این از  دیگران رفتار : فرمانده
 باقی دودهای پاکسازی به تونیمی حتما ضمنا، و برمیای پسش از  تو دونممی

 .کنی  کمکم  درمانشون حتی و مونده

 !قربان کنممی رو کار   این میل کمال  با: دالرام

 از  بعد و برهمی بازپرسی جلسه به رو شما کیوان  عصر  بمونید، ما پیش جااین فعال -
 .هستید من خود مهمون دادگاه روز  تا ونا

 :گفتم  تعجب با

 !شهمی زحمتتون! قربان ولی -

 :خندید فرمانده

 براتون جا همه از  جااین بری؟ تونیمی کجا  جااین جز  به کردی  فکر  پسرجون آخه -
 !خوبه خیلی هم خانومم دستپخت. ترهامن

 .نگفتیم چیزی و انداختیم زیر  به سر  شرمگین

*** 

 :پرسیدم آروم

 باشم؟ همراهش تونممی منم -

 :کرد  جاجابه دستش توی رو پرونده بود، جوانی خانم که  بازپرس

 .باشید تونیدمی ناظرین بخش در  ولی نه؛ همراه -

 :زدم تلخ لبخندی

 !ممنون -
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 توی تردید یکم فقط نبود نگران. کردم  نگاهی دالرام به بعد و دادم دست بهش
 و کنه  درکش بهتر  بتونه پلیس زن این که  بودم یدوار ام. شدمی خونده نگاهش
 .نگیره سخت و بیاد راه باهاش

 :کردم  زمزمه

 باشه؟! باهاته خدا -

 کرد  باز  رو اتاق در  بازپرس. زد کمرنگ  لبخندی و برد پایین تایید نشونه به رو سرش
 و حکمم هاییقدم با و کرد  من به نگاهی دالرام. داخل بره اول دالرام کرد  اشاره و

. شد حبس لحظه یک نفسم. بست رو در  و شد داخل هم بازپرس. رفت شمرده
 !بودم نگرانش

 :گرفت  رو ساعدم کیوان

 .سرگرد بریم نظارت اتاق به ماهم بهتره -

 شیشه وسیله به که  اتاقی به رفتم همراهش و دادم بیرون شمرده شمرده رو نفسم
 سرهنگ یک و تیآی مسئول یک ما جز  به. بود شده جدا بازپرسی اتاق از  رفلکس

 و نشستیم صندلی روی. دادم نظامی احترام و کردم  سالم بهشون. بود جااون هم
 نکته هم سرهنگ. صوت هم شدمی ضبط فیلم هم. شدیم خیره بازپرسی اتاق به

 .کردمی برداری

 تاریک روبه متوسط نور  اتاق. بودن نشسته میز  یک طرف دو دالرام و بازپرس
 وجود پرونده چند بازپرس جلوی اما نبود چیزی میز  روی دالرام ویجل. داشت
 .داشت

 .شد شروع

 شمرده شمرده رو فامیلتون و اسم. هستم خویی بازرس من مجدد سالم خب، -
 .بگید

 :کشید  عمیقی نفس دالرام
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 .هستم شاکری دالرام من، -

 دودمان تروریستی گروهک  عضو قبال شما که  داره وجود این بر  مبنی شواهدی -
 کنید؟می تایید. بودید خاکستری

 .بله -

 شدید؟ درمان و نیستید دود دیگه که  داره حقیقت این -

 .بله -

 :شد تر جدی و کشید  عمیقی نفس بازرس

 بودید؟ دودمان داخل سال چند -

 :بست رو هاشچشم دالرام

 .سال دو یکی حدود -

 داشتید؟ وظایفی چه -

 وردها آموزش و یادگیری ها،مأموریت توی تقیممس شرکت امنیتی، مسائل بررسی -
 .دودمان اصلی هایدستورالعمل و

 :گرفت  نفس

 اعضای. بنویسم رو شونهمه اسم تونممی. رسوندم قتل به رو نفر  سه و چهل -
 هااون تهیه توی. داشتن نیاز  شیاطین با تر سریع ارتباط برای مخدر  مواد به دودمان

 .کردممی کمک  هم

 بودن؟ باخبر  تونخانواده -

 نبود متوجه هااون کردنمی کمک  جنی شیاطین از  بعضی نداشتن، خبری! خیر -
 .نشن من

 :گفت  حین همون در  کرد، جاجابه رو هابرگه کمی  و شد نوشتن مشغول خویی
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 نشونی و اسم این از  قبل تا منتهی. بوده تونپرونده توی گفتین  که  هاییاین بیشتر  -
 داشتید؟ ایرابطه چه دودمان سران با. هنشد پیدا شما از 

 :انداخت پایین رو سرش

 .داشتم ترینزدیک رابطه پیوندی آراد با. بودم اصلیشون افراد از  -

 .کردم  منقبض رو فکم و کردم  مشت رو هامدست. لرزهمی داره دستم کردم  حس

 :پرسید کنجکاوانه  و کرد  بلند رو سرش بازپرس

 بشی؟ خارج دودمان از  یناگهان گرفتی  تصمیم چرا -

 :کرد  نگاه خویی خانم هایچشم به مستقیم دالرام

. داشت وجود دلم توی اول از  دودمان به نسبت تردیدم! بود ناگهانی شما نظر  به -
 بنزین هااون روی قرآن آیه یک شد، جمع هیزم از  ایتپه کمکم  کنید  فکر  طور این شما

 .یدکش  آتیش به رو اون روضه یک بعد و ریخت

 :کرد  قالب اشچونه زیر  رو هاشدست و گذاشت  میز  روی رو خودکار  بازرس

 کنی؟می تعریف برام -

 :گفت  تر آروم که  شد ناراحت کمی  انگار . انداخت خویی هایچشم به نگاهی دالرام

. بود لجبازی سر  از  جااون فعالیتم ادامه ولی شدم دودمان وارد ناخواسته من -
 این دونستممی اول از . بود شده تحمیل بهم بچگی از  که  اییچیزه یهمه با لجبازی
 ظاهرا هاشون،رحمیبی و دودمان هایجنایت. زنهمی ضربه خودم به فقط لجیازیم

 از  بعضی کردممی فکر . بودم نگران همیشه دلم توی اما بود اهمیتبی برام
 قدرت یاهی،س در  شدن غرق و ریختن خون اما! نداره لزومی واقعا هاگریوحشی

 بود؛ کرده  تشنه و مندعالقه رو من قدرت اون. کردمی زیادتر  دودمان توی رو افراد
 .دیدمنمی ایدیگه چیز  قدرت اون جز  به یعنی

 کنه،  طی آروم رو اشچونه تا گونه  مسیر  تا کرد  ترک رو عسلیش هایچشم ایقطره
 !موند رهکا  نیمه سفرش و شد مواجه دالرام خشمگین دست با سریع اما
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 که  داره وجود بیرون اون نوری یک بشم، سیاهی غرق قدر هرچه دونستممی اما -
 دوستش اما داشتم باورش. کنم  انکارش کردممی سعی. ببرمش بین از  تونمنمی

 .نداشتم

 .نگرفت رو کوچولو  قطره جلوی دفعه این

 اسم به واهریخ آراد. نبود کافی  برام هامتوانایی و غرور  و قدرت! شدمنمی سیر  -
 به رو من کرد،می مقایسه خیلی رو اون و من آراد. بود رفته دنیا از  که  داشت آرام
. رفتم مرگ دم تا هامأموریت توی بار  چند. میرممی روز  یک هم من انداخت فکر  این

 !زنهمی صدام داره کسی  کردممی حس هاوقت گاهی

 :گفت  و داد دالرام به کاغذی  دستمال چند خویی بازرس

 !متاسفم -

 از  ایآیه بیارم، دست به اطالعاتی بودم رفته که  قربانیم آخرین ختم مراسم توی -
 رو من عجیب دفعه اون اما بودم؛ شنیده رو اون بارها قبال شاید. شنیدم قرآن

 بودی مهربون اگه خدایا گفتم!  ستآمرزنده و مهربون خدا گفتمی. کرد  عصبانی
 سیاهی؟ سمت برم گذاشتی  و نکردی کمکم  چرا کردی؟  ولم چرا

 و حسابی مداح بودن، پولدار  چون ظاهرا. بود اومده کجا  از  مداح اون دونمنمی
 توصیفاتی خوند،می رو بودم شنیده قبال که  هاییروضه. بودن کرده  دعوت خفنی

. بود کرده  فرق من هایگوش  اما گفت؛می بودم شنیده حسین امام از  قبال که
 به! بودم من مخاطبش که  هاییحرف. شنیدننمی دیگران که  یدمشنمی هاییحرف
 چون شدی بخشیده هاتجنایت وجود با هم االن همین تو گفتمی واضح طور 

 .بودی شده کور   چون دونستی،نمی چون پشیمونی،

 داشتیم مونمردانه غرور  حفظ درعین هم ما. بود گرفته  قرار  تاثیر  تحت هم خویی
 :گفت  آروم نگسره. ریختیممی اشک

 (.ع)فاطمه  ِحسین یا -

 :داد ادامه خویی بازرس
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 .شدی متحول جورهایی یک پس -

 :باشه تر آروم کرد  سعی و کرد  پاک رو هاشاشک دالرام

 درکش قبال که  دیدم رو عشقی من. بخواه فقط تو! میارمت گفت  بیا، نگفت امام -
 با اون از  بعد. بود هایتنبی و کردمی پر  رو من خالءهای که  عشقی بودم، نکرده
 نگهم عشق اون شدم، که  هاییشکنجه و دودمان رئیس زیاد هایمخالفت وجود
 ادامه زندگیم به و شدم خارج دودمان از  اون از  بعد. برگردوند رو من و داشت

 .دادم

 :کشید  عمیقی نفس خویی

 دامها تونیمی کنیمی فکر  مونده، دیگه سوال سری یک. تحسینه قابل تاراده -
 بذاریم؟ ایدیگه یجلسه یا بدی

 .بشه تموم امروز  همین خواممی خوبه حالم! نه: دالرام

 موندی؟ زنده مواد مصرف و گوشت  خوردن بدون چطور  خب،خیلی: خویی

 بهتر  حالم خودتجویزی هایقرص و مغزیجات با ولی بود سخت خیلی اوایل -
 یه اما کرد،می کمک  خیلی مه چای. ساختممی دارویی گیاه  خودم گاهی.  شدمی
 .مردممی داشتم واقعا که  وقتی رسوندن، ایبسته بهم دودمان توی هامدوست بار 

 به هم رو دیگه دودهای بتونی کنیمی فکر  و بشی پاک کامال  شدی موفق طور چه -
 کنی؟  تبدیل انسان

 :زد لبخندی دالرام

 از  خیلی کنم،  کمکشون  تونممی نظرم به. بود خدا عنایت. دونمنمی دقیق طور  به -
 بارهاین در . بمونن زنده داشتن سعی فقط بودن نشده غرق من یاندازه به دودها

 .میدم انجام بیاد بر  دستم از  کمکی  هر 

 دودمان وارد دوباره شما معصومی، سادات زینب خانم شدن گرفته  گروگان  از  بعد -
 دین؟می توضیح. شد آزاد ایشون بعد و شدید
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 من اما بکشه؛ رو من خواستنمی خواهرش با من شباهت خاطر  به پیوندی آراد -
 هم آراد. بود شده باخبر  من ماهیت از  همسرم و کردممی کمک  سازمان به داشتم

 رفتن لو از  مانع هم و نشم دستگیر  تا بده نجات رو من جورایی یه خواستمی
 .بشه داشتم که  اطالعاتی

 کردید؟  فرار  برگشتید دینا انسازم به کهاین از  بعد چرا -

 .پسرم نجات و دودمان از  جاسوسیم مدارک کردن  پاک دلیل، دو -

 نیاز  هم ایدیگه مدارک به تکمیل برای شما پرونده. همکاریتون از  ممنون خیلی -
 که  سواالتی این دیگه، سوال سری یک جواب و قانونی پزشک تایید قبیل از  داره
 .بنویسید رو جوابش یدمم فرصت بهتون رو کردم  تهیه

 :گفت  و داد هل دالرام سمت به خودکار  همراه به رو هاییبرگه

. بنویسید دونیدمی دودمان رئیس درباره هرچی برگه، این توی لطفا! راستی آه -
 الزمه اما شده کشته  کهاین با. رئیسه آقای همین دودمان عضو مرموزترین راستش

 .بدونم شدرباره چیزهایی یک

 :گفت  و زد خندیتک امدالر 

 !بود زن یک دودمان، رئیس! جاستاین جالبش نکته -

 .خویی بازرس به برسه چه ریخت ماهم پر  و کرک  حتی

 زیرلب و گذاشت  شیشه روی رو هاشدست تعجب با و شد بلند حتی سرهنگ
 :گفت

 ... .که  اون ممکنه؟ چطور  -

 :داد ادامه دالرام

 گم  رد برای ایدیگه فرد جسم از  اون. دیدینم رو واقعی رئیس ما جز  به کسی  -
 .نویسممی ازش ایدیگه اطالعات بازم. کردمی استفاده کردن

 .شاکری خانوم ذارممی تنهاتون لحظه چند من! ممنون واقعا! ممنون: خویی
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 خارج و رفت در  سمت به خویی و شد نوشتن مشغول دالرام. شد خارج اتاق از  بعد
 :گفت  بود ساکت حاال تا که  کیوان.  شد

 !عجیبه -

 عجیبه؟ چی -

 .بشه انسان دوباره کردی  کمکش  تو کهاین: کیوان

 کردم؟  کمکش  من -

 نشون این. شدمی موفق هاسال این طی تونست،می خود خودی به اگه: کیوان
 !توانمنده و موثر  چقدر  داشتن دوست حس و داشتن ارزش حس میده

 جااون که  دالرام به. گذاشت  تنها خودم ذهن در  رو من و شد ساکت دوباره بعد
 تونستم کهاین از  خوشحال! بودم خوشحال. کردم  نگاه بود نوشتن مشغول میز  پشت

 !کنم  کمکش

*** 

 روز  حاال. گذشتمی روز  چند کیفری  سردار  یخونه بودیم شده چتر  که  روزی از 
 با بزرگ تقریبا سالنی. شدیم دادگاه وارد نفرات آخرین تقریبا. بود دادگاه
 .نبودن خالی اصال هم هاصندلی که  بود شده پر  ایقهوه دست یک هاییصندلی

 شاید! نبود جااون عارف اما داشتن؛ حضور  شناختیممی که  افرادی یهمه تقریبا
 .ببینه جااین رو ما نداشت طاقت واقعا

 .بود آور عذاب شرایط این توی مونخانواده دیدن

 .نشستیم اول ردیف و رفتیم جلو اه،دادگ جدی و خشک سکوت توی

 رو عرق قطرات. شد زمزمه از  پر  ما ورود با سالن اما بود؛ نشده برگزار  جلسه هنوز 
 کرده  سر  معمولی چادری کیوان  خواهر  پیشنهاد به. دیدممی دالرام پیشونی روی
 .نشست ما کنار   هم کیوان  خود بود،
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 سه و چهل قتل. نبود شدن تبرئه بلقا و بود کرده  اعتراف گناهانش  تمامی به دالرام
 هنوز  چرا دونستمنمی. دیگه کارهای  و خاکستری دودمان رئیس دستور  به نفر 
 که  کسی  داشتم امید طوری چه و کنم  نگاه قبلی دالرام چشم به بهش تونستممی
 گناهبی که  مقتولینی اونم! کنه  پیدا نجات شدمی محکوم اعدام بار  سه و چهل به باید

 .بودن جااین وکیلشون یا شونخانواده االن همین ماا نبودن

 دار؛ چوبه پای هم بعدش و زندان به میره جااین از  دالرام بودن مطمئن همه تقریبا
 .شارزنده خدمات وجود با حتی

 !خودت به کردیم  توکل خدایا. ترسیدم خیلی شاکیان و وکال قیافه از 

 وکیل و کردنمی مطرح رو اشونهشکایت شاکیان. شد شروع علنی دادگاه جلسه
 به قاضی کار   و شد بحرانی سالن اوضاع که  نکشید دقیقه به. دادمی جواب دالرام

 .کشید  میز  روی چوبی چکش زدن

 .کشیدمی عمیق نفس مدام و بود بسته رو هاشچشم دالرام

 که  میکروفونی با دالرام. کنه  اعتراف هاشجرم به خواست دالرام از  بار  چند قاضی
 پشت و پیچیدمی صداش. کردمی اعتراف بودن گذاشته  جلوش مخصوص طور  هب

 .شدمی شنیده هم دیگه افراد یا مادرش هقهق او، صدای

 وایساد، کارهاش  همه پای مردونه دالرام باشن؟ مرد توننمی مردها فقط گهمی کی
 !قوی و محکم

 .بود حاکم دادگاه توی بدی جو

 از  شدن خارج از  بعد دالرام که  کارهایی  تمامی دنکر   مطرح به کرد  شروع ما وکیل
 دودمان از  اطالعات گرفتن  تا زینب جون نجات برای تالش از . بود داده انجام سازمان

 .خودش جون انداختن خطر  به و

 .کرد  تایید اون خواست، تاییدیه دالرام از  قاضی

 کیوان  رو این. نبود ممکن دودمان پاکسازی دالرام کمک  بدون شد مدعی وکیل
 .کرد  تایید
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 .شد اسناد بررسی مشغول ایثانیه چند قاضی

 .شد بلند دوباره هاشاکی صدای جااین

 شه؟می چی نفر  چهل این خون پس آقا -

 شده؟ پاک گناهاش  خیلی کرده  کمک  چون حاال -

 !قضاوتیه چه این -

 !داده کشتن  به رو زیادی هایآدم اون -

 :گفت  خشم با وکیلمون

 طی در  دودها هایقربانی تمام یعنی نفر  صدهزار  مرگ باعث اگه تیح ولی بله -
 نجات رو نفر  هامیلیون جون دودمان پاکسازی با باشن، بوده خانوم این هاسال این

 !دادن

 .کنه  نظم برقراری صرف رو زیادی انرژی شد مجبور  دوباره قاضی

 بارداریشون جودو با من موکل! خواهرانم و برادران باشید منصف بابا: وکیلمون
 پزشکی و شدن درمان کامال  حتی هم االن! دادن انجام جبران برای رو کارها  این همه

 درمان حتی و پاکسازی ادامه به توننمی همچنان ایشون. کرده  تایید هم قانونی
 !کنن  کمک

 .شدن بررسی مدارک تمامی! بشینید جاتون سر  لطفا... آقای: قاضی

 :داد ادامه

 مشخص نهایی حکم تا کنممی اعالم تنفس دقیقه سی. شده یدهشن هاصحبت و -
 .بشه

 :گفتم  آروم. زد چنگ رو بازوم و پیچید خودش به دالرام. شد همهمه دوباره

 خوبه؟ حالت شد؟ چی -

 :کرد  نگاهم غمگین
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 !ستدلشوره از  -

 :گفتم  نشنوه کسی  که  طوری. اومدمی بعضیاشون صدای هنوز 

 حمایت داری تنها دود هشتگ با مجازی فضای ویت تو! همشون بابای گور   -
 !داری طرفدار  کلی  شدی معروف شی،می

 :زد لبخند زور  به

 ... .که  قاضی ولی -

 .گیرهمی درستی تصمیم که  انشاهلل! انسانه یک هم قاضی -

 :خندید

 .امانه در  سلمان مطمئنم حداقل جوریاین خوشحالم -

 درک که  من دیگه، مادریه مهر . اشتد دوستش خیلی. شد حسودیم سلمان به یکم
 .کنمنمی

 روشن هامیکروفون دوباره که  وقتی تا. گذشت  سال سی برامون دقیقه سی اون
 .حلقمون توی اومدمی داشت قلبمون. شد

 :شد اعالم حکم

 حمل قتل، جرم به... شناسنامه شماره به تهران متولد شاکری، دالرام خانم سرکار  -
 دودمان تروریستی گروهک  در  عضویت و شیاطین با رتباطا مخدر، مواد قاچاق و

 .شودمی محکوم مالءعام در  اعدام بار  سه به خاکستری،

 .شد بلند دادگاه توی دادبی و داد

 باید دونستمنمی. بودم کرده  یخ کامال  من. شد زنی چکش مشغول دوباره قاضی
 !بکنم غلطی چه
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 خدماتشون پاس به شاکری، خانم محکومیت وجود با! محترم حضار  بدید اجازه -
 با همکاری و ملی امنیت مجدد برقراری و خاکستری دودمان پاکسازی مسیر  در 

 .گرفت  خواهند قرار  عفو مورد دینا، سازمان

 خوشحال اکثرا داشت، فرق سالن همهمه بار  این. گفت  تاکید با رو آخرش تیکه
 هیچی دیگه ناظرین حمایت صدای با. بودن نشسته ساکت شاکیان! بودن
 !بگن تونستننمی

 !بود تاریخ متهم ترینمحبوب جورهایی یک دالرام

 گوش  ما کرد،نمی گوش  کسی  گرچه  و شد مشغول حکم ادامه خوندن به قاضی
 هااون رضایت نشانه و مردم عموم عفو و رهبری عفو دالرام، عفو عوامل. کردیممی

 .بود مجازی فضای در  کارهاش  از 

 شد معلوم بعد و بود داده نشون بهشون رو هاییواقعیت مخفی عنوانی با دالرام
 .کردنمی حمایت ازش داشتن واقعا حاال! دالرامه

 .نبود تاثیر بی هم این بودن، او عفو موافق هاخیلی هم کشور   هایسرشناس از 

 مردم و دولت که  بود خوشحال هم اون. کردممی نگاه بهش خوشحالی با
 .بود اننگر  بازم اما بخشیدنش؛

 جریمه مقداری باید صورت هر  در  گفتن  اما بود؛ شده بخشیده بهش دالرام زندگی
 .بخشنمی هماین بشه، دودها سایر  درمان به موفق اگه که  کنه  پرداخت

 .شد تموم خوشی و خوبی به دادگاه

 نگاهشون حسرت با دالرام. کردن  ترک رو دادگاه ما، به اعتنایی بدون مادرش و پدر 
 :کردمی

 !نه یا بخشنمی رو من وقتهیچ دونمنمی -

 :دادم دلداریش

 .برهمی زمان. بخشنمی باش مطمئن -
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. بود تر سرسنگین یکم مامان. کردن  بغلمون و سمتمون به اومدن حمیده مامان و بابا
 .درآورد بازی مسخره و گرفت  گرم  همیشه مثل اما زینب

 کسی  که  جایی تنها بابا، یخونه رفتیم بعدش. کردم  تشکر  و خداحافظی کیوان  از 
 !بود جااون اومدی، چرا گفتنمی

*** 

 داشت عادت عصرها. بود خوابیده مخصوصش پتوی و بالش با خونه یگوشه  زینب
 .بود نشده خوب کامال  حالش هنوز  بیمارستان، رفت دوباره هم احمد. بخوابه

 .گفت  بهم بابا رو این

 آورد، چای برام مامان. دربره یکم خستگیم تا مبل روی نشستم و آوردم در  رو کتم
 .کردم  تشکر  ازش

 کجاست؟  دالرام -

 :نشست کنارم  مامان

 .اتاقته توی -

 .داغ نه سرد نه بود، خوب. کردم  مزه مزه و برداشتم رو چای

 :پرسید تلوزیون کنار   جا،همون از  بابا

 بود؟ خبر  چه اداره -

 !سروصدا پر  و شلوغ همیشه، مثل -

 چیزی؟ خوردی هار نا: مامان

 خبر؟ چه شما. خوردم چیزی ساندویچی یک آره -

 :کشید  آه مامان

 جا،این نمیاد خودشم زنش، پدر  خونه فرستاده رو شبچه و زن عارف خبر؟ چه چی -
 .امینم جوریاین نیست خوب! کنید  آشتی باهم زودتر 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

364 

 

 :کردم  نگاهش خسته

 کارهاش  این سر  قدر چه بدونی اگه. کشهمی طول! حمیده مامان میگی چیزی یه -
 .کشیدیم  دردسر 

 .بود نگرانت! داشت حق حدودی تا: بابا

 خودم انگار  نه انگار . کردمی رفتار  باهام هادیوونه مثل دیدین، که  شما حقی؟ چه -
 !اهللالیالاله نچ،... و دارم شعور  و عقل

 .رفتم و کردم  چای بابت تشکری و شدم بلند

 .برگ چند دفتر  یک روی برده، خوابش میزکارم پشت دیدم دم،کر   باز  که  رو اتاقم در 

 .نوشتمی خاطره داشت جورایی یک کردم،  نگاه هاشنوشته به یکم

 :دادم تکونش یکم و زدم لبخندی

 .خوب خانم پاشو. شیمی اذیت نخواب جااین پاشو دالرام؟ -

 :کرد  باز  رو هاشچشم و کرد  بلند و سرش گرفت،  که  عمیقی نفس با

 !سالم -

 .مملکت شیرزن سالم علیک -

 .بود نشده لود هنوز  انگار  کرد،  نگاهم و داد تکیه صندلی پشتی به

 .خوب خواب یه دیدم،می خواب داشتم -

 :خندیدم

 !انشااهلل خیره -

 .شدم هامجوراب درآوردن مشغول و نشستم تختم روی رفتم

 اندازیپس یک خودمم بخره، خونه دیگه جای یه برامون بده اجاره رو باال قراره بابا -
 .کرد  کاریش  یه بشه کنم  فکر  دارم،
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 .نگفت چیزی و چرخوند من سمت به رو صندلی

 شد؟ چی خب، -

 :کشیدم  آهی

 وقتی تا حداقل. بدم استعفا زودی به خواممی اما مونم؛می باقی سازمان توی فعال -
 ؟داری ایبرنامه بشه، تکمیل پاکسازی برای تو هایکمک  که

 :گفت  تفاوتبی

 امکان نظرت به داره، سازمان همکاری به نیاز  خب ولی دارم؛ هاییبرنامه آره -
 پذیره؟

 .ترهراحت خیالمون کیوان  وجود با نباشه؟ چرا -

 حالیه؟ چه در  برادرت -

 .شده جریمه هاشتندروی بابت حتی! اجباری مرخصی -

 :شد ناراحت

 خب، و کردممی تحسین رو اشادهار  و جدیت همیشه که  بود پلیسی حیف، -
 !بشه طوریاین نداشتم دوست

 :زدم لبخندی

 .نبخشیدمش هنوز  که  من! مهربونه دلت -

 .داره دوستت -

 .رو داشتنش دوست دهنمی نشون درست ولی دونممی -

 :تخت روی کشیدم  دراز  و کردم  عوض رو لباسم. کرد  سکوت باز 

 .بود سختی روز  -

 :دادم ادامه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

366 

 

 !آراد وجود اب خصوصا -

 .نپرسید چیزی ولی شد کنجکاو

. فرارن راه دنبال در  به در  و کننمی قراریبی همینه، شده اسیر  دودهای اوضاع کال  -
 .نداره اثر  روشون هیچی

 .کنم  کاریش  بتونم من شاید: کرد  زمزمه آروم

 جدی؟ -

 چه مکدو  هر  دونممی. شناسممی رو دودها هایقدرت و مرحله و سطح من! آره -
 تعیین درواقع،! خطرناکه یکم ذهنمه تو که  چیزی فقط داره، روحی ضعف نقطه

 .کنه  پیدا نجات یا بمیره دود اون کنهمی

 کاریه؟  چه منظورت -

 زیادی درد دیدی، هاترسناک فیلم توی که  روحی تطهیر  هایمایه تو چیزی یه -
 .شنمی درمان تر احتر  ترهاضعیف. آراده مثل تر سیاه دودهای برای این. داره

 :کردم  نگاهش گنگی  با

 نداره؟ خطری تو برای -

 :زد لبخندی

 حتی. ببینمشون خوامنمی دیگه اتفاقا! بکنم رو کار این مستقیما من نیست الزم -
 !بشم خارج اتاق این از  خوادنمی دلم

 .برسان کمک  دورادور  کنی،می کاری  خوب -

 کن،  استراحت فعال. گممی بهت بعدا که  مدار  فراری دودهای جذب برای اینقشه -
 .بپزه آش خوادمی حمیده، مامان کمک  میرم منم

 :زدم کج  لبخندی

 !باشه -
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 .شد خارج اتاق از  و کشید  سرم به دستی عشق با اومد

! طورهمین هم بابا اومد، کنار   اما! سخت خیلی بود، سخت حمیده مامان برای اولش
 اما. خوردیم حرف خیلی اواخر  این و داشتیم روآب فامیل و محل توی ما که  درسته
 وقتی ولی بود شکار  دستش از  خیلی اول گرچه  نیاورد، دالرام روی به اصال مامان

 .اومد رحم به دلش واقعا است، شده طرد و تنها چقدر  دید

 هم زینب بین این در ! دادمی رو اندازهاتیکه یهمه جواب زبون، خوش هم زینب
 .کردممی تقدیر  ازش باید. داشت رو رامدال هوای خیلی

 چه دالرام کهاین. کردممی فکر  نکات سری یه به بودم کشیده  دراز  که  طور همون
 طی. بود ساخته تلگرام کانال  و اینستاگرام هایپیج همراه به رو سایت اون طور 

 همه نفر  یک تا کرده  خرج رو اندازشپس از  مقداری فهمیدم گزارشات  خوندن
 کارهای  و کنه  زیاد رو فالوراش و کنه  فوروارد کنه،  منتشر  و پربازدید رو مطالبش

 .دیگه

 سر  و ستساده خیلی کردممی فکر  همش باش و من داشته، فکری عجب واقعا
 .درنمیاره

 ثابت بعدی هایبررسی و تحقیقات طی! دودمان رئیس بودن زن تر،خفن این از  و
 شده کشته  آراد دست به واقعا اون هرصورت، در  اما. داره واقعیت دالرام حرف شد
 .بود

 بود اهمیتبی ها،حدیث و حرف بعضی درگیر  هم بودم کار   درگیر  هم اداره تو امروز 
 .نداشتم اعصاب دیگه. کردنم  خدمت بود بس. رفتممی جااون از  باالخره که  من چون

 باهاش کردم  هماهنگ بود پارچه تولید کار   توی که  قدیمیم هایدوست از  یکی با
 .تولید جهش کار   تو بریم حداقل! بازاریابی هم کنم  کار   هم. بشم شریک جورییه

 .بود شده غروب. شدم بیدار  زینب صدای با زدم، کوتاهی  چرت

 میده جو هی و کنهمی بازی منچ بقیه با داره نشسته زینب فهمیدم صداها و سر  از 
 !الکی
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 .گرفتم  وضو و زدم صورتم و سر  به آبی یه و دسشویی رفتم

 داره و اومده هم احمد دیدم. دادن رو جوابم کردم،  مجدد سالم خانه اهل به بعد
 !کنهمی بازی منچ

 .کن  بازی من جای به بیا کردم  بازی منچ اینا با شدم خسته من. محمد بیا: بابا

 !بیاد محمد گیدمی افتادین عقب که  حاال نیست قبول بابا عه: زینب

 بیمارستان؟ ینرفت تو مگه احمد -

 !برگشتم کردم  عوض رو پانسمانم رفتم: احمد

 :کرد  لوس و خودش زینب

 !بود شده تنگ من برای دلش -

 :گفتم  و خندیدم منم خندید،می آروم دالرام

 .زدممی منچ باهاتون وگرنه! دارم کار   جایی برم باید حیف -

 بری؟ خوایمی کجا:  زینب

 :تمگف  رفتممی اتاقم سمت به که  طور همون

 فضول؟ چه تو به -

 :زد داد آشپزخونه از  مامان

 .شدی گنده  زشته باش مودب امین -

 !چشم -

 دیگه؟ خونه میای شام -

 .میام آره -

 اذان تا ربع یک. بیرون رفتم و کردم  خداحافظی. کردم  عوض رو لباسم رفتم بعد
 !پیاده البته مسجد، سمت به رفتم. بود مونده
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 .داشتم دوست رو شب توی رویپیاده. خونه سمت به برگشتم و خوندم رو نمازم

 .شهر به زدم و شدم ماشینم سوار 

 مادر  و پدر  یخونه رفتممی شب هر  من و گذشتمی ایهفته یک دادگاه روز  از 
! دادن راهم رفتم، تنها وقتی اما. ندادن راهمون اما رفتیم دالرام با اول شب. دالرام

 سکوت جز  به اما ببخشن؛ که  رفتممی شونصدقه قربون و کردممی خواهش هرشب
 .کردمنمی دریافت چیزی اشک گاهی  و

 جااون نرم دیگه گفتن  بهم رسما. نبود سکوت دیگه بار این اما داخل، رفتم رسیدم،
 .نمیدن راهم وگرنه

 اداره، به زدن سر  از  بعد و گشتم  یکم شهر  توی. کردم  ترکشون درازتر  پا از  دست
 .خونه برگشتم

 نبود، بدی دورهمی. بود اومده هم همسرش. اومد هم زهره بود، رشته شآ  شام
 .شدمی حس فرهاد و فائزه هایشیطنت و محمدعارف خالی جای ولی

 گفتمی هاوقت گاهی  زینب ولی وضع؛ این منه تقصیر  گفتمی همش دالرام
 !هاها بود من سر  زیر  همش

 اتفاق بود ممکن هرکسی برای. نبود خاص فرد یک تقصیر  من نظر  به اما بود، سخت
 هایکوتاهی.  داشت تقصیر  خاصی یاندازه به جامعه تو کسی  هر  شاید بیفته؛

 .شنمی بزرگ اما نمیان چشم به هاوقت گاهی  کوچیک

 یخونه از  ما رفتن محض به. جدید یخونه به کردیم  مکان نقل روز، چند از  بعد
 گزارشش  و بود گفته  پرت و چرت بهش کلی  زینب گرچه.  برگشت محمدعارف بابا،
 .بهمون رسوند رو

 انجام رو الزم کارای  و کردیم  وسایل از  پر  زحمت کلی  با رو متری پنجاه آپارتمان
. کردمی تمیز  رو هاکابینت  دالرام کردم،می درست رو پریزها و لوستر  من. دادیم

 .کردیم  قشنگ رو خونه و کردیم  کاریمحکم و تمیزکاری حسابی
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 از  بریم نبود الزم دیگه شد،می نگهداری بابا یخونه توی شجهیزیه که  یجایاون از 
 .کردیم  تکمیل و خریدیم کم  یهزینه با رو هاناقصی. بگیریم مادرش و پدر 

 .بخریم نوزاد برای هم ریزهاییخرده بتونیم که  موند برام پول انقدری خوشبختانه

 دوباره من و کردیم  استراحت یکم بعدش. بودیم درگیر  کشیاسباب از  بعد روز  سه تا
 .اداره برگشتم

 !شد جبران امسال بودم نگرفته مرخصی هاسال این طی هرچی دیگه

 رو خودش که  دودی هر  که  کرد  صادر  ایاطالعیه دینا سازمان دالرام، یایده به
 .گیرهمی قرار  درمان تحت و شهمی بخشیده کنه  تسلیم

 بود ساخته معلوالن و سالمندان برای که  یآسایشگاه و شد پیدا بانی سریع خیلی
 .بشه استفاده دودها درمان برای تا کرد  وقف موقت طور  به

 دالرام، بینیپیش طبق اعالمیه از  بعد چون. شد تشکیل موقت کمپ  جورهایی یه
 !نداشت هااون برای جایی سازمان که  کردن  تسلیم رو خودشون زیادی عده

 اما گرفتن،می اسلحه سمتشون به اول افراد. دیدنمی رو هااون بودم اداره وقتی
 .بزنن ایصدمه کسی  به بتونن اومدنمی نظر  به که  بودن ضعیف انقدر  هااون

 قدر این شدنمی باورمون. بزرگ و بچه جوون، و پیر  مرد، و زن بودن، نوعی هر  از 
 !باشن زیاد

 فقط! دربیان ودد حالت به تونستننمی حتی که  بودن ضعیف قدر این هاشونبعضی
 .بردنمی رنج گرسنگی  و نئشگی حال از 

 رو رسیدمی ذهنش به که  نکاتی اون و کردممی تعریف دالرام برای رو وضعشون
 .دادمی من به و نوشتمی

 درمان به کمپ  توی و کردنمی استفاده تجربیاتش از  هامتخصص و هاپزشک
 یا مالی کمک  هم هائتهی یا بسیج مثل مردمی هایگروه  بعضی. بودن مشغول
 .کردنمی جمع انسانی
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 و مراقبت شدن،می داری نگه سازمان توی بودن تر سیاه دالرام قول به که  دودهایی
 با شخصا و اومد اداره به بار  یک دالرام. بود سخت واقعا هااون با زدن کله  و سر 

 جدی ور  دالرام هایحرف هاروانشناس بعضی. کرد  صحبت هامتخصص و هاپزشک
 .ارزهمی امتحانش به گفتن  نفر  دو_یکی ولی ترسیدن؛ حتی و نگرفتن

 که  کنن  قبول و ببخشن رو خودشون یگذشته  کنید  القا بهشون باید گفتمی دالرام
 خشونت گاهی  و ضربتی صورت به حتی و ببینن معنوی آموزش باید. شده تموم

 .کنید  یختهبرانگ رو احساساتشون باید گفتمی بشه، رفتار  باهاشون

 رو هااون مخصوص، اتاق توی همین برای. کردمی تر خطرناک رو هااون کار   این
 .کردنمی تطهیر  به شروع و نشوندنمی بسته کت  حسابی

 تعدادیشون اما رفتن؛ بین از  تطهیر، برابر  در  مقاومت و زیاد درد از  دودها از  دوتا یکی
 پیدا ادامه درمانشون روند تا شدن منتقل آسایشگاه قرنطینه بخش به و شدن بهتر 
 .کنه

 .شدن درمان نفر، دویست و هزار  ماه، یک گذشت  از  بعد

*** 

 و بود شده بزرگ یکم سلمان. شدنمی خسته نوشتن از  و نوشتمی داشت همچنان
 .کردمی اذیتش

 چی؟ بود دختر  اگه حاال! سلمان شد اسمش الکیالکی

 هماون و شدم شریکم با کاری  هایهماهنگی و گوشیم  مشغول من شام از  بعد
 کنن  درک بهتر  مردم تا کنه  چاپ رو کتابش  خوادمی دلش گفتمی. نوشتن مشغول

 .افتادهمی اتفاقاتی چه دودها برای

 دردیهم باهاشون دالرام. زدیممی سر  آسایشگاه به باهم بار  یک روز  چند هر 
 درمان تونسته اون که  دندیمی و شناختنمی رو دالرام هااون که  همین. کردمی

 حرف براشون جمعی دسته و تکی صورت به دالرام. گرفتنمی انرژی خیلی بشه،
 .کردمی گریه  و خندیدمی باهاشون. زدمی
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 برای جز  به رفت؛می پیش خوب هم بودن سازمان توی که  دودهایی درمان روند
 !دادمی نشون مقاومت خیلی! آراد

 کمکش  و دادمی دلداریش خیلی دالرام که  بود اکیمی  اسم به دختری دودها بین
 !بوده دود اول از  گفتنمی. بود کند  درمانش روند ولی کرد؛می

 .داشتن وجود بشن پیدا کهاین از  قبل هاسال دودها یعنی این

 .بود نشسته راحتی صندلی روی که  سمتش به رفتم و کردم  خاموش رو گوشیم

 بخوابی؟ خواینمی -

 :گفت  سرش کردن  بلند بدون

 .مونده هنوز  -

 .نشستم کنارش  رفتم و کشیدم  آهی

 .احمده و زینب عروسی عید -

 .نبود اشچهره توی حالتی کرد،  بلند رو سرش

 بریم؟ خوایمی. سالمتی به -

 دیگه، زینبه خب ولی! ندارم رو محمدعارف خصوصا و فامیل دیدن چشم اصال -
 .رفیقمه هم احمد

 .شکست رو هاشانگشت قولنج

 !برو تنها خودت خوایمی. دارم رو حس همین هممن -

 بکنه؟ رو مکله  زینب خوایمی! عمرا -

 :خندید

 !دختر این دست از  -

 :بهش شدم خیره
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 نگرفتیم؟ عروسی ما نیستی ناراحت -

 :زد لبخندی

 دارم هاستسال کنممی حس کل،  در  ولی نبودم؛ هم الیقش. برام نداشت فرقی -
 !نداره اهمیتی برام شروعش که  طوری! مکنمی زندگی باهات

 کنم  بغلش خواستمی دلم! کردمی آب دلم تو قند آی نگاهش اون و ریزش صدای
 [خشن! ]بشه له بدم فشارش قدر این

 !منی گل  تو -

 .شد آویزون موهاش. کرد  کج  رو سرش و خندید

 !تمومه هفته آخر  تا باشی شانس خوش! بنویسم رو این بذار  برو -

 :گذاشتم  شکمش برآمدگی روی ور  دستم

 .باش هم سلمان مراقب نیار  فشار  خودت به زیاد -

 .چشم -

 :گفتم  و کردم  نگاه بهش ذوق با پوستش زیر  چیزی کردن  حس با

 زنه؟می لگد خوره؟می تکون داره -

 :شد پوکر 

 باشه من مواظب باید یکی باشم؟ مواظبش من میگی! خورهمی تکون داره همش -
 !گودزیالست  یخیل تشازده

 :گفتم  و خندیدم

 !جفتتونم عاشق -

 :نشوند لپم روی کوچولویی  ماچ

 .نمونی خواب فردا بخواب برو حاال. دارم دوستت منم -
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 ایم؟مدرسه بچه من مگه -

 :کشید  و گرفت  رو لپم از  تیکه یه

 حاال! ستمدرسه از  تر شاخ یکم ولی همونه هم اداره! گل  پسر  هستی که  معلومه -
 .بخواب بگیر  وبر  بدو

 ور این یکم. خوابیدم گرفتم  زدم مسواک رفتم هااین و خیر  به شب از  بعد و خندیدم
 .برد خوابم تا شدم ور اون

 اعصاب جنگ. داداشم گرفتن  ندید دوباره اداره، به رفتن دوباره! صبح دوباره هوف،
 .روز هر  من دارم

! گفتمی راست. اداره ببرم ددا لقمه یه هماون و خوردم رو ساز  دالرام یصبحونه
 .ترششیک نوع از  بود مدرسه جور یه هم اداره

 نیروهای کمکم.  بود تر راحت کارمون  و نبودیم درگیر  قبل مثل دیگه روزها این
 بوده دینا توی کاریم  هایسال بیشتر . گشتبرمی ناجا به دینا از  عملیاتی و نظامی

 تموم کامال  هنوز  حیف! بدم استعفا هبهتر  همین برای ندارم؛ رو ناجا یحوصله و
 .نشده

 هاسال که  مایی. هاستاین و غریب عجیب هایقتل و مخدر  مواد با درگیری ناجا
 هماون گرچه!  بازیه سوسول برامون هااین کردیم  نرم پنجه و دست جماعت دود با

 عبور  راهرو از  داشت که  همکارها از  یکی. هستم هم همکارهام چاکر  و داره زحمت
 :پرسیدم بود کنارم  که  احمد از . بود برداشته عمیقی زخم دستش. دیدم رو کردمی

 شده؟ چی -

 .دیده آسیب تطهیر  اجرای توی: احمد

 موندن؟ سازمان توی چندتاشون! هستن دردسری هم دودها این -

 نزدیک حاال تا. موندن باقی دیگه سیاه دود بیست پیوندی، آراد جز  به: احمد
 .آسایشگاه بفرستیم ستیمتون رو صدتاشون
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 :گفت  حین این در  و اومد باهام هم احمد. رفتم دفترم سمت به و دادم تکون سری

 فایدهبی درمانشون، برای کردیممی تالشی هر  بود هاسال که  طوریه چه! عجیبه -
 بود؟

 :کردم  باز  رو دفترم در  و انداختم کلید

 .بگم برات تو بیا -

 :گفتم  بودم هامپرونده کردن  مرتب ولمشغ که  طور همین و تو رفتیم

 هااون و ما بین یفاصله و شدنمی دیده تاریخ توی بود بار  اولین موجودات این -
 !بودن سرسخت خیلی هااون. بود خیلی

 :کمکم  اومد احمد

 .نیاوردن در  سر  چیزی ولی جااین اومدن طلبه همه اون -

 :خندیدم

 .کنیم  مهارشون تونستیمنمی که  نبودن هااون اگه! دادن بهمون اطالعات کلی  بابا -

 .... درمان ولی: احمد

 که  داد انجام درمان شهمی وقتی موجودات، این با مردم درگیری و جنگیری توی -
 .بودن ارادگیبی و ناامیدی نهایت دودها! بخواد طرف خود

 .بودن درک غیرقابل واقعا و: احمد

 .برداشت و شد خم احمد که  دارم برش شدم خم زمین، روی افتاد هاپرونده از  یکی

 .گذاشتم  جاش سر  و کردم  تمیز  دستم با رو پرونده

 بدن ادامه جنایت به بازگشت، از  ناامید که  بودن، شده طراحی جوریاین هااون -
 .بمونن زنده حداقل تا

 .آورد وجود به رو هااون کی  نفهمیدیم آخرشم: احمد
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 اسناد، از  بخش این اما بود؛ گفته  دالرام واقع در ! بودیم فهمیده ما زدم، خندی تک
 همین برای. نکنن باور  مردم ممکنه گفت  کیفری  سردار . بود مونده باقی محرمانه
 .کنیم  بیانش نبود خطر  در  ملی امنیت که  روزی یه تا کردیم  بایگانی فعال رو اسنادش

 .صندلیم روی نشستم شدم، خسته

 قهری؟ عارف با هنوز : احمد

 .بخشیدمش که  من. کنهنمی آشتی اون کنم  قهر  دخترم مگه عور بیش -

 .من میز  روی نشست و کشید  عمیقی نفس

 !ها مافوقتم هوی -

 !کردم  مرتب پرونده برات همه این سروان خیالبی -

 چیه؟ نشستنت میز  رو صندلی رو بشین خب -

 :داد تکون رو آویزونش پاهای

 !میده کیف  یمکنمی کارها  این از  سادات زینب با -

 :خندیدم

 !ها کرده  خل رو تو هم ما خواهر  این -

 :خندید

 .بگم چی -

 .پایین بیا! نگو هیچی -

 :گفت  رفتمی در  سمت به که  طور همون و پایین اومد

 عید؟ خرید بردی و خانومت -

 !نه -

 :سمتم به برگشت
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 واقعا؟ -

 :کشیدم  عمیقی نفس

 و خورد برج آخر  تا. شدم خالی هاشخرید و خونه سر  کافی  اندازه به راستش -
 !تامینه زور  به خوراکمون

 پیشش هااین و غرور  و بودم راحت احمد با. بگم رو هامحرف خنده با کردم  سعی
 .نداشتم

 هاخانوم همه. خوادمی خرید دلش قطعا ولی نگه بهت شاید خانوم دالرام محمد، -
 .دارن دوست

 .گفتنمی هیچی طفلک

 بدم؟ قرض تبه خوایمی: احمد

 توی رو من قصد از  خدا بعد بودم متنفر  گرفتن  قرض از . کردم  نگاهش ناراحت
 !گذاشتمی دوراهی

 :گفت  دید که  رو سکوتم

 پس نیستم، خودت مثل نباش نگران. دادیمی قرض بهم که  هاییوقت عوض -
 !ازت گیرممی

 .نگفتم چیزی بازم

 .حساب به ریزممی -

 .بیرون رفت و گذاشت  نظامی احترام

 براش خاصی کار   هم من ولی خواست؛نمی ازم خاصی چیز  مدت این تمام در  دالرام
 .نکردم

 خیلی زندگیم به اومدنش با اون. بدم انجام براش رو کار   این باشه حقش شاید
 !لبخندش با خصوصا. کرد  تر قشنگ رو دنیام. داد تغییر  برام رو چیزها
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 مراقبش نبود کسی  دوده، بفهمم که  این از  قبل حتی گرفت،نمی تحویلش کسی
 .باشه

 اون اما! بودم خوشحال کنم  تر واقعی رو لبخندهاش تونستم که  بودم کسی  کهاین از 
 !داشت ارزش خیلی من برام بود، معمولی دالرام یه بقیه برای شاید

 ببخشه رو خودش بیشتر  کنه،  باور  رو خودش بیشتر  یکم کنم  کمکش  خواستمی دلم
 .نکنه خطاب ناالیق رو دشخو قدر این و

 که  اسمی به. گرفتم  رو ششماره و کشیدم  عمیقی نفس. اومد برام پول واریز  پیام
 .شدم خیره من، آرام دل بودم، کرده  سیو

 :شنیدم رو قشنگش صدای

 !سالم الو؟ -

 :شدم بلند صندلی از  و گوشم  دم بردم رو گوشی

 !خانوم سالم -

 :خندید

 باز؟ خبریه نکنه شده؟ تنگ برام دلت -

 !میاد سازمان کار   به هنوز  قبلیت هایکمک  باشه هم خبری نه -

 چاقه؟ دماغت خوبی؟ تو. خداروشکر خب -

 :خندیدم

 کنه؟می کار چه سلمان طوری چه تو. خوبم آره -

 :گفت  ایبامزه لحن با

 کار چی داره بدونم کجا  از  من خوشگلش، بابای خب! نویسهمی رو مشقاش داره -
 کنه؟می

 :خندیدم بلندتر 
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 !جان ای -

 سوپرمن؟ داشتی کار چه خب -

 .خرید بریم سر  یه باش حاضر  میام که  عصری بگم زدم زنگ -

 کنیم؟  انداز پس نباید مگه خریدی؟ چه خرید؟ -

 !کنم  خوشحالت خواممی گرفتم  چیزی تشویقی کن  فکر  -

 :گفت  ذوق با

 !خوبه خیلی واقعا؟ -

 شدی؟ خوشحال -

 .مشاده گشاد  که  بخرم هالباس اون از  خواستیم دلم! خب آره -

 :خندیدم

 نداری؟ کاری!  بینمتمی چهار  ساعت! شدی خوشحال که  خوشحالم -

 !باش خودت مواظب. برم قربونت نه -

 .خداحافظ طور،همین هم تو -

 که  خانمی وقتی گنمی. کردم  خوشحالش که  داشتم خوبی حس. کردیم  قطع
 دیگه که  زنم دیگه. کنهمی خوشحالت قیامت روز  خدا کنی،  خوشحال رو محرمته

 .خداروشکر! بدتر

 تطهیر  حین که  موندیگه افراد از  یکی شدم مجبور  کارها،  سری یک اتمام از  بعد
 خونه، برگشتم خونی لباسای با. بیمارستان ببرم بود شده مجروح

 ور  هاملباس. نیست چیزی گفتم  و دادم توضیح براش. شد نگران حسابی دالرام
 .بیرون رفتیم و گرفتم  دوش کردم،  عوض

 هم هیچی. بردار داشتی دوست هرچی گفتم  که  کنه  خرج احتیاط با خواستمی
 کار چه احمد دست پول همه اون دونستمنمی فقط. اومده دستم پول چقدر  نگفتم
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 فرستادیمی هم کمی  قدر  یه خبره چه بابا بگم بزنم زنگ بهش خواستم اول کرد؟می
 !بود کافی

 تشکر  ازم خیلی دالرام. خوردیم و گرفتیم  هم شام. خونه برگشتیم خرید کلی  با شب
 .خوابید گرفت  بعد و کرد

 تشکر  اومدم پرسی احوال و سالم از  بعد. گرفتم  رو احمد شماره و تراس توی رفتم
 :گفت  که  کنم

 !بود شلوغ خیلی سرم کنم  کارت  به کارت  برات رفت یادم! محمد! بابا ای -

 ؟چی -

 !روم بودن ریخته یخ آب سطل

 نفرستادی؟ برام صبح تو مگه -

 !نه -

 !حسابم به شد ریخته میلیون... رفتی دفترم از  که  بعد دقیقه دو -

 !نبودم من -

 چی؟ یعنی. کردم  قطع و کردم  تشکر 

 بود؟ فرستاده رو پول کسی  چه ولی بود؛ نشده سازماندهی کامل  هنوز  هاخرید

 بعد و شده واریز  دیروز  برام پول اون که  کردن  تایید بانک، رفتم وقت اول صبح فردا
 حسابی از  اطالعاتی هیچ گفت  بانک تیآی مسئول حتی اما شده؛ خرج خورد خورد

 ما. صفره حساب اون موجودی االن! نیست دسترس در  کرده  واریز  براتون که
 !نداشتیم حسابی همچین

 :گفت  کارمندها  از  یکی

 پول؟ اون به داشتین نیاز  شما آقا -

 !جورهایی یه خب -
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 .غیبه طرف از  شاید -

 :گفت  و زد پوزخند همکارش

 !ها زنیمی هاییحرف -

 .برگشتم خونه به قبل از  تر گیج

 .بخوریم صبحونه کردم  بیدارش. بود خواب هنوز  دالرام

 :گفت

 گفت  خونه داخل آورد رو دیشب خریدهای و اومد فرشته یه! دیدم عجیبی خواب -
 !قاستآ هدیه

 !کردیم  گریه  خوشحالی از  دوتایی بعد. کردم  تعریف براش رو قضیه

 شیرین چقدر . هست بگه بهت تا میده رخ هوابی هم ایمعجزه یک ها،وقت گاهی
 !بود

*** 

 برادر . تبریکات شنیدن هم روبوسی هم. بود معضلی هم عید با عروسی تداخل
 !مثال بودم عروس

 حسابی اومد فرهاد بودم که  در  دم اما بود؛ هایبهغر مثل هنوز  باهام عارف رفتار 
 .شده تنگ برام دلش گفت  کرد  بغلم

 !بودم هامبرادرزاده عاشق من. بود شده تنگ براش دلم منم

 داشت ور اون دالرام یعنی وای. نبود خوب بهم نگاهاشون هنوز  فامیل افراد از  بعضی
 !کشید؟می چی

 .نیارنش گیر   مظلوم و تنها تا نخوره تکون زهره و مامان کنار   از  بودم سپرده بهش
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 رو بساطش و میکروفون اومد دار ریش و هیکل درشت آقای یک ها،استقبال از  بعد
 رسیده دوماد و عروس. زدنمی دست هم آقایون و خوندن به کرد  شروع و کرد  علم

 .هاخانم قسمت تاالر  تو بودن رفته و بودن

. بودن برادراش هم هاشساقدوش و مداو دومادی لباس با هم احمد باالخره
 :کرد  اذیتش خواننده

 هرچی! تسلیت یا بگم تبریک بهت واال دونمنمی! اومدن هم دوماد آقا به به -
 .بخونم رو تفاتحه بیا بیا. شینهمی همه یخونه دم که  شتریه دیگه هست

 با و احمد سر  رو گذاشت  رو انگشتش دوتا مرده مجلس باالی رسید که  احمد
 !خندیدیممی هرهر  هم ما! خوندن فاتحه به کرد  شروع میکروفن

. زدنمی هاییحرکت وسط اون تر جوون پسرهای و خوندن به کرد  شروع خواننده
 !دادمی شاباش کمابیش  هم احمد

 هم هرچی سمتی به کشوند  و گرفت  رو بازوم اومد کیوان  ناگهان که  بودم مشغول
 .نگفت داره کار چی گفتم

 .بودن نشسته عارف و زهره شوهر  و بابا که  میزی سمت رفتیم

 !وقتشه سردار  آوردیش؟ عه: بابا

 .کردن  بلندش و گرفتن  رو عارف بغل زیر  بابا کمک  با و شد بلند کیفری  سردار 

 خبره؟ چه: عارف

 !کنین  آشتی باید: کیوان

 ببینم؟ رو کی  باید کنم  آشتی نخوام من: عارف

 :گفت  من به کیوان.  بود شده جلب نفر  چند توجه

 !بره شه تموم کن  ماچش تریکوچیک  تو -

 :عقب رفت که  سمتش برم خواستم و بردم باال تسلیم نشونه به رو هامدست
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 !خواهشا شید خیالبی -

 :پایین اومد جایگاه از  هم احمد

 !خواهرتونه و من عروسی عیده. گذشته  ماه سه_دو زشته بابا -

 !کنید  آشتی باید تر زود هرچه. نیست خوب میگه راست: بابا

 بغل مردونه رو هم و کردیم  روبوسی هم با و شد تسلیم عارف تا گفتن  قدر این
 .کردیم

 !کف  و سوت. هورا و جیغ و دست هم جمعیت

 :کرد  اعالم میکروفون تو هم خواننده

 به. کردن  آشتی بودن قهر  باهم که  عروس هایداداش دوتا دادن خبر ! به به -
 !بمرت کف  یه شونسالمتی

 کرده  ذوق قدر چه فرهاد. خندیدیممی هم عارف و من. زدنمی دست تاالر  کل  حاال
 !بود

 هم مولودی. خوندمی هاروضه تو که  نبوی مداح! شناختمش حاال عه نبود، خواننده
 !خونهمی

 !رقص خوش بچگی از  که  هم ما. وسط کشوندن  رو عارف و من زور  به

 چه نگاه! شدن متحد هم با دوباره هاتبرادرزن شدی بدبخت دوماد آقا: مداحه
 .ستوننمی شاباش ازت حسابی. ماشااهلل وسط اومدن هم جور 

 اوضاع هم هاخانوم سمت بود امیدوار . گذشتمی خوش خندیدن،می همه
 .باشه طور همین

 به گوشیم  با. کنیم  تازه نفسی نشستیم ماهم نمود، استپ یکم مداح جی دی وقتی
 :دادم پیامک دالرام

 اوکیه؟ چیز  همه -
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 :داد جواب سریع

 چی؟ ور اون خوبه، آره -

 !خوب -

 به کردیم  شروع هازدهقحطی مثل عارف و من و آوردن شام. ننوشتم چیزی دیگه
 .عروس پیش رفت هم احمد. خوردن شام

 !بودیم کرده  آشتی ما بود خوشحال خیلی فرهاد

 کنار   عارف و من که  طور همون. هامهمان بدرقه برای در  دم رفتیم هم مشا از  بعد
 :اومد سمتمون به عصبانی البته و سفید شبحی بودیم ایستاده هم

 !امین -

 .اومدمی دنبالش داشت احمد

 شده؟ چی چیه -

 :ایستاد جلومون اومد زینب

 کردین؟  آشتی هم با گه؟می چی احمد -

 !بله خانوم عروس اجازه با: عارف

 :عارف به زد کفشش  پاشنه با

 !رسممی حسابتون به بعدا! ردد ای -

 .عروس ماشین سمت به رفتن و گرفت  رو احمد دست بعد

 :گفت  دادمی مالش رو پاش که  طور همون عارف

 .کنممی ظلم بهت گفتمی بود، تو طرفدار  بچگی از  -

 :سمتم به دوید قشنگش پیراهن با فائزه

 !امین عمو -
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 :کردم  باز  براش رو آغوشم ذوق با

 !عشقم سالم -

 :گفت  آذر  ها،این و علیک سالم از  بعد. اومدن سمتمون به چادر  با هم دالرام و آذر 

 !فعال کنم،  روشن و ماشین میرم من -

 :گفت  هابچه به عارف. رفت بعد

 .بیایم ما تا برید شماهم -

 بشیم؟ امین عمو ماشین سوار  ما شهمی: فرهاد

 !داریم کار   یکم هم با ما برید االن ولی! شهمی که  آره: عارف

 .رفتن مادرشون دنبال و کردن  گوش  حرف هابچه

 :کرد  ما به رو عارف

 بابت این از . کردم  رویزیاده یکم افتاد که  اتفاقاتی طی دونممی داداش، زن امین، -
 .کنید  حالل امیدوارم! مشرمنده

 !ها سازمانی ینمونه مأمور  تو ازت، نیستیم ناراحت! بابا خیالبی -

 !مشرمنده حال، هر  به: عارف

 رفته؟ یادت! سازمانی ینمونه مأمور  تو! چی یشرمنده بابا نه -

 .دادین انجام رو تونوظیفه. نیستم ناراحت ازتون منم راستش: دالرام

 .ببخشید رو من بازم. بوده سوتفاهم شما درباره فکرم فهمیدم زمان گذشت  با: عارف

 !نشده شاکی زینب تا بریم بهتره هم حاال. ببخشه خدا: دالرام

 .ما ماشین تو بیان کردن  اصرار  فرهاد و فائزه. رفتیم و کردم  بغل رو عارف دوباره

 یخونه برسونیم رو زینب تا درآوردیم بازی مسخره و کردیم  بوق بوق کلی  و اومدن
 .بخت
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 مامان و مادریش فامیل با زینب خداحافظی. داشتیم هندی فیلم کلی  هم جااون
 !کردمی آب رو مغول تیمورخان دل هاشگریه  معمول طبق. اباب و حمیده

 .زدمی یواشکی هایحرف بهش و داد دلداریش کلی  هم دالرام

 .آذر دست دادیم و کردیم  جدا دالرام از  زور  به رو فرهاد و فائزه

 به بدم رو گلم  دسته بود این فانتزیام از  گفت  و دالرام به داد رو گلش  دسته زینب
 !صمیمیم دوست

 .گل  دسته به بود زده زل دالرام برگشت، راه تو

 شده؟ چی -

 .همین مخسته هوم؟ -

 .ها گیرممی عروسی برات خوادمی دلت اگه -

 :زد خندی تک

 .باهات کرد  آشتی عارفمحمد طور  چه کردممی فکر  این به داشتم! بابا نه -

 .بریزه التشخج که  کردن  پادرمیونی هارفیق. حاال تا ذاشتنمی غرورش خب -

 :پرسیدم. خندید

 طوره؟ چه سلمان -

 !عالیه -

 :خندیدم

 اذیت قدر این! رهنمی سر  تحوصله شیمی سرگرم باهاش کلی  بیاد که  دنیا به -
 !فکر توی بری باز  نکنی وقت که  کنهمی

 !زدمی لبخندها این از  بدم قورتش خواستمی دلم آی. زد دلنشینی لبخند
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 رو لباساش و کنه  پاک رو آرایشش دالرام تا. بودیم هخست چقدر  خونه، رسیدیم
 !است بودن پسر  مزایای از  این! بودم دیده خواب رو پادشاه تا هفت من کنه  عوض

*** 

. بمیره شد باعث زیادش مقاومت واقع در  نیاورد؛ دووم تطهیر  توی! بود مرده آراد
 دست و برگرده شخانواده خاطر  به بخوان و کنن  درگیر  رو احساساتش کردن  سعی

 درد و گفتمی کفر   اون و شدمی خونده براش قرآن آیات. برداره لجبازی از 
 .دادمی زجرش کردمی زندگی درونش که  شیطانی. کشیدمی

 سعی نیاورد، خودش روی به اما شد ناراحت خیلی دادم، دالرام به رو خبر  وقتی از 
 تنهاش. بریزه اشک دادنمی اجازه غرورش حتی! تونستنمی اما کنه  رفتار  عادی کرد

 بهاری عصر . زدم قدم اطراف اون یکم و بیرون رفتم خونه از ! کار  بهترین گذاشتم،
 خواستمی دلشون وقت هر  که  گاهبی و گاه  ابرهای و بود اردیبهشت! بود قشنگی

 .کردنمی گریه

 یروابط چه دالرام با کهاین تصور  و آراد روز  اون هایحرف. بودم ناراحت خیلی
 !باشه آدمی همچین اون کردمنمی فکر  اصال. کردمی اذیت رو مغزم واقعا داشته

 کسهیچ خواستنمی دلم! بزنم فریاد سرش خشم از  خواستمی دلم هاوقت گاهی
 !بود گذشته  به متعلق اگه حتی باشه ذهنش و فکر  توی من جز  به

 چرا؟ آخه. خواستمی گریه  و بغض دلم هابچه پسر  مثل

 خیلی هاوقت گاهی  اما کنن؛  قویش تا ذارهمی دست هاآدم ضعف نقطه روی خدا
. کردمنمی رو فکرش که  گذاشتی  چیزهایی روی دست خدا؟ شنویمی! سخته

 هیچکس از  خودت جز  به! خدا سخته خدا به اما کرد،  صبر  باید و امتحانه دونممی
 رو قلبم وامخمی ازت! گذارینمی جواببی رو دعایی تو. خواست کمک  شهنمی

 .درنیارم بازی جنبهبی و کنم  تحمل تا کنی  تر بزرگ

 دلم هنوز . کردم  دم چای. بود اتاق توی دالرام. خونه برگشتم شد، سردم یکم
 .بزنم حرف باهاش خواستنمی
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 .بود خودش خط. برداشتمش دیدم، اپن روی رو کاغذی

 الرحیم الرحمن اهلل بسم) 

 !سالم

 این که  کنممی درک دیگه فرد هر  از  تر عمیق من کنم،یم شروع سالم و اهلل بسم با
 !مطلق سیاهی یعنی نور، پر  کلمات  این حضور  عدم چون. دارن ارزشی چه کلمات

 این با اما برگردی؛ تونینمی دیگه شیمی کشیده  عمیق سیاهچاله یک توی وقتی
 !دارن روح دارن، قدرت کلمات،!  برگشتم هم سیاهچاله از  من کلمات

 کنی؛می فکری چه فهمممی نگاهت از ! همسرم زنم،می رو حرفم مکتوب ماتکل  با
 همه از  بودی، تر خدایی برام هاانسان همه از  که  تو. ندارم رو نگاهت این طاقت اما

 کارهاچه و وقیحم قدر چه دونستیمی وقتی. کردی  رفتار  باهام خدا خود مثل بیشتر 
 .ایستادی پشتم باز  و نشد عوض نگاهت که  بودی تو کردم،

 فهمممی حاال. بشن بخشیده گناهام  تا میدی عذابم تو که  بودم دیده خوابی توی من
 !نگاهت توی غم اون چیه، عذاب اون

 از  بد چه و رفت دنیا از  امروز  که  فردی درباره. رو کردم  که  هاییغلط کنمنمی حاشا
 .رفت دنیا

 پاک قلبش و ذهن از  رگز ه دارم، دوستت بگه زنی به مردی هر  که  فرمود معصوم
 تهی و سر  سیاهی جز  به که  رو حرفی کنی  فراموش نتونی سخته چه. شهنمی

 !نداشته

 دوست هم خدا. غیرتمندی خدا مثل هم تو. هستی اهللصفات از  کوچکی  مظهر  تو
 از  قبل. خدا به هم کردم  پشت تو به هم من اما بری؛ کسی  سراغ او از  غیر  نداره
 هاتاریکی اون سراغ که  دیدمشمی اگه. ببینم رو خدا حتی و ببینم رو تو کهاین
 !رفتمنمی

 حسابگری بد چه ولی! رفتمنمی ایدیگه فرد سراغ هم دیدممی زودتر  رو تو اگه
 .نکردم باز  واضح رو هامچشم حتی که  بودم
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 و آب که  خدایی اون. بودی کنارم  همیشه بودی، چشمم جلوی همیشه تو عزیزم،
 حتی بود آفریده من برای هم رو تو بود، کرده  تأمین رو نفسم و هامرگ خون و غذا
 خدا از  بعد که  کسی  ای بزنم زار  ندیدنت زودتر  غم از  خوادمی دلم! تولدم از  قبل

 دوستت چقدر  بگم نتونستم وقت هیچ حتی و گرفته  قلبم توی رو وسعت بیشترین
 !دارم

 از ! داری رو تواناییش و هستی من بخشیدن الیق تو نیستم الیقش گرچه  کن  حاللم
. کردم  وارد روحت به زیادی هایخسارت دونممی و کشممی خجالت تو روی

 .کنم  جبران برات امیدوارم

 (دالرام

 رو خودکار  جوهر  گاهی  که  هاییاشک. بود شده خشک هایاشک از  پر  برگه پایین
 .بود شده محو یکم نوشته و بودن کرده  پخش

 :کردم  صداش و دادم ورتق رو دهنم آب سختی به

 بخوریم؟ چای نمیای دلی -

 دو و رفتم ساز چایی و آشپزخونه سمت به و گذاشتم  جیبم توی و کردم  تا رو نامه
 .ریختم چای لیوان

 بود، کردهپف و قرمز  هاشچشم. اومد باشن کرده  دعواش که  ایبچه مثل آروم
 !آروم آروم اومد، سمتم به. زدم لبخندی

 .کرد  بغلم و گرفت  عجیبی شتاب بود، نمونده باقی یشتر ب قدم چند وقتی

 وقتهیچ! سوخت دلم که  کرد  گریه  جگرسوز  قدر این. کرد  گریه  و کرد  سرباز  بغضش
 .بود نکرده عجز  احساس جوریاین

 .کردم  نوازش رو سرش. کردم  رو کار   این اما کنم  گریه  جلوش خواستمنمی

 کنم  تصور  تونمنمی حتی! شد تموم چیز، همه شد تموم. جاماین من نخور  غصه -
 .کشیدی  درد بودی جااون که  وقتی برابر  هفت. کشیدی  چی
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 .شنیدممی زور  به رو صداش که  زدمی هق قدر این

... باید من... کردم  خراب رو چیزها خیلی! مشرمنده خدا به مشرمنده... من... امین -
ردمی ـُ  !م َم

 .دادمی فشار  بهم رو سرش و زدمی چنگ رو پیرهنم. بودن مشونه روی هاشدست

 اما شد ساکت لحظه یه. شچهره به زدم زل و کردم  جدا خودم از  رو سرش
 .کرد  پاک رو هاماشک هماون و کردم  پاک رو هاشاشک. نیومد بند هقشهق

 :زدم کمرنگی  لبخند

 !خورهمی غصه االن سلمان کنیم  تمومش رو هندی فیلم بیا -

. کردممی نوازش رو موهاش امدیگه دست با و. کرد  بغلم باز  و زد خندی تک زور  به
 .شد تر آروم کمکم

 کردم  زورش شده، که  هم هوا و حال کردن  عوض برای ولی بودم؛ زده رو چای قید
 .بخوریم چای

 پویا شبکه بگن، اذان تا. کردیم  روشن رو تلوزیون رفتیم ریلکس خیلی هم بعدش
 نداریم؟ دل ما مگه چیه. بشه عوض روحیمون یکم دیدیم

 حالمون همچین کمیل  دعای بریم گرفتیم  تصمیم نماز  از  بعد بود شب پنجشنبه چون
 .بشه خوب خوب

 .کردیم  دعا هم رو شما کمیل  دعای رفتیم خالی جاتون و کردیم  کاله  و شاه

*** 

 و داد کاربری  تغییر  دوباره آسایشگاه. بود نمونده باقی تهران توی دودی هیچ رسما
 امداد کمیته  حمایت تحت شده درمان دودهای. معلولین و سالمندان آسایشگاه شد
 چکاب ماه هر  بازم گرچه  وایسن؛ خودشون پای روی دوباره بتونن تا گرفتن  قرار 
 .بودن دینی هایکارشناس  و روانشناس نظر  تحت و شدنمی

 .شدم مشغول رفیقم کارگاه  توی و دادم استعفا سازمان از  من
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. داشت پیشگیری جنبه بیشتر  دیگه منتهی. دادمی ادامه خودش کار   به سازمان اما
 هایفرقه به هاجوون جذب از  جلوگیری برای ایویژه هایمراقبت کشور   سرتاسر  در 

 مجازی توی رو فعالیتش هم دالرام. گرفتمی انجام تخیلی هایعرفان و نوظهور 
 .دادمی ادامه مردم سازیآگاه برای

 رسما هم سازمان. خداروشکر نبود قبل آسونی به اجنه با ارتباط و دعانویسی دیگه
 .کنه  کمک  مشکالت جور این توی مردم به داشت وظیفه

 دالرام. بود کرده  دعوت رو همه امروز  زینب. اومدمی دنیا به سلمان دیگه ماه سه
 آپارتمانشون جلوی بعد دقیقه چند. کردم  سرش خودم رو چادرش. زد قشنگی تیپ

 :شد شروع غرغراش در  دم همون از  ،بودیم

 شما؟! سالم! عه -

 :خندیدم

 .کن  باز  رو در  نکن اذیت زینب -

 امین! اومد یادم آهان! آشناست برام یکم خانومتون. محترم آقای نمیارم جا به -
 !سه ساعت االن باشین جااین دو ساعت نبود قرار  مگه ببینم! گله  دلی و خله

 :خندید دالرام

 !تردخ کن  باز  -

 !نیستم دختر  کهمن من؟ -

 !استغفراهلل -

 !تو بیاین! خبه خبه -

 آسانسور  از . خندید دالرام که  بردم باال خدا شکر  نشونه به رو هامدست! کرد  باز  رو در 
 ما از  زودتر  همه دادمی نشون هاکفش!  رسیدیم دیر  واقعا دیدم شدیم پیاده که

 !رسیدن
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 دادن دست و روبوسی مشغول داخل رفتیم و ردک  باز  برامون رو در  احمد خداروشکر 
 .شدیم

 دلش آدم و بود شده تپل حسابی محمدعلی. اینا عارف و اینا زهره و بابا و مامان
 !بده قورتش خواستمی

 .خوردن به کردیم  شروع شدیم ولو هم ما و بود پهن ناهار  سفره

 :گفت  آشپزخونه تو از  زینب

 !نداری سیرمونی بخوری کوفت!  بخوره دالرام بده بخور  تر کم  امین، هوی -

 :گفتم  پر  نیمه دهن با

 ست؟خوشمزه خیلی غذات که  نه حاال -

 به رو دیس و چرخوندمی رو کفگیر   که  طور همون. بیرون اومد پلو دیس و کفگیر   با
 :گفت  دادمی مامان

 !بدبخت ینخورده فسنجون! فهمیمی حلقت تو کردم  فرو املت بعد دفعه وقتی -

. نگفت چیزی دیگه و اومد دستش زینب. کردمی اخم یکم بابا خندیدن،می همه
 !بود زهرمار  خورشت حد در  دستپختش هاقدیم. بود شده بهتر  خیلی دستپختش

 پرت و چرت معمول طبق و دیدن رو قدیمی هایعکس به نشستیم ناهار  از  بعد
 .گفتن

 .شد تر خودمونی جو و سرکارش رفت زهره شوهر  که  بود عصر 

 .تلوزیون پای ماهم بودن زدن حرف مشغول هاانمخ

! دادم کامل  رو جوابش که  کرد  بارم هم تیکه تا چهار  آورد میوه برامون اومد زینب
 :گفت  احمد که  رفت احمد به ابرو و چشم تا چهار  بعد

 !گرفتم  باشه -

 :گفتم  زینب رفتن با
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 گرفتی؟  رو چی -

 :گفت  و شد سرخ یکم. ذروندگ  نظر  از  رو بابا و عارف و من نگاهی نیم با

 !گمنمی اصال! بگم من داره اصراری چه دونمنمی -

 :گفتم  و خندیدم

 !فهمیدم -

 !بفهمیم بگو ماهم به چیه! عه: عارف

 :گفتم  و خندیدم

 !نیست مهم هم قدرهااین! خیالبی -

 :شد ظاهر  سرم باالی معلق اجل مثل

 !نیست مهم آبادت و جد نیستی مهم خودت ای نیست؟ مهم-

 کنی؟می کار چه جااین تو سادات زینب: احمد

 :گفت  مخفی خشم با و کشید  عمیقی نفس

 !بیارم چای اومدم -

 !خنده زیر  زدیم مونهمه که  داد نشون جوری رو چای سینی

 :گفت  عاجزانه احمد

 اصال؟ بگم باید چرا آخه -

 .وایستی پاش باید زنیمی گند:  زینب

 :شدمی عصبانی داشت دیگه عارف

 خبره؟ چه جااین بگه ما به یکی بابا -

 :زد داد طرف اون از  زهره
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 .همین شیدمی دایی دارید دوباره نکنید شلوغش بابا -

 !زدم حدس درست ایول -

 :زهره سمت به برگشت زینب

 !کنممی تقسیم مساوی قسمت سه و هشتاد به رو تو من -

 !کرد  ترک رو یپذیرای خشم و خجالت از  برافروخته ایچهره با بعد

 بهش ماهم و بود شده سرخ هم خجالتی همیشه احمد. خندیدن هم عارف و بابا
 .گفتیم  تبریک

 !دیگه یعمه پسر  یه جون آخ گفتمی داشت فرهاد

 :سمتم اومد ناراحتی با فائزه

 !خدا رو تو! باشه دختر  زینب عمه نینی کنید  دعا خدا رو تو عمو -

 :کردم  نوازشش و خندیدم

 مامانش؟ مثل بشه که  باشه دختر  -

 چشه؟ مامانش مگه: بابا

 !خواممی دخترعمه من خدا ای: فائزه

 !کرد  ترک رو صحنه بغض با

 خندیدمی باهاشون و بود نشسته آذر  و زهره کنار   دالرام. شدم خیره سمت اون به
 بدم صدقه و بیارم دست به رو دنیا کل  من خدایا. شدنمی جدا ازش لبخند و

 !ندادم بهت رو لبخندش ینا یشکرانه

 مدته؟ چه حاال -

 .تقریبا نیم و ماه یک -

 :زد لبخند بابا
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 !شنمی زیاد هامنوه که  خوبه چقدر  -

 .بابا داره نگهشون برات خدا: عارف

 :زد عمیقی لبخند بابا

 !شهمی دار نوه داره که  خوشحاله هم سلیم االن حتما! انشاهلل -

 :گفتم  و کردم  زینب به نگاهی

 !طورههمین حتما -

 .... الصلوات مع فاتحة یقرأ من اهلل رحم: احمد

 .شدیم فاتحه خوندن مشغول ب**ل زیر  و فرستادیم صلوات

 هر  بود، تنگشون دلم. نظامی درجه با دو هر  بود، دیوار  روی عموزن و عمو عکس
 .میرننمی وقتهیچ خوب، هایآدم. بودن مهربون خیلی دو

*** 

 «بعد روز  سه و ماه سه»

 چیلیک چیلیک صدای و زدیم لبخند هممون. کرد  باز  رو هاشچشم یواش و آروم
 به هم کوچولوش  ب**ل حتی. خندید روشنش هایچشم. شد بلند هاگوشی  فالش
 !اومد کش  لبخند

 :زد جیغ تقریبا زینب

 !خودمه دوماد بره، قربونش عمه -

 :خندید زهره

 !نکن بدبختش حاال از  رو طفلک -

 بلند رو نحیفش بدن و بیمارستان تخت داخل برد رو هاشدست احتیاط با مامان
 رو سرش و گرفت  ساعدش روی رو سلمان لبخند با بابا. بابا به دادش آروم و کرد



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

396 

 

 باز  نیمه هایچشم با هم اون. گفت  اقامه و اذان براش و برد گوشش  نزدیک
 .زدمی کوچک  لبخندهای

 !اومدی خوش دنیا به! دو یشماره البته معصومی، سلمان سید -

 :گرفت  بابا از  رو سلمان مامان

 !حاجی رو بچه گیریمی بد -

 !مادرها شما دینمی گیر   خانوم؟ حاج بگیرم جور  چه دیگه بابا ای: بابا

 .برم دیگه من. کنهمی قراریبی محمدعلی گهمی داده پیام آقامون: زهره

 .اومدی مرسی آجی برو -

 سر  بیان ممدلی و سلمان بشه کی.  کن  ماچ من طرف از  ور  خاله چلغوز  اون: زینب
 !کنن  دعوا من دختر 

 !گیرمنمی پسرم برای رو تو دختر  بمیرمم یعنی: زهره

 !نداری رو من دختر  مادرشوهری لیاقت! جهنم به: زینب

 :گفت  و خندید زهره

 !خداحافظ! بخور حرص کم  -

 تایم آخرهای دیگه. رفتن و گفتن  تبریک و اومدن آذر  و عارف زهره رفتن از  بعد
 .رفتممی باید هممن بود، مالقات

 .موندیم مامان و من رفتن، هم احمد و زینب و بابا

 نشون واکنش زور  به که  طوری بود، شده ضعیف خیلی نداشت، تعریفی دالرام حال
 !خوبه حالش گفتمی لبخندش اما داد؛می

 بهش. بزرگواره خیلی گرم،  دمش واقعا. کنه  نگهداری ازش تا موند جااین مامان
 .بکشه دراز  یکم بیمارستان نمازخونه توی رفت کنه،  استراحت یکم بره گفتم
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 کردم  باز  کمپوت  یک. بود شده ساکت تقریبا بیمارستان پیش، ساعت نیم برعکس
 .باالتر بیاد فشارش یکم بدم بهش بردم

. دهنش بزارم رو کمپوت  هایتیکه تا کردمی باز  رو دهنش زور  به نشست، خیز نیم
 مادرها؟ پای زیر  رهمی راحت جوریهمین بهشت کردین  فکر  چیه

 :کرد  زمزمه

 نه؟ نیومدن بازم -

 :دادم دلداریش

 .بیان فردا شاید -

 :کرد  بغض یکم

 مدت این تمام یعنی نشده؟ تنگ برام دلشون هااون یعنی! شده تنگ براشون دلم -
 شدن؟می خوشحال خالیم جای دیدن از 

 :گرفتم  رو سفیدش هایدست و کشیدم  آهی. میز روی گذاشتم  رو قوطی

 !صبر دالرام، باش داشته صبر  -

 .بخشنمی رو من شوننوه تنها خاطر  به کردم  فکر  -

 .مادرتن و پدر . بخشنمی که  معلومه -

 ... .همماه چند این از  بعد یعنی -

. کرد  پاک رو اشهاشک سریع اومدمی سمت این به که  راهرو از  صدایی شنیدن با
 :اومد پرستاری صدای

 فقط باز  حاال. آخه کنیننمی مالحظه چرا! شده تموم که  ساعته یک مالقات ساعت -
 !نشه بیشتر  دارین وقت دقیقه ده

 .بود آخریش دالرام تخت که  بود تخت تا سه اتاق توی
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 خشکم سرجام دیدن در  دم که  چیزی دیدن با و پاروان طرف اون رفتم شدم بلند
 زدم، لبخندی. آشنا آقایی و خانم اومدن، سمتم به دیدنم با نفر  دو. دز 

! خورد جا و دیدشون دالرام طرف، این به اومدن با. رسوندن رو خودشون سریع
 دوباره های. کرد  بغلش گریه  با و رفت دالرام سمت به و نیاورد طاقت آسیه مامان

 !کجایی  بالیوود! هندی فیلم

 به و کرد  من به رو کشید،  عمیقی نفس شاکری آقای. مشد خیره بهشون لبخند با
 :آورد زبون به رو آروم ایکلمه  سختی

 !ممنون -

 .نذاشت پدرزنم که  بذارم تنهاشون خواستم

 براش قلبم ته از . شدمی شنیده دختر  و مادر  آروم گریه  صدای اما بود ساکت اتاق
 !بودم خوشحال

 .رفتن شصدقه قربون و کردن  بغل رو شوننوه. نشد زده زیادی حرف

 اما بره؛ اومدنمی دلش مادرش. برن باید که  گفت  اشاره و ایما با و اومد پرستار 
 .رفت

 .شدمی دیده هاشونچشم توی امیدی نور  امروز  اما بودن؛ شده شکسته خیلی دو هر 

 .کردیم  شکر  رو خدا دو هر . بود خوشحال واقعا حاال دالرام

 همگی گرفتیم،  مختصر  جشن یه خونه، شتیمبرگ و شد مرخص که  نگذشت چیزی
 !کاست  و کم  بدون و

 !بود کرده  جمع هم دور  رو همه سلمان

 عاشقش که  ترکیبی. بود خوابیده بغلش توی کوچولو  اون و بود کرده  بغلش دالرام
 .بودم

*** 
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 اذیتش بازهم ولی ریخت؛می کرم  تر کم  و بود شده تر خانومانه زینب هایشیطنت
 !کردمی رو

 و کردمی ذوق حمیده مامان! سلمان برای گیرهمی رو زینب دختر  گفتمی رامدال
 دومادمه گفتمی کردمی بغل که  و سلمان و اومدمی خوشش هم زینب. خندیدمی
 !شدم زن مادر  من کنین  نگاه

 بازهم دونممی گرچه  بودنش؛ بخشیده ناگفته داشتن، حضور  هم دالرام مادر  و پدر 
 .داشت خواهیم هندی فیلم

. خونه کردن  جور  و جمع توی کنه  کمک  تا موند پیشمون مادرش اما رفتن هامهمون
 .بود مامان و زهره یعهده به هااین و پذیرایی

 !نبود بزرگشمامان و مامان از  اثری و بود خوابیده ما تخت روی تنها سلمان

 !پسری پدر  خلوت برای وقت بهترین! جانآخ

 دل نوزادیش کاله  اون با و بود گرفته  بردارها نهوز  مثل همچین رو هاشدست
 !قوی پسرک ای آخ. بردمی

 :گفتم  و کردم  ماچ گرفتم  رو کوچیکش  دست و کشیدم  دراز  کنارش  رفتم

 من از  بیشتر  بخوای منه زن باشه مامانت کهاین از  قبل مامانت باشم گفته  حاال از  -
 !هم توی میره کالهمون  بگیری وقتشو

. کنه  باز  رو هاشچشم دهنمی اجازه اتاق نور  بود معلوم و داد هاشچشم به تکونی
 .بیفته سایه تا گرفتم  چشمش باالی رو دستم

 .انداخت بهم کنجکاوانه  نگاهی و کرد  باز  رو هاشچشم

 :گفتم

 !پسرم نکن نگاهم جوریاون -

 .اومد در  شگریه.  گرفتم  لپش از  گاز   یه و دادم کف  از  اختیار 
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 امین؟ کنییم کار چه داری -

 .کردم  نازی رو سلمان لپ دستم با شدم بلند

 !کردیممی اختالط باهم هیچی -

 :کرد  بغل رو سلمان و اومد دالرام

 این لطفا نگیر  گازش  دیگه! گننمی خودبی نذارین تنها باباش با رو بچه گنمی -
 !فقط روزشه یک

 !ببخشید چشم چشم -

 .شد آروم شگریه  داد، تکونش یکم بیرون رفتمی اتاق از  که  طور همون

 .من خوشگل بره قربونت مامانی آره؟ کردمی اذیتت بابات -

 .شیطون! رقیبم شد نیومده. کشیدم  دراز  دوباره و خندیدم

 !خواب! آخیش. خوابیدن هم با مادربزرگ و مادر  و پسر  و خوابیدم تنها من

 .شدم بیدار  نگذشت ساعت دو

 !ها کنی  شروع اول شب از  نبود قرار  خان سلمان

 شاید چشه دقیقا نبود معلوم. بشه آروم تا بردیممی راهش کردیممی بغلش شیفتی
 .کردمی درد دلش

 .طفلک داشت درد پا بزرگمامان. دالرام نوبت یه کردممی بغلش من نوبت یه

 .بود همین وضع صبح تا

 ر فک بودنش دود به سالمه جهت هر  از  که  کردننمی مشخص هاآزمایش اگه
 .بود سالم سالِم  شکر  رو خدا ولی! شدمی مصیبتی چه که  آخ. کردیممی

. خوردمی مکمل عنوان به هم خشک شیر  باید نبود کافی  براش مادر  شیر  انگار  فقط
 .بهمون گفت  دکتر  فرداش رو این
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 .بزنم عر  خواممی شهمی گشنم  منم فهمممی! بود تگشنه  خان سلمان! آخی

 با ساله چهل مرد یه مبچه مگه وا گفتمی دالرام خان نسلما گفتممی جوری یک
 خان؟ سلمان گیمی بهش چخماغیه سیبیل

 !دیدممی مرد رو اون چقدر  کردنمی درک

 اگه! خان سلمان باشه یادت رو چیز  یه فقط. شدمی تر بزرگ و بزرگ بود، هرچه
 !همین! نشو پلیس نداری رو اعصابش

*** 

 :سمتم به اومد و اشج سر  گذاشت  رو تلفن خوشحال

 بگم؟ رو کدوم  اول! دارم خوب خبر  دوتا -

 :گفتم  خنده با

 !ناهار اول -

 :زد بازوم به مشتی و خندید

 !شیکمو ای -

 .رو غذا کشممی موقع اون تا باشه نشده بیدار  سلمان ببین برو -

 :گفتم

 .باشه -

 به برگشتم! خوابیدی راحت چه خان سلمان نگیری کوفت.  اتاق تو رفتم حالبی
 .آشپزخونه

 .خوابه -

 .داد رو هاشخبر  غذا حین. کردیم  شروع و گفتیم  اهللبسم میز، پشت نشستیم

 !آورده نقره مدال تکواندو کشوری  مسابقه توی حلما -
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 رسه؟می ما به چی! سالمتی به -

 :شد پکر 

 !ذوقبی -

 .ریختم خورشت دیگه یکم و خندیدم

 چیه؟ بعدی خبر  -

 !کرده  ازدواج کیمیا  -

 !کنم  فکر  بود حمید اسمش کردن؟می خرابکاری باهم همیشه که  همون با واقعا؟ -

 .رفت بین از  که  بود سیاهی دودهای از  اون نه -

 :پرسیدم و داشتم نگه یکم رو بعدی قاشق

 .شاهللان شه خوشبخت. سالمتی به کرد  ازدواج معمولی آدم یه با پس خب -

 !کرده  ازدواج کیوان  با -

 !خدا یا! گلوم  تو پرید لقمه

 خوبه؟ حالت شد؟ چی -

 :گفتم  تعجب با. شدم بهتر  یکم خوردم دستم، داد آب

 بود؟ دینا فرمانده کیفری  سردار  جای ماه چند که  کیوانی  همین -

 زیادن؟ محمدها شما مثل هم هاکیوان  مگه داریم؟ کیوان  چندتا دیگه آره -

 :خندیدم

 گرفت؟  سر  جور چه شدن؟ آشنا جور چه الحا. آخه سخته باورش! دونممیچه -

 !کردم  معرفی من -

 :گفت  کردم  نگاه بهش که  تعجب با! بعدی شوک
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 اما کشید  سختی هاسال دختر  این هم؟ به رسوندم رو جوون دوتا بده خب؟ چیه -
 خانوادشون. خوردمی شروحیه هم کیوان!  کرد  کمک  خیلی شهر  نجات توی من به

 .بشه یدشا گفتم  بودن، مهربون هم

 :کشیدم  عمیقی نفس

 .نگرانشونم -

 :زد لبخندی

 .کننمی کمکشون  خوبی خیلی هایروانشناس نباش، نگران -

 .بشن خوشبخت ایشاال بگم؟ چی -

 .کشید  پلو برام بازم

 .رزمی سر  برگردم خواممی شد، تر بزرگ سلمان که  دیگه ماه یه -

 !قرآن رو تو خیالبی دالرام -

 :خندید

 با همزمان رو هنرجوییم دوره باقی تونممی دیدم کردم  بررسی! شنبا نگران -
 .هااین و مسابقات رمنمی! بدم یاد و بشم استاد یعنی. بگذرونم گریمربی آموزش

 بیاری؟ رو چیزها این و میاطی خیاطی به تونینمی ولی خوبه خیلی -

 :زد لبخندی

 !بگی تو هرچی! سرورم داری دوست هرجور  -

 !شدم خر  ای

 !شو استاد برو باشه -

 !باشی راضی قلبت ته از  باید -

 .نیست زیاد هم زمانش. دارم دوستش منم کنهمی خوشحالت این اگه! راضیم -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

404 

 

 .خودم به افتاد میز  گردن  جمع. رفت و شد بلند خان سلمان یگریه  صدای با. خندید

 شام یک و افتادیم عروسی یه پس خب. بکشم دراز  رفتم و کردم  تمیز  رو آشپزخونه
 .جان آخ! نقره مدال

 .بود اومده پیام یک گوشیش  توی

 .سخنرانی برای سمینار  به دعوت پیامک. خوندم رفتم

 چیزی چرا پس. بودن کرده  دعوت ازش تجلیل مراسم یک توی. خوندم رو جزئیاتش
 بهم؟ بود نگفته

 اچر . داشت وجود این مشابه دیگه پیام بیست ده،. کردم  چک رو هاشپیام بازم
 ... .رو کدوم  هیچ

 .اتاق توی رفتم گوشیش  با

 :گفتم  آروم. دادمی شیر  سلمان به داشت

 شی؟می دعوت سمینارها به نگفتی چرا -

 :گفت  و کرد  نگاهم ساکت

 دیگه؟ یکی باز  -

 :گفتم  و دادم بهش رو گوشی

 روت و نمیاد خوشت سخنرانی از  نکنه! بشی تر اجتماعی یکم تا خوبیه فرصت -
 شه؟نمی

 :زد لبخندی

 خوشم اضافی تمجیدات و تجلیالت این از  راستش! دارم خیلی زبون وقتش به من -
 .خودبینم و خودشیفته چقدر  کننمی فکر  طوریاین. نمیاد

 .داری بزرگی تجربه و کردی  بزرگی کارهای  تو کنن؟  فکر  طوریاین چرا! نه -

 :گفت  و شد ناراحت
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 بدون. همین عادیمه زندگی خواممی که  یچیز تنها! نیستم چیزها این دنبال من -
 .آینده از  ترسی یا و گذشته  از  یادی

. زد نق بود مونده خوردن غذا از  مادرش غفلت خاطر  به که  سلمان. نگفتم چبزی
 .رسید بچه به و اومد خودش به دالرام

 دراز  مبل روی رفتم و کردم  دم چای باز  بیرون، رفتم اتاق از  و نگفتم ایدیگه چیز 
 ناجا یا دینا به باز  ولی بود؛ سخت کارگاه  توی کار .  بره در  خستگیم یکم مکشید

 !میدم ترجیحش

 باید وگرنه نبود دور  زیاد شکر  رو خدا باز  کارگاه،  رفتممی باید باز  چای از  بعد عصر 
 .نداشتم رو سلمان و دالرام دوری طاقت من اما! گشتمبرمی شب رفتممی صبح

 .رسونیمی وزیر  که  شکرت خدایا هست، هرچی

*** 

 !دارم گفتن  برای هاییحرف که  رسیدم نتیجه این به و کردم  فکر  خیلی -

 یکم بچه. شدم پشتش کشیدن  لیف مشغول و چپم بازوی روی بردم رو خان سلمان
 .بود شده دار جون

 :گفتم  بود حموم از  بیرون که  دالرام به

 کنی؟  قبول رو دعوتشون خوایمی یعنی خب؟ -

 یه؟چ تو نظر  -

 !عالیه که  من نظر  به -

 !بگم چی بدونم کنم  آماده رو متنم میرم پس خب -

 .برو آره -

 اجازه کردم  غلطی عجب اه! هاضعیفه اون باش بچه مراقب خواهشا فقط محمد -
 !حموم ببریش تو دادم
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 :خندیدم

 خان؟ سلمان نه مگه! کنیممی کیف  هم با داریم نباش نگران -

 !خخ! سلمونی بابا گفتممی بابام به بودم کرده  باز  زبون که  اوالش خیر  به یادش

 رو هاشچشم. دادم ادامه شو و شست به منم نشد، شنیده مامانش صدای دیگه
 مامانت به که  بشم عسلیت هایچشم اون قربون آی. کردمی نگاهم و بود کرده  باز 

 !رفته

 از  البته پرپشت، هالبت و مشکی موهای و بلند مژه و تپل. بود خودم عین شبقیه
 .بشر این شدمی دخترکش چه زینب قول به! بود سبز  یکم لبش پشت حاال

 آب شیر  زیر  گرفتمش  کردم،  باز  رو آب. خندید کردم  پوف لپش زیر  گذاشتم  رو دهنم
 .هوا رفت جیغش که

 !محمد؟ -

 :زدم داد

 !بود داغ یکم آب نیست هیچی -

 :کردم  اخمی

 جون؟ بچه بریمی رو من برویآ  چرا حساسه مامانت دونیمی -

 آخه پسرم. شد آروم یکم شونم رو گذاشتم  رو سرش کردم  بغلش. زدمی هق هنوز 
 !بکش خجالت هاتسیبیل از  کنی؟می لوس رو خودت دختری تو مگه

 خشکش بعد دادمش هم جمعه غسل نمودم، آبکشی رو بچه و کردم  ولرم رو آب
 .اومدمی خوشش حوله از . کردم

 :کردم  باز  نیمه رو حموم در 

 .عشقت نکنه یخ بگیرش بیا! نگران مادر  -
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 مشغول صلوات و سالم با و گرفت  ازم پیچ حوله رو خان سلمان و شد ظاهر  سریع
 !اعتماد همه این از  واقعا مرسی. باشه ندیده آسیبی وقت یه شد بررسیش

 تشس از  بعد. بشم تمیز  کشیدم  کیسه  حسابی هم خودم خان، سلمان رفتن از  بعد
 .بیرون رفتم و پوشیدم لباس کردم،  خشک رو خودم غسل، و کامل  شوی و

 !بهبه و دیگر  هایپرت و چرت این از  کمی  مو، ژل کمی  حاال

 :گفتم  و شدم آماده

 ست؟آماده خان سلمان -

 :زد داد بچه اتاق از 

 !کرده  روشن هم ماشین توئه منتظر  آره -

 .کردیممی وخیش بودنش خان سلمان این سر  همیشه. خندیدم

 .کردم  بغلش من، به داد رو بچه بیرون، رفتم

 نمیای؟ تو مطمئنی -

 داشتم دوست خیلی! مخسته واقعا االن بودم جناب این مشغول صبح تا دیشب -
 .بیام

 .ببرمش میدی اجازه داری شهنمی باورم -

 :کشید  آهی

 یاد تو از  رو دگیزن رسم و راه باید حال هر  به. طورهمین توهم! کنم  عادت باید -
 !ماهشه یک فقط این! ها نکنم تاکید دیگه فقط،. بگیره

 :گفتم  و زدم لبخندی

 .بودن من بغل همش بودن بچه فرهاد و فائزه! نباش نگران -

 :گفت  و خندید
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 .کنین  دعا منم برای -

 سری یه گفتیم!  عمرش یجمعه نماز  اولین به بردمش و گذاشتم  کریر   توی رو بچه
 .خوندیممی قرآن و گذاشتیممی مداحی براش. داره تاثیر  شروحیه تو خیلی چیزها

 بار  قوی و محکم خودش برخالف سلمان خوادمی دلش گفتمی خصوصا دالرام
 !بود قوی خیلی هم االنش همین اون نظرم به گرچه.  بیاد

 .بود خوشحال و آروم اتفاقا. نکرد غریبی فضا اون دیدن از 

 اولین خب. ندیده قشنگی این به چیزی انگار . کردمی نگاه مصلی قشنگ سقف به
 !بچم بود بارش

 .خونه مایحتاج خرید رفتیم پسری و پدر ... و خطبه قرائت و نماز  از  بعد

 :کردممی زمزمه آروم خودم با

 مجبوریم بخریم هااین از  همش صرفهنمی گرونه  روغنه این مثال خان، سلمان ببین -
 دردمون چه به آنزیم یازده ها،رختشویی پودر  این مثال یا بخریم رو یکی اون
 !بسه هم آنزیم تاسه_دو خوره؟می

 کرده  شبامزه خیلی کالهش.  کردمی نگاه فروشگاه برق و زرق به گنگی  با هماون
 !بود شده قرمزی کاله  توی پسرخاله مثل بود

. کنم  متمو رو خریدم تر سریع شدم مجبور  و دادم تکونش یکم شد بلند که  غرغرش
 .بود کرده  پر  رو خونه سبزی قورمه بوی. خونه برگشتیم پر  دست با

 !کرده  دیوونه رو همه! کرده  چه خان سلمان مامان! به به به -

 بغلم زیر  هندونه مثل که  رو بچه اول. سمتمون به اومد آشپزخونه از  سریع و خندید
 .گرفت  ازم بودم زده

 کرد؟  اذیتت بابایی! آخی -

 :خندیدم
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 خان سلمان بگیری تحویل رو من کهاین جای به حاالهم! بهش گذشت  خوش کلی  -
 گیری؟می تحویل رو

 .خوردن ناهار  به نشستیم بعد. کردیم  جاسازی رو خریدها و کردیم  کمک

 :گفتم

 خودم اومدم کردم  تشکر  سلمان، کنار   گذاشت  شکالت یه بود نشسته کنارم  پیرمرده -
 !بخوره جور چه که  نداره دندون این فتمگ!  تونهبچه برای آقا گفت  بخورمش

 .خندید دالرام

 !بهتون گذشت  خوش حسابی پس -

 !بود خالی جات! خیلی -

 آماده رو متنم هم بودمی ناهار  به حواسم باید هم اما بخوابم؛ خواستممی منم -
 .کردممی

 خودم بخوابه فرستادمش ناهار  از  بعد. کردمی تایید رو این شخسته هایچشم
 فیلم هم با نشستیم. بود بیدار  اما خوابیدمی باید هم خان سلمان. شستم رو هافظر 

 .دیدیم خارجی

 همش بکش،بکش همش. بسازن آدمیزادی فیلم یه تونننمی باباجان، ببین -
 وگرنه ببینم سانسور  بدون فیلم دهنمی اجازه مامانت آوردیم شانس حاال! رویزیاده
 زدیممی زارت و زارت شدمی گوسفند  یک از  تر کم  که  مخالف هایجنس فاصله باید
 .جلو

 بغلم تو رو وضعیتش یکم. دادمی تکون نداشت کامل  تعادل که  رو اشکله  گنگ
 .نشه اذیت گردنش  کردم  بهتر 

 تونمنمی که  من. اومدم کجا  از  من بپرسی من از  نیای فردا پس خان سلمان راستی -
. رو قضیه کنم  مال ماست بتونم کردم  فکری یه موقع اون تا شاید! بگم دروغ بهت

 هوم؟! داد ما به خدا رو تو که  اینه جواب بهترین
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 !کشت  رو نفر  سه زد اصلی شخصیت. رسید هیجانیش جاهای به فیلم

 فیلمه یسازنده به فحش چندتا کنم  آروم رو بچه تا هوا، رفت شگریه  خان سلمان
 !نامردا ترسید بچه. دادم

. کردم  درست شیر  براش آوردم جوش آب آشپزخونه تو رفتم بود بغلم که  طور همون
 .بمونه آروم درآوردم بازی جنگولک باهاش یکم بشه خنک شیر  وقتی تا

 چشمش از  خواب دیشب! داره الال مامانی! بشه بیدار  مامانی خواینمی که  تو -
 جا لتحا تا دهدمی شیر  تو به سیبیلو بابای. کردیمی و جاشاین فکر  باید ربودی

 !بیاید

 داشته نگه رو شیرش شیشه دستم یه با. کشیدیم  دراز . تلویزیون جلوی رفتیم دوباره
 .کردممی عوض کانال  مدیگه دست با بودم

 .برد خوابمون جوریهمین جفتمون

 باز  بابا، یخونه رفتیممی باید شب بود، غروب نزدیک. کرد  بیدارمون اومد دالرام
 .زینب عمه هایاذیت هم

 .شدیم واقعی خان سلمان یخونه راهی کارها،  سری یه انجام از  دبع

*** 

 :داد دستور  عکاس

. بذارین خانم عروس شونه روی رو دستتون دوستانه خیلی دوماد آقا حاال خب -
 !اردو رفتید انگار ! دوستانه خیلی

 :کردم  زمزمه و خندیدم

 !آخه ژستیه چه این -

 .نخورید تکون نباشه حرف -

 .زدیم لبخند دوربین به رو. گذاشتم  ششونه روی رو دستم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

411 

 

 تایم بعد کرد  بهش نگاهی و پایین آورد چشمش جلوی از  رو دوربینش عکاس
 بررسی مشغول هم عکاس خانم نشستیم، و کشیدیم  راحت نفس یکم. داد استراحت

 .بیرون رفت اتاق از  و شد هاعکس

 :گفت  آروم دالرام

 بکنیم؟ رو کار   این هک  بود اصراری چه آخه دونمنمی -

 :گفتم  آروم زدم عمیقی لبخند

! داره کیف  عروس لباس توی دیدنت چقدر  فهمیدیمی بودی من جای کاش  ای -
 .بدم نشون هامنوه به باشم داشته دومادی عکس فرداپس خوادمی دلم بعدشم

 .خندید

 !شدی شیک! میاد خیلی هم تو به اتفاقا -

 !بود عمومی مکان جااین که  حیف حیف،

 غیرقابل و پخش قابل هایژست سری یه و اتاق توی اومد دوباره خانم، عکاس
 گوش  عکاسه حرف به که  قدر این یعنی کردیم  اجرا موموبه رو همه که  داد پخش
 کنکور   یک رتبه جفتمون دادیممی گوش  دبیرستان دبیرهای هایحرف به دادیم

 !آوردیممی

 آبروداری ولی بزنه جیغ بود نزدیک همناو کردم  اذیتش هاپوزیشن سری یه سر 
 .کردمی

 اثرات گفتمی خودش. بود نکرده خاصی تغییر  بود آورده دنیا بچه یه کهاین با
 اگه حتی دارم دوستش خیلی چون کردممی حس من ولی درسته تغذیه و ورزش

 .دالرامه همون برام بشه هم چاق

 قرارهای و بچه بدون روز  یک یهبهون به ما. بود هاشعمه دست خان سلمان صبح از 
 نگه ما رو محمدعلی روز  یه گذاشت  شرط زهره البته. کردیم  قانعشون عشقوالنه
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! غافل دل ای گفتمی هم زینب. باشن داشته عشقوالنه روز  یه هاماون تا داریم
 !کال  کنید  بزرگش شماها دادمشمی وگرنه شکمم به چسبیده که  حیف

 و زد لبخند کنونش  دوربین صفحه به رضایت با کسع آخرین گرفتن  از  بعد عکاس
 :گفت  ما به رو بعد

 هم فیلم چندتا بغلی اتاق بریم بیاید حاال خب است،آماده هاعکس دیگه هفته یک -
 .بگیرم ازتون

 !هست تشنمم تازه گشنمه!  افتادم نفس از  من خیالبی خدا رو تو: دالرام

 این از  بدتر  هایسختی باید عمر  یه تا حاال از ! زنیمی غر  چقدر  دخترم وای: عکاسه
 !نیست چیزی که  این کنی  تحمل رو

! نیاورد خودش روی به ولی کرد  ذوق خیلی عروسه تازه کردمی فکر  عکاس کهاین از 
 بفهمه؟ کی  نفهمم من ولی

 و عروس یهمه مثل کار،  اتمام با. کردیم  اجرا آرتیستی و خفن سکانس چند رفتیم
 تاالر  خرج جز  به. شدیم عروسمون ماشین سوار  بعد و شدیم ارجخ آتلیه از  دومادها

 هم طرفی از  و باشیم شخو دلمون توی دومون هر  تا بودم کرده  محیا رو چیز  همه
 خیلی هایصحنه واقعیت در  گرچه.  باشیم داشته یادگاری برای هاییعکس
 هایحنهص از  منظورم و که  بگیریم فیلم و عکس نشد اما بودیم زده رقم تریخفن
 .بود پلیسی هایگریز   و تعقیب خفن،

 کهاین دیدن از ! نذاشتم ولی کنه  پاک رو آرایشش سریع خواستمی. خونه برگشتیم
 هاوقت گاهی  خب،! اومدمی خوشم خیلی بشه سرخ خجالت از  تونستمی هم هنوز 
 !نیازه دوباره شروع یک به واقعا

 و گریه  زیر  زده خان سلمان ردنک  اعالم بله. آورد خودمون به رو ما گوشی  زنگ
 کنیم  درست رو وضعمون و سر  تر سریع شدیم مجبور . شهنمی آروم جوره هیچ دیگه
 .بگیریم تحویل رو خان سلمان بریم
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 به شروع هاشب نیمه قصد از  حتی. هستن هوشمندی موجودات واقعا نوزادها این
 !شنب جدیدی برادر  یا خواهر  صاحب مبادا تا کنن،می کردن  گریه

 رسید پایان به خان سلمان زورگویانه هایعربده زینب، یخونه به ما ورود محض به
 .شد آروم من بغل توی گرفتن  قرار  محض به و کرد  نق نق یکم! شد آروم و

 :خندید زینب

! تمآینده مادرزن! تمعمه من گممی بهش هرچی! ها دارم لوسی دوماد عجب -
 !دهنمی گوش

 :خندید هم دالرام

 نکردید؟ انتخاب براش اسم هنوز  -

 :کرد  کاریدست رو دالرام چشم گوشه  انگشتش با و شد نزدیک دالرام به زینب

 .من خواهر  رو آرایشت کردیمی پاک کامل  -

 :زد لبخندی بعد

 !گمنمی بهتون که  کرده  انتخاب قشنگ اسم یه بابا راستش -

 :گفتم  اومدمی آشپزخونه از  داشت که  زهره به

 چیه؟ اسمش گیینم تو -

 :زد شیطانی لبخندی زهره

 !بشه گذاشته  زینب زشت دختر  روی که  خوشگل اسم این حیف! خوشگل اسم یه -

 :کرد  اخم زینب

 !دربیاد چشمت تا -

 :کرد  اعتراض دالرام. خندیدیم مونهمه

 بدونم؟ رو عروسم اسم نباید من یعنی -
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 :گفتم  و شدم مظلوم

 بدونه؟ رو خانومش اسم یدنبا! کنین  نگاه خان سلمان به -

 :زینب شکم رو گذاشت  رو دستش زهره

 !کنین  سالم خاله یفاطمه به -

 :زهره به زد آرنجش با زینب

 !خورهنمی خیس تو دهن تو نخود. نیاوردی طاقت آخرم! کوفت  ای -

 کرد؟  انتخاب بابا واقعا! قشنگه خیلی! جان ای: دالرام

 .نشست دلم به خیلی منم! اوهوم: زینب

 :زدم لبخندی

 !شد اضافه ایران یفاطمه میلیون چهار  به دیگه یفاطمه یک -

 این از  کدوم  هر ! ارزهمی اما زیاده که  باشه اسمی شاید. جوریاین نگو امین: دالرام
 .دارن رو خودشون خاص شخصیت خدا بندگان

 .صحیح بله -

 .پسندیدم که  من: دالرام

 بازی مادرشوهر  بخوای حاال از  باشم گفته  نپسندی؟ خواستیمی! اوهوع: زینب
 !هابرات دارم دربیاری

 :خندیدم

 .شهمی خوشحال چقدر  سادات فائزه -

 !پیرتره بچم از  اون حیف. میاد هم به هم هاشوناسم آره،: زینب

 !سالشه هفت کال  پیره کجاش  داداشم بچه! وا: زهره

 .خونه برگردیم ایدب داد آالرم سلمان نقنق بعدش خوردیم میوه یکم و خندیدیم
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 نشستیم هم خودمون. کنن  استراحت شازده تا برگشتیم و کردیم  امر  اطاعت
 عکس هر  دیدن با. کردیم  نگاه بود ریخته گوشیم  توی برامون آتلیه که  هاییعکس

 .گفتیممی پرت و چرت و خندیدیممی کلی

 .کردم  حذف گوشیم  از  و لپتاپ توی ریختم رو هاعکس بعد

 ای؟مادهآ  فردا برای -

 .نوشتم رو متنم! بیش و کم  -

 :خندیدم

 نداری؟ استرس -

 کنم  شرکت هامراسم بیشتر  تو خواممی بعد به این از ! باشم داشته استرس چرا نه -
 هامحرف کنممی حس. باشم داشته رو خودم مخصوص سمینارهای حتی شاید و

 .کنه  امیدوارتر  زندگی به رو کسی  ممکنه

 :زدم لبخندی

 !دالرام طورههمین قطعا -

 :گفت  و خندید

 میدی؟ بهمون چی شام حاال -

 :باال دادم رو ابروهام

 بدم؟ شام من -

 بپزم؟ شام باید من! شدی داماد امروز  شما -

 :خندیدم

 دارید؟ میل چی! من بانوی البته! آهان -

 :گفت  و کرد  فکر  یکم
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 !خواممی پیتزا من پیتزا -

 :کردم  نگاهش شیطون

 .کنممی درست خودم! باشه -

 :کرد  اخم

 بلدی؟ مگه -

 !بخرم اولیه مواد میرم. بانو بزرگ گرفتی  کم  دست رو من -

 .بیرون برم و کنم  کاله  و شال دوباره تا اتاق به رفتم

 سرآشپز  مخصوص پیتزای تا سه و کشیدم  گند  به رو آشپزخونه که  نکشید طولی
 نگاه من به درشت هایچشم با مامانش بغل تو خان سلمان. میز روی گذاشتم

 .زدم گند  بود فهمیده هماون انگار . کردمی

 دیگه؟ رو جااین کنیمی جور  و جمع شما خود! آقا امین محمد سید آقای -

 :زدم ایقهقهه

 !بعد تا بخوریم رو پیتزامون بیاید حاال -

 باقالی یمزه که  سادات زینب پیتزاهای برعکس! بود شده خوب خیلی شمزه
 .دادمی

 رو ما خوردن پیتزا دالرام بغل توی آویزون لوچه و ب**ل با هم خان سلمان یحت
 !دندونبی طفلک آی! زدمی دید

 و کابینت  و میز  روی از  رو آردها. شدم آشپزخونه کردن  تمیز  مشغول تنهایی به باز 
. شستم رو شده کثیف  هایظرف اقسام و انواع. کشیدم  جاروبرقی و کردم  پاک اپن

 هاکاشی  کلی  اسکاج و نمناک دستمال با کردم،  جمع زمین روی از  غمرتخم پوست
 !بدم تحویل خانم به اول روز  مثل رو آشپزخونه تا کردم  طی ایپروژه. سابیدم رو

 سرکار؟ بره فردا داره حال کی  حاال. تخت روی افتادم کوفته  و خسته بعدشم
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 !بخوابم بذاره خان سلمان ونگونگ اگه البته

*** 

. بود شده پر  هم سالن بیرون. کردن  ساکت رو سالن التماس و خواهش و زور  به
 .شکلیه چه شده دودمان سرنگونی باعث که  دودی بدونن خواستمی دلشون همه

 زینب. بودن هم بقیه و احمد و زینب. بودیم نشسته اول ردیف خان سلمان و من
 سینماست؟ مگه المصب. خوردمی داشت بود گرفته  دستش پفیال

 دقیقا گفت  هم خودش. نبود موفق زیاد ولی کنه  چینی مقدمه کردمی سعی مجری
 !بگم چی دونمنمی

 کثیفه،  گفتمی بود جااین دالرام. زدمی میک رو من هایانگشت داشت سلمان
 !شهمی مریض بچه

 لباس. بودن انداخته نور  دالرام ورود مسیر  روی فقط و بود تاریک سن. اومد باالخره
 داد ترجیح. بودش بسته لبنانی که  بود بلند روسریش و بود پوشیده یبلند مشکی

 !بود پوشیده کامال  اما نیستم؛ متظاهری آدم بگه تا نکنه سر  چادر  جااین

 :گفت  مجری. داشتمی بر  قدم جلو به لبخند با

 !افتخارشون به -

 .زدیم دست هم خان سلمان و من و زدن کف  و سوت جمعیت

 هاتشویق صداش شنیدن با. کرد  تشکر  و گرفت  مجری از  رو میکروفون دالرام
 .کرد  فروکش

 .لطفتون از  ممنون و سالم -

 :گفت  و زد خندی تک

 این لیاقت تونستم که  هستم تاریخ تبهکار  ترینخوشبخت من قطعا! نه که  احتماال -
 جااین رو خودتون بودید که  جایی هر  از ! جااین بیاید شما که  باشم داشته رو

 .گزارمسپاس نهایتبی لطفتون این بابت. بشنوید رو من هایحرف تا درسوندی
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 :گفت  بلندی تقریبا صدای با زینب. تشویق هم باز 

 !خودمه فاب رفیق ایول ایول -

 !نمود الیک هم خان سلمان حتی! زد سوت دوتا هم احمد

 جااین یافراد اعتقادی، نوع هر  و رنگی هر  از  بینممی کنم،می نگاه که  جااین از  -
 با و دور  از  میدن ترجیح هم هاخیلی شاید. هستین نوجوان و جوان اکثرا. نشستن
 دونمنمی خودمم راستش،. بشنون رو هامحرف اینترنت یا و هادوربین یواسطه

 دوست یک یواسطه به فقط من حاال تا. بشنوید رو هامحرف مشتاقید قدر این چرا
 دونیدنمی که  چیزهایی فقط تا کنم  پخش نترنتای توی رو هامحرف تونستم قدیمی

 .بدونید دودها درباره رو

 :گفت  و کشید  عمیقی نفس

. داریم درونمون سیاهی از  هاییرگه همه. هستیم دود همه ما... که  اینه واقعیت -
. کنیممی قضاوت جوریاین معموال ولی نیست، سفید تماما یا سیاه تماما هیچکس

 !شر یا خیر  ای! اهورا یا اهریمن یا

 :کرد  اشاره جمعیت به شدیگه دست با

 ایرانی نه! عرب نه فارس نه! غرب نه شرق نه! راست نه چپ نه! هستیم این ما -
 فهمیمی بگیرن ازت که  ایاندی تست. نیست خالص کامال  هیچکس! خارجی نه

 بهت و میدن بازیت که  صورتی در . خوریمی عرب یا ُکرد  یا ُترک به درصد چند
 !هستی خالص آریایی تو بزن داد میگن

 .زدم لبخند نگاهش از . کرد  نگاه من به

 :داد ادامه

 بابات و ایقبیله کدوم  اهل هستی؟ کی  تو پرسیدن طعنه به سلمان حضرت از  -
 رد شهمی باعث هاحاشیه یعنی این. بود خدا یبنده پدرم و سلمانم من گفت  کیه؟
 .کنی  گم  رو زندگی اصلی
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 :انداخت زیر  به رو سرش

 فهمیدم ولی الگو؛ بشم که  باشم موفق قدر این داشتن دوست مادرم و پدر  راستش -
 که  دونیدمی شماها حاال باشم؟ ناراحت چرا خب! باشم عبرت درس که  اینه قسمتم
 !برید نباید رو راه کدوم

 :کرد  بغض یکم

 منتهی راه یک به شونهمه ولی! زیادن بریم نباید که  هاییراه که  اینه واقعیت -
 و سیاهیه آخرش کنی،  طی رو اشتباه راه کدوم  نیست مهم! درون جهنم شن،می
. زیادن هم درست هایراه. برنتمی راه اون به ناخودآگاه باشی، نداشته دغدغه اگه
 تا کنید  اراده کافیه.  باشید خوشبخت تونیدمی خاص استایل یک در  فقط نکنید فکر 

 برسید بهش باید که  درستی راه تنها بگم هم این و بگیرن رو دستتون بیتاهل
 .دادن نجات هااون رو من! بیتهاهل به اتصال راه همین

. لرزیدمی هاشدست یکم کرد،  سکوت دالرام. شد برقرار  سالن توی آرومی یهمهمه
 :گفتم  آروم

 !بده ادامه! دختر یاال -

 شده ذکر  بگم، تونمنمی ازش یزیاد چیز  و دادم دینا سازمان تحویل که  اسنادی در  -
 جهانی شبکه یک از  مخفی اعضایی کردن،  تأسیس رو خاکستری دودمان که  افرادی

 دارن و گرفته  سلطه تحت رو جهان مخفیانه که  گروهی.  هستن فراماسونری اسم به
 برای رو امید تا ساختن رو دودها. کننمی کنترل  رو ما نیازهای رو، ما باورهای
 دنیا تمام در  که  هستیم ما این چون تمومه؛ ما کار   بگن و نکن  خاموش همیشه
 دست زیر  از  سلطه کردن  خارج برای. الهی حکومت انتظار  برای برافراشتیم پرچمی

 رو وبدارک در  لولیتا هایعروسک فروش و خرید که  افرادی همون. هافریمیسن
 .کننمی ممکن

 :گرفت  نفسی
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 خراب اصلی هدف اما کردیم؛می عمل دفسا ضد واقعا ما خاکستری دودمان در  -
 عموم که  طور همون. نبودیم سیاه ما یهمه صورت هر  در . بود ایران یوجهه کردن
 تونهمه شما! سفیده ایران مردم اکثر  دل واقع، در  اما هستن؛ خاکستری مردم
. دارید ایرانی رگ و اومدین دنیا به خاک این توی کهاین خاطر  به نه گلید،  خیلی

 باال با و شهمی برگزار  که  هاییروضه خاطر  به. دارید که  اخالقی و فرهنگ اطر خبه
 .کنیدمی سفیدتر  رو هاتوندل سیاه، علم بردن

 :گفت  غرور  با

 دو هر  در  چون. ماست دینی هویت و ملی هویت به زدن ضربه دشمن هدف -
 رو ما ملی فرهنگ حتی بزنن، ضربه ما دین به کننمی سعی! هستیم غنی خیلی
. شهمی ثبت دیگه کشورهای  نام به سال هر  ما تاریخی آثار . میدن قرار  هدف مورد
 خودتون به! نداره هم رو ما ملی فرهنگ دیدن چشم حتی فراماسونری مخفی شبکه

 ثریا وارث ما. هستیم سلمان قوم از  ما. باشین هاتونهویت مراقب و کنید  افتخار 
 باال از  خائنی هیچ و رسونیممی اصلیش صاحب دست به رو پرچم ما. بود خواهیم

 !بشه ما کار   این مانع تونهنمی مملکت پایین تا

 چند افتخارش به و شدیم بلند ماهم. شدن بلند حتی و زدن دست دوباره جمعیت
 جمع هاشچشم تو اشک و کردمی نگاه همه به لبخند با خودش. زدیم دست دقیقه

 !نتانیاهو سر  تو بخوره بالت و درد الهی! بود شده

 .شدیم خسته دیگه بشینید آقا

 .بشن ساکت و بشینن شدن راضی جمعیت باالخره

 ما که  کنید  درک امیدوارم فقط،. نیستم ایکاره  من. متشکرم لطفتون از : دالرام
 ها،دوقطبی سایر  و آبی و قرمز . بشیم هاحاشیه درگیر  که  نیومدیم دنیا به هاانسان

 چیزی هر  روی شدید تعصب. ندید قرار  هدف واهشاخ اما خوبن... و هاطرفداری
 از  که  اینه خاطر  به بسازن، رو خاکستری دودمان تونستن اگه هااون! میاره آفت

 داشتن تعصب خودشون روی که  افرادی. کردن  استفاده سوء ما تعصب و ضعف
 .شدن جذب
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 :کرد  جاجابه رو میکروفون

. ببینید باالتر  پله یک از  رو دنیا! یدنباش بچه. مونیممی باقی بچه ماها از  بعضی -
 از  دیگه. واقعیه نجات باعث که  چیزیه تعقل. کنید  روشنش و بزنید رو عقل دکمه

 کنید  سعی ولی. نکنید تجربه هم انشاهلل. نکردید تجربه رو درد بیشتر  که  من
 .بفرمایید عنایت صلواتی. ممنونم توجهتون از . کنید  پیشگیری

 .رگردوندب مجری به رو میکروفون

 .زدنمی دست کردمی ولشون. فرستادن صلوات هم جمعیت

 رو احساساتتون و پذیرفتید رو ما دعوت که  سپاسگزاریم ازتون شدت به بله: مجری
 تقدیر  لوح این همکارانم و خودم طرف از  من. گذاشتید  درمیون کنندگان  شرکت با
 .کنممی تقدیم شما به رو

 هااین ستسلیقه اینم اه! داد دالرام به رو بود دستش توی که  ریختیبی تندیس و
 خان؟ سلمان دارن

 خارج جایگاه از  دالرام و کرد  خداحافظی دالرام از  مجری و زدن دست باز  جمعیت
 :اومد سمتمون به دالرام که  بود زدن حرف مشغول همچنان مجری. شد

 بودم؟ خوب -

 :زدم لبخند

 !بودی عالی -

 .دالرام به دادمش. کرد  غرغر  مامانش دیدن با سلمان

 :گفت  زینب

 !کردی  تشکر  و تجلیل و تحلیل هم ما از  که  ممنون خیلی یعنی -

 مجری! امین کنم  تشکر  توهم از  خواستممی اه! رفت یادم خدا به زینب وای: دالرام
 !نداد فرصت تربیتبی
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 :خندیدم

. مدهاو برات دیگه دعوت چندتا بود دستم گوشیت  که  االنم همین! سرت فدای -
 !کن  جبران بعدیت هایسخنرانی توی

 :خندید

 !حتما باشه -

 و علمی حرفای اومد کرد  دعوت هم دیگه نفر  یک از  مجری. نشست کنارم  بعد
 .زد دالرام حرفای تایید در  فرهنگی

. خواستنمی امضا دالرام از  قدر این شد سرویس دهنمون سالن از  رفتن بیرون موقع
 .تنگرفمی عکس ازش چیلیک چیلیک

 :زد داد زینب

 !برسه شبچه به خونه بره باید کنید  ولش داره کوچیک  بچه خانوم این آقا -

 رو تو و تعارف و خواهیمعذرت هی تعارفی، هم دالرام. شد کمتر   هاآدم هجوم یکم
 !برم باید شهنمی فرصت ببخشید خدا

 .نداشت هم شدن معروف یجنبه که  آخ

 آش حمیده مامان باز . رفتیم بابا یخونه متس به و شدیم ماشین سوار  سختی به
 .بشنون رو دالرام حماسی هایحرف نیومدن اینا مامان که  حیف. بود گذاشته

 !بیان نبود نیازی دیگه کرد  تعریف رو همه فراوان تاب و آب با زینب گرچه

 سلمان اومد دالرام ولی بزنم؛ چرت یکم افتادم گوشه  یه که  بودم شده خسته قدر این
 .نتونستم بغلم تو انداخت رو خان

 هم اون و خوابیدم قفا من شدیم خسته جفتمون وقتی بعد کردم،  بازی باهاش یکم
 .خوابیدم منم خوابید اون. براش خوندم الالیی مسینه روی گذاشتم

 :شدم بیدار  زینب صدای با
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 و؟ر  بچه آوردی گیر   اسیر ! خوابونده وضعی چه به تشنه و گرسنه  رو بچه کن  نگاه -

 .کرد  ماچ رو لپش و شد خیره بهش لبخند با. کرد  بغلش کرد  بلند رو سلمان آروم

 .شهمی تموم رو لپش نکن ماچ -

 :کرد  نگاهم پوکر 

 خواستمی دلم درسته حاال! بیاد دنیا به فسقل این بودم منتظر  داستان اول از  من -
 بعدشم ودمب کرده  بینیپیش رو شچهره هست، هرچی نداره عیب ولی باشه دختر 

 هان؟ چه؟ تو به خودمه یبرادرزاده

 :خندیدم

 .من تخت رو بذارش -

 !جااین از  رفتی دادیم زنت! سابقت تخت کن،  تصحیح -

 کنی؟  بیدارش تونیمی ببین. چی هر  حاال -

 :داد تکونش تکون زینب. ورچید رو شچهره و زد نق سلمان

 !الال! پیش پیش! عمه ِپکوری اکوری نیست چیزی -

 .تختم روی گذاشتش  عدب

 .داداش خوری آش بریم بیا -

 آش سوی به پیش و زدم صورتم و سر  به آبی رفتم. شدم بلند و گرفت  رو دستم
 !خوری

*** 

 ریش ریش دلم ولی نه که  بد! شدم مواجه بدی صحنه با کردم  باز  که  رو خونه در 
 !شد

 :گفتم  و بستم رو هامچشم سریع
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 جا؟این خبره چه -

 بستی؟ رو هاتچشم چرا -

 زدی؟ حرکتیه چه این -

 دارم؟ آزمون رفته یادت! کنممی تمرین هشتاد و صد دارم -

 :گفتم  بسته هایچشم همون با

 !کن  جمعش! کن  جمعش حاال -

 .شد درست -

 که  کردم  نگاه سلمان به و درآوردم رو کتم.  بود ایستاده جلو کردم،  باز  رو هامچشم
 .کنه  حرکت کردمی شتال داشت و بود خوابیده شکم به

 :خندید و کرد  نگاهش دالرام

 !باشه جوریاین میاد خوشش! چرا گهمی کنممی صافش! زنهمی غلت هی -

 شه؟نمی اذیت گردنش  -

 باشه خسته خیلی اگه بعد زمین روی ذارهمی رو سرش شهمی خسته هروقت چرا -
 .بدم نجاتش برم کنهمی فریاد و داد

 :کشیدم  عمیقی نفس

 !سالم استیر  -

 کردی؟  وحشت راستی شدچی! سالم -

 !گچ  روی ناخن کشیدن  مثل شم،می جوری یه ژیمناستیک حرکات دیدن از  -

 گی؟می چی رو این پس! عه -

 چاگیآپ! ]رفتمی سرش باالی تا پاهاش که  زد تکواندو مخصوص لگدی بعد
 [اصطالحا
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 :گفتم  و شدم جورییه باز 

 !نکن اذیتم -

 خان سلمان خوندن آواز  صدای. کنم  عوض رو هاملباس تا رفتم اقات سمت به بعد
 !پسره که  زدمی داد کلفتش  صدای. اومدمی

 .کرده  پهن رو ناهار  بساط دیدم شستم که  رو هامدست

 با هم خان سلمان. گفت  باشگاه از  هم دالرام. گفتم  سرکار  از  یکم منم و نشستیم
 نداشت دوری طاقت. شدمی گهدارین اون و این دست و باشگاه رفتمی مامانش

 .بزرگشمامان پیش بذاریمش که

 شاید بنویسه، کتاب  ازش تا نفر  یه دست داده رو هاشنوشتهدست که  گفت  اینم
 .نیست معلوم! شد جالبی کتاب

 مختلف شهرهای از . بریم اول سخنرانی برای رو هادعوت کدوم  بودیم مونده فعال
 .بودن کرده  دعوت

. بره رو مشهدش اولین هم خان سلمان. بکنیم هم زیارتی یه مشهد بریم گفتم  من
 .شد تصویب و کرد  موافقت دالرام

 به جایی شد اگه و بشه استادیار  رسما تونستمی بعد. داشت سه دان آزمون فردا
 .رزمیه دادن یاد عاشق گفتمی خودش. بشه استخدام استاد عنوان

 .کشیدم  بیشتر  غذا براش حسابی ناهار  سر 

 .بشی استادیار  خوایمی شی تقویت بخور  -

 :خندید

 .هنوز نیست معلوم حاال -

 !نکن شک شی،می قبول درصد صد تو نیست؟ معلوم چرا -

 .عزیزم دادنت نیرو از  ممنون -
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 .کنممی خواهش -

 و بود گرفته  بازیش خان سلمان گرچه.  کنیم  استراحت رفتیم تاییسه ناهار  از  بعد
 .خوندمی آواز  همچنان

 :خندید دالرام

 رو اسمش کننمی تاسیس رپ گروه  یه محمدعلی با بشه بزرگ این ها، میگم -
 !بندکوفت  ذارنمی

 .بگیره الگو بچه بذار  کریمی  مداحی برو. بشه مداح خوادمی مبچه نزن بد نفوس -

 !نمیاد خوشم مطیعی من ولی -

 :کردم  اخم

 .کریمی  آقای فقط مداحی! خودبی -

 .دادمی ادامه خوندن آواز  به ما به توجهبی هم نسلما. خندید

 .شدم آماده عشا، و مغرب نماز  از  بعد

 .دوشم روی انداختم سال هر  مثل رو سبزم شال. پوشیدم مشکی پیراهن

 سرش به( ع)اصغرعلی یا سربند کرد  مشکی شلوار  و بلوز  یک خان سلمان تن دالرام
 :گفت  و انداخت شدوش روی کوچیکی  چفیه و کوچیک  سبز  شال. بست

 نه؟ گرمه  هوا -

 :گفتم

 .شهمی گرمش  نذار  چفیه آره -

 از ! هاجالفت چه. کرد  جیغجیغ کردیم  جدا ازش رو چفیه وقتی سلمان خود ولی
 !شده دیکتاتور  حاال

 سلمان حاال. بود( ع)اصغرعلی حضرت یویژه شب. بریم تا شد آماده هم دالرام خود
 .حضرت فدایی شهمی خان
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 تو رفت خودش و من به داد رو سلمان دالرام. هیئتمون رفتیم هرسال ادتع طبق
 .بیاد بار  مرد و باشه تو با حاال از  بهتره گفت.  هاخانم قسمت

 رو سبزش شال هم عارف. بودن پذیرایی مشغول احمد و محمدعارف هیئت توی
 .بود انداخته

 .بود جااین باباش بغل هم محمدعلی

. شدم خرما کردن  پخش مشغول سخنرانی حین بود، مبغل سلمان که  طور همون
 .دادمی کیف  بیشتر  ولی بود سخت

 یاد خوب رو خونه این نوکری باید حاال از  ولی عزاداریته سال اولین! خان سلمان
 .پسرم بشناسنت کار   این به که  خوب قدر این! بگیری

 رو چای خالی هایاستکان و بود پذیرایی مشغول سبزش شال با هم فرهاد سید
 .کردمی جمع

 هیئت. کردن  گریه  به کرد  شروع سلمان شد، شروع مداحی و شد تموم که  سخنرانی
 .بشه آروم یکم بیرون بردمش. بود شده تاریک

 :خوندممی مداحی آروم براش و دادممی تکونش همچنان

. فدائیتم فدائیتم، منم کنی  قبول اگه گدائیتم،  پست دنبال عمره یه هوائیتم، -
 .کارم  شهمی ردیف تو نگاه یک با سربارم، تو برا عمریه چه اگه دارم، تدوست

 .کشیدم  آهی

 کربال  یک... برام امسال اربعین قرار،بی و ت.س**م قلبی با پرچمت، پای افتممی -
 (نریمانی سیدرضا مداحی. ) بذار کنار 

 .زدمی نق و بود گذاشته  شونم روی رو سرش

 !اهه! رو خودت کنی  لوس دخترها مثل نباید زشته! خان سلمان جونم -

 .رفتم عقب و ترسیدم ازش یکم. شد نزدیک بهم مردی کوچه،  تاریکی توی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

428 

 

 .ایستاد جلوم دقیقا اومد

 :گفت  گنگ  صدایی با

 !کردی  خراب رو چیز  همه تو -

 :کردم  اخمی

 هستی؟ کی  تو -

 هستم؟ کی  من -

 :زد باال بلند ایقهقهه

 دل به بدی یکینه  تو از  بدون اما! بشی متوجه بعدا شاید! هستم لوسیفر  من -
 .گرفتم  انتقام ازت روز  یه شاید! گرفتم

 :زدم پوزخندی

 شنوی؟می! نداری رو قدرتش و جرأتش -

 :کردم  اشاره روضه صدای به

 حاال. داری فاصله هافرسنگ باهاش تو که  هستن جایی راهی همه بیرق این زیر  -
 .نیست تو جای جااین. کنی  گم  رو گورت  بهتره هم

 .حسینیه داخل برگشتم بهش توجهبی بعد

 .نوزادها بقیه مثل. کردم  بلند دستم روی رو سلمان

 این باید تو ببینی، رو روز  اون و باشی قوی تو داریم دوست ما سلمان، باش قوی
 !ظهور خود تا! المقدسبیت خود تا. بدی ادامه رو راه

 

*** 

 پایان
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 [کننمی تقدیس هافراماسون که  سهابلی همون لوسیفر ] پاورقی

 :آخر سخن

 منتهی دارن؛ حضور  جامعه توی االن همین که  هستن افرادی از  نمادی دودها،
 طور به و نشه جدی اوضاع تا و هستیم امهال و خیالیبی استاد هاآدم ما متاسفانه

 .شیمنمی کار   به دست نکنیم احساس واضح

 یک خوردن با بگن شما به اگه که  یسهنومی مرکب اثر  کتاب  توی هاردی دارن
 شیدمی زیاد کیلو  پونزده مثال کنید،می زیاد کیلو  چند ناگهان دیگه، کیک  قطعه
 خورین؛نمی رو کیک  قطعه اون وقتهیچ

 روحی هایبیماری. خوریممی رو فرایندها بودن تدریجی و زمان گول  هاآدم ما اما
 .دارن همیتا جسمی درد یاندازه به درست هم دردها و

. زنیممی حرف راحت و شکونیممی دل راحت. گذریممی هااون کنار   از  راحتی به ما
 .کننده  مسخره جوی عیب هر  بر  وای فرمایدمی همزه سوره در  خداوند

 هاحرف بعضی! بینیممی انداز تیکه و ایرادگیر  افراد زیاد مقید، غیر  چه مقید افراد چه
 افراد ذهن سرطانی توده یک مثل و کننمی ایجاد ضبغ و کینه  ها،سکوت بعضی و

 .کننمی درگیر  رو

 که  بیمار  افراد خود هم مقصرن، شنمی روحی درد ایجاد باعث که  افرادی هم
 .نیستن درمان فکر  به و گیرننمی جدی رو دردها

 دفاعی کار   و ساز  چون. شهمی بدن مقاومت و تقویت موجب بیماری پزشکی، علم در 
 تر قوی باهاش جنگیدن با ما تا میاد وجود به هم روحی بیماری. کنهمی تقویت رو

 بگن بقیه مردنمون با که  بسازه پیرزنی یا پیرمرد ما از  تا کنیم  ولش کهاین نه بشیم
 !رفت دنیا از  آخیش

 هاییمنفی انرژی همون! دارن حضور  شما اطراف در  دودها! باشید خودتون مراقب
 !بدید شکستشون تونیدمی باشید قوی اگه یا کنید  جذبشون تونیدمی که  هستن



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   Afsa|  دود تهران رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

430 

 

 هم نفر  یک فقط نفر، یک اگه حتی دود؛ تهران نوشتن از  خوشحالم بگم آخر  در 
 .جهانه کل  نجات مثل نفر  یک نجات! منه خرسندی باعث بشه، تر قوی بگیره تصمیم

 از  خودم چون کردم  خودداری سال هجده مثبت هایصحنه نوشتن از  امکان حد تا
 جور این با که  رمانی نظرم به و شدممی اذیت واقعا هارمان در  موارد این خوندن
 جسم قدرت از  کمتر   رو انسان روح قدرت باشه مخاطب جذب دنبال هاصحنه

 .پردازهمی بهش کمتر   حداقل یا دونهمی

 خیلی رمان این نوشتن در  که  دوستانی و کردن  تشویقم که  رجایی خانم مادرم از 
 دوستتون جونم فائزه جونم، زهرا جونم، فاطمه جونم، کوثر .  ممنونم نکرد  کمکم
 حاجی بنداز  رو تسبیحت ممنونم، بدم رو پزش نبود که  هم نداشتم همسر  از ! دارم

 خخ برمنمی رنج سینگلی از  اصال منم باش راحت

 محدثه از  و دارم ویژه تشکر  هم گفتن  رو نظراتشون و کردن  حمایت که  کسانی  از 
 .بهم کرد  لطف خیلی ممنونم قبلیم هایرمان توی کمک  بابت هم فارسی

 از  استفاده با که  پور رائفی اکبر علی استاد خدمت خاص خیلی و ویژه تشکر 
 .آوردم دست به رمان نوشتن برای خوبی اطالعات سخنانشون

 دارم اما! خودت جای سر  خوندی رو داستان که  شمایی. کنممی تشکر  تو از  نهایت در 
 اگه حتی و توئه برای چیزم همه و زندگیم که  تویی زنممی حرف خودت با االن

 .هستم تو مدیون کشممی نفس هنوز 

 شده، معطر  قشنگت هاینگاه با نوشتم که  سطرهایی تمام خونی،می رو سطر  این
 دارم تورو که  خوشبختم چقدر  و دارم دوستت وار  دیوونه چقدر  دونیمی خودتم

 من و کردی  دعوتم تو جمکرون اومدم که  هردفعه چون! یفکرم به بیشتر  تو چون
 .نیومدم دعوتبی

 .شدممی سبک اسمت بردن با شدمی جمع دلم توی هم عالم غم

 .دنیا خاص مخاطب ترین خاص. نویسممی تو برای من
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 شهرها تمامی از  بلکه تهران شهر  از  تنها نه رو دودها و بیای که  روزی به دارم، باور 
 تنفس رو وجودت پاک هوای بتونیم دوباره و کنی  دور  هاقلب مامیت و والیات و

 .کنیم

 (عج)  المهدی اباصالح یا علیک، السالم

 

 آفسا یا ب.فاطمه

 ۱۳۹۹ بهار  رمضان، ماه

 

 :هارمان دیگر 

 جبری معادله با عشق

 امید بازگشت

 سفید شمشیر 

 

 

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 کتاب از یک ریشه ایم

 کتاب لبخند نیمه شب

 کتاب یلدای بی پایان 

https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%a8/
https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86/
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 https://forum.1roman.ir/threads/110233/:تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که  خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که  درصورتی
 توانید می شوند منتشر  و ساخته موبایل افزار  نرم قالب در  هایتان شعر  و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده  مراجعه ما سایت وب به

 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 صالحی.  م|  مات یمهره رمان

 فرزان | نزدیک دورترین رمان

 Maryam. chitsazii|  عاشقی تا بچگی از  رمان

https://forum.1roman.ir/threads/110233/
https://forum.1roman.ir/threads/118406/
https://forum.1roman.ir/threads/124363/
https://forum.1roman.ir/threads/104717/

