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  با 
 
 حیاط به نگایه.. تو  رفتم و  کردم  باز   رو  درخونه خستگ

 دست   با  اشتد و  بود  نشسته حوض کنار   مامان.. انداختم

 ..شست یم لباس

   لبخند 
 
  دل برای  فقط.. نبود  ارامش روی از  که  لبخندی.. زدم کمرنگ

 شدن  بسته  صدای با .. بستم  درو .. بود  مامان خوش  

 زد  مهربون   لبخند  من دیدن  با .. کرد   ونگام کرد   بلند  رسشو  مامان  در 

 یم  اب  شی   زیر  دستاشو  که  حایل  ودر  شد  بلند  و 

م؟ گرفت  : گفت  شست  ..دخی 

   با  و  جلو  رفتم
 
  تموم باالخره.. گرفتم   مامان اره:  گفتم  خستگ

م فردا  از .. دیپلمم  مدرک از  اینم.. شد   ..کار  دنبال می 

  دفعه  صد  بهار :  وگفت کرد   نگام اخم با   مامان.. نشستم حوض لبه

 بری  سنت این با  تو  نمیذارم من میگم بازم گفتم  بهت

م.. رسکار    نیم.. ت اینده فکر  به .. باش   درست  فکر  به باید  تو  دخی 

 ..بیافت   کردن  کار   فکر  به ازاالن خوام

  بحث هم باز  خدا  وای
 
  سیع.. بودم شده خسته دیگه.. همیشگ

 ..باشم اروم کردم

  وضعیتمونو  خودت شما  من  مادر  اخه: گفتم  کردمو   نگاش لبخند  با 

 ..کنیم؟  رس  اینطوری  باید  یک  تا .. ببی   



م:  مامان  هم بافتت  .. کنم  یم خیایط.. کنم  یم کار   دارم که  من دخی 

 باشه گفتم  نکن کار   مردم ی خونه  گفت  .. بافم یم

؟  چ   دیگه.. کنم  نیم   کار   دیگه داره  غرور  م بچه
 
 ..میگ

  مامان:  گفتم  ای کالفه  لحن با  رفتم در  طرف وبه شدم بلند  جام از 

 کفاف  پول  این دون   یم خوب هم خودت

  هم درس بخوام من که  برسه چه.. نمیده زندگیمونو 

 چرا.. تونم نیم  من وضعیت  این با .. باالست خییل خرجش.. بخونم

؟ متوجه  ..نیستی  

 ناراحت    با  و   بود  ایستاده حوض کنار   که  مامان به رو  و  دروبازکردم

 خودمو  تصمیم من  حال هر  به: گفتم  کرد   یم نگام

نم رس  جا   چند  به کار   برای فردا .. گرفتم   شهر   توی حال هر  به.. می  

  این به
 
کت بزریک  داشته نیاز  منش   به که  زیاده رس 

 ..باشن

 نشستم  زمی    روی..  اتاقم تو  رفتم راست   یه.. بستم درو  و  تو  رفتم

 رو گذاشتم  ورسمو   کردم  جمع شکمم تو  وپاهامو 

 ..پاهام

  یم  وپا   دست توش  که  فقری به .. چی    همه به.. کردم  یم فکر 

 یم  کار   اون اینو  ی خونه پارسال تا  که  مادرم به.. زدیم



 التماس کیل  با  من که  هم بعد  کنه  جور  نو م تحصیله خرج تا  کرد 

 خیایط .. کنه  قبول شد   مجبور  نره دیگه خواستم ازش

  همه من.. داره؟ تحمل چقدر  ادم یه  مگه .. بافت  یم وبافتت   کرد   یم

 بودم کمکش  تابستونا  خودم.. دیدم  یم رو  اینا  ی

  اون برسم درسام به بیشی   شدم یم مجبور  شد  یم که  زمستون ویل

 که  االن ویل.. اورد  یم  در  خرجمونو  تنهان   به هم

 کمکش  تونستم یم االن .. کرد   یم فرق دیگه   بودم گرفته  رو  دیپلمم

م.. کنم  هر  به.. خرجش  کمک  ومیشم رسکار  می 

 ..بزرگه  خدا .. مونه نیم همینطور  اوضاع حال

  دست  از  بودم اومده دنیا   به تازه که  وقت   پیش سال خییل پدرمو 

 شمال ی جاده تو  پدرم .. مامان ی گفته  به.. دادیم

ه کنه  یم  تصادف   نیم  تعریف برام زیادی چی    وقت هیچ.. ومیمی 

و همه خودت وقتش به گفت  یم  همیشه.. کرد   چی  

 ..دونستم نیم  هم خودم.. ؟ بود  یک  وقتش ویل .. فهیم  یم

  شکیل چه.. بوده؟  یک  پدرم که  بدونم داشتم  دوست خییل

  کجا .. بودن؟ کیا   پدرم ی خانواده .. بوده؟
 
 یم زندیک

 دونستم نیم  حت  .. دونستم  نیم رو  اینا  از  کدوم  هیچ ویل.. کردن؟

 یم  پنهون ازم همیشه مامان.. بوده  شکیل چه پدرم



و  همه خودم شد  که  وقتش   گفت  یم.. کرد   ..میگم برات چی  

******* 

 کردم  یعس .. بشم  حاض   تا  اتاقم تو  رفتم و  خوردم  رو  م صبحونه

و   ویل ساده  مدارکمو .. برسم  نظر  به  مرتب تمی  

ون زدم اتاق از  واماده حاض   و  برداشتم  ..بی 

  غم از  پر  نگاهش من دیدن  با .. کرد   یم جمع رو  سفره  داشت مامان

م:  شد  ؟  رو  تصمیمت دخی   ..گرفت 

 رو   دست  نمیشه.. مامان اره:  رفتم طرفش به دادمو  تکون رسمو 

 درس دیگه االن .. نکرد  کاری  وهیچ  گذاشت  دست

 ..کنم  کمکتون  باید .. ندارم ومدرسه

  خدا :  وگفت کرد   نگام اشکیش چشمای با   مامان.. بوسیدم صورتشو 

م پناهت  و   پشت  ..باش  خودت مواظب.. دخی 

 ..خداحافظ.. مامان حتما : گفتم  زدمو  بخش   اطمینان  لبخند 

م خدانگهدار :  مامان  ..دخی 

******* 

ون  زدم خونه از    به رو  و  کردم  بلند  ورسمو  دمکشی  عمیق   نفس.. بی 

 زیر   داشتم.. تو  امید  به خدایا :  کردم  زمزمه اسمون



 ..کردم  حس رو  نگایه سنگیت   که.. خوندم یم دعا  لب

زن  یه پایی    اوردم رسمو   نگاش  تعجب  با .. بود   وایساده جلوم پی 

 ای وشکسته پی   صدای وبا  داد   تکون رسشو .. کردم

  یم حرف خودش  با  هدخی  .. بده شفا   رو  جوونا  ی همه خدا :  گفت

 ..واال شده  ای زمونه و  دوره چه.. زنه

 همه به مردم.. بود  گرفته  م خنده.. ورفت گرفت  راهشو  غرغرکنان

 من  خب.. کار؟  شد   اینم اخه.. داشی    کار   ادم کاره

سه ازار  کش  به  مگه..  میگم دارم دلم تو  میگم دارم که  چ   هر   می 

 چ    دونه   نیم ادم واقعا .. کنند؟  یم  اینجوری که

 ..بگه

  مزاحم.. کوچه  رس  ورفتم دادم تکون  رسمو  لبخند  با 
 
 رس  همیشگ

 عالفه و   بود  سامان اسمش.. بود   وایساده کوچه

  پشت   از  رو  ناپاک وچشم دزد  و  خالفکار  چ   هر  دست.. محله

 یم سیخ تنم  به مو  بهم  زد  یم  زل وقت  هر .. بود  بسته

 ..بود  بدجور  نگاهاش.. شد 

  رد  جلوش از  و  مه تو  کردم  اخمامو  بهش رسیدم وقت  

 ..محل ی خوشگله خانم به به:  شنیدم اروم صداشو .. شدم



  یه..  میگه  شیطونه.. عمیل کردم  نثارش ابدار  فحش چندتا  دلم تو 

 چکار  مثال .. کرد   بیخود  شیطونه  بابا 

 ..بستشه  ندم  محلش همون.. بکنم؟ تونم یم

 ..اشتد رو  بس از .. میشه تکرار  کارش  این باز  دونستم  یم ویل

کت تا  چند  یه.. دادم وادرس شدم تاکش  سوار   اسم که  رس 

 انتخاب  قبل از  رو  بودم دراورده روزنامه ازتو  وادرسشونو 

 ..بودم کرده

 ..کنند  قبولم کنه  خدا .. بزنم رس  جا   چند  باید  امروز 

  لیسانسه االن.. بود  دیپلم فقط تحصیلیم  مدرک  من هرحال به

 ..من  به برسه  چه بودن  بیکار  هم هاش

 ..شد فرچ   شاید .. دیدی  چه خدارو  ویل

  از 
 
  مونده دیگه  جای یه فقط.. برم راه نداشت نا  دیگه  خستگ

 بیام  وفردا   بشم  یگ این خیال ن   امروز  خواستم یم.. بود 

م  خیال ن   گفتم  خودم پیش ویل  راهو  همه  این نمیشه دیگه  می 

 ببینم  برم پس اومدم که   حاال .. اینجا  بیام م بکوب فردا 

 ..میشه چ   اینجا 

ون دادم نفسمو   ..تو  رفتم و  بی 



 بیام  و  کی     استخدامم میشه  یعت  .. نبود  منش   می    پشت کس  هیچ

 چ   بشه اگه خدا  ای.. بشینم؟ می    این  پشت

 ..عالییییت  .. میشه

 بیارم دستمو  خواستم تا .. زدم در  به  تقه  تا  چند  و   در  سمت رفتم

 ..شد  باز  شدت به  اتاق  در   پایی   

 ..بلههههههه : کشید   هوار  یگ

  کشیده  نعره رسم که  کش  به وحشت وبا  عقب پریدم  ونیم می   6

 دیگه این خدا  وای.. بالااااااااا  و   بله.. کردم  نگاه بود 

 ..کیه؟

 یه که  درحایل ..  بود  ساله 42 یا   42 حدودا  جوون  پس  یه که  طرف

 یم نگام  داشت تعجب با  بود  دستش تو  گوش  

 ..خوای؟ یم چ  .. چیه؟:  گفت  خشم  با  و  هم تو  کرد   اخماشو ..  کرد 

   واخم رسجام  وایسادم صاف
 
 ..بود پررو  چه..  کردم  کمرنگ

 ..ب من: گفتم  جدی لحن با 

  اومدی اهان :  توپید  بهم که  بود  نیومده  در  دهنم  از  حرف هنوز 

؟ استخدام  ..تو  برو  بیا  خب خییل.. بش 



  انگار .. زد؟ یم حرف  اینجوری من با  چرا  نای.. کردم  نگاش حرص با 

 چه .. هه .. زنه یم حرف خدمتکارش با  داره

 ..میده هم  دستوری

  شما  ویل داخل برم که  همینه قصدم منم بله: گفتم  لحن همون با 

 ..کردی  سد  منو  راه

 ..شو رد  بیا  خب  خییل: کنار   کشید   اخم وبا  چشمامو  تو  زد  زل

ی یه  هم بعد   گفتم  دلم تو  ویل نشنیدم که  گفت  لب  زیر  چی  

 ..گفت  که  چ   هر  حاال .. خودن  

 ..نیست کش  که  اینجا  واااا ... تو  رفتم

 ..میاد بابا  االن ..  بشی   :  شنیدم رسم پشت از  صداشو 

  انقدر  چرا  این.. دارم؟ چکار  این بابای  با   من.. کردم  نگاش  رسی    ع

 ..زنه؟ یم  حرف راحت

کت  رییس با  ندارم کار   بابات با  من بگم خواستم   در  که  دارم کار   رس 

 ساله پنجاه تقریبا  میانسال مرد  ویه شد  باز  اتاق

 ..داخل اومد 

 ..انداخت پسش و  من به نگاه یه



  پشت.. داد  جوابمو   لب  زیر  و  داد  تکون  رسشو .. کردم  سالم اروم

ش  پررو بچه  این  البد . رییسه؟ این پس.. نشست  می  

 ..پسشه هم

  من وی ر  به رو  هم پس  اون.. بشینم تا  کرد   اشاره صندیل به

 گفت  من به  رو  جدی لحن با  رییس اقای.. نشست 

 ..بفرمایید:

 خانم منش    یه  به ظاهرا .. شدم مزاحمتون مصاحبه برای

 - ..نیازمندید

 ..کنید  لطف مدارکتونو .. درسته:  وگفت داد  تکون رسشو 

  مامان پیش سال 1 خها.. دادم کامپیوترمو   ودیپلم  دیپلمم  مدرک

 خودم من البته.. کامپیوتر   کالس  برم که  داشت اضار 

  مامان  انقدر  ویل.. شد  یم زیاد  مخارجش خب ویل داشتم عالقه هم

 ..کردم  قبول اینکه تا  کرد   اضار 

 سنتون.. دارید؟ دیپلم: گفت  من به رو  و  کرد   نگاه مدرک دو   هر  به

 اشنا هم کامپیوتر   به ظاهرا .. کمه  خییل که  هم

 ..ندارید گری  منش    ی سابقه  ویل.. مهمه  ما  برای این خب.. ستید ه

ون داد  نفسشو  تون: وگفت بی    که  اینه منظورم.. چیه؟ کار   برای  انگی  

 کیم  سن همچی     یه تو  کردن  پیدا  کار   از  هدفتون



 ..چیه؟

  درامد  و  کار   دیگه های خییل مثل هدفم:  وگفتم کردم  نگاهش جدی

 .همی   .. کاره  اون

 ..درسته؟ دارید  مشکل  مایل نظر  از  پس:  رییس

ی کردم  سکوت  گفت  دید  منو  سکوت وقت   هم اون که  نگفتم وچی  

 شما خصویص مسائل تو  دخالت قصدم البته: 

 رسی یه از  باید  بکنم استخدام رو  شما   بخوام اگر  خب ویل.. نیست

 ..باشم خی   با   مسائل

  رسی یه  همون  هم من شدم استخدام  وقت هر  ویل .. درسته

 - ..میدم توضیح شما   یبرا رو  مسائل

   لبخند 
 
 ..داد  تکون موافقت ی  نشونه به ورسشو  زد  کمرنگ

  بود  زده زل... افتاد  جوون پس  همون به نگام که  چرخوندم رسمو 

 هیچ نگاهش از .. کرد   یم نگام پوزخند  وبا  من به

 ..نیومد  خوشم

 ..کنید  پر  رو  فرم این:  رییس

وع گرفتم  ازش رو  فرم  ..کردن   پر  به کردم  ورس 

 ..زدی؟ زنگ بهش کیارش:  یسری



  حاض   ها   جنس گفت  یم  ویل..  زدم زنگ اره:  کیارش

 اخرش  که  گذاشته  رسکار  رو  ما   مدت همه این  مرتیکه.. نیسی   

 ..نیست حاض   بگه

ی  همچنان  دیدی اگر  کن  صی   دیگه روز  4..  خب خییل:  رییس  خی 

 ..فهمیدی؟.. کن  اقدام خودت نشد 

 ..باشه:  کیارش

یف تونید  یم  شما :  گفت  من  به رو .. طرفش  گرفتم  رو  فرم   تس 

ید  یم  یم تماس باهاتون کردیم  قبولتون اگر .. بی   ..گی 

 ..خداحافظ.. بااجازه.. باشه:  دادم تکون رسمو 

 ..خدانگهدار:  رییس

ون اومدم اتاق از    قبولم کنه  خدا .. کشیدم  عمیق نفس.. بی 

 بشم  قبول اگر  رفتم  که  جان   2  این از  کدوم  یه حداقل.. کنند 

 ..امیدواریه جای خودش

******* 

 رو  بدجوری  تلفن زنگ  صدای.. بودم  شده بیدار  خواب از  تازه

 ..داشتم برش طرفشو   رفتم غرغرکنان.. بود  اعصابم

 - ..الو



ل.. خانم سالم الو - -  خودم بله.. سالم-..  ساالری؟  بهار   خانم می  

 - ..شما؟.. هستم

کت رییس  صداقت من- -  به مصاحبه جهت شما .. هستم سماء رس 

 -- ..بودید؟ کرده  مراجعه ا اینج

 ..بله  بله:  گفتم  رسی    ع

یف  تونید  یم فردا .. شده موافقت شما  استخدام با  خانم- -   تس 

 -- ..بیارید

 ..زودی؟ همی    به.. کردن؟  قبولم.. شنیدم؟ درست  یعت   خدا  وای

 ..کنم  حفظ مو خود ارامش کردم  سیع ویل بودم کرده  ذوق

  خوشحایل شد  یم راحت   به که  صدان   وبا  کشیدم  عمیق نفس

 ..میام حتما  فردا .. ممنونم:  گفتم  دید   روتوش

 - ..خداحافظ- .. خدانگهدار .. خب بسیار - -

 باال  جام تو  و  کشیدم  جیغ خوشحایل زور  از  گذاشتم  رو  گوش  

 ..پریدم وپایی   

خونه تو  از  مامان ون اومد  اشی    ..کرد  امنگ تعجب وبا  بی 

 قبولم  مامان وااااااای:  کردم  بغلش طرفشو  رفتم خوشحایل با 

م فردا  از .. کردن  ..خوشحالم خییل.. رسکار  می 



 اینم اخه: گفت  دلخوری وبا  کرد   جدا  خودش از  منو  مامان

م؟ داره خوشحایل  باید  تو .. کت    کار   تو  خوام نیم من.. دخی 

  یه منش   وبش   رسکار   بری سنت این با   اینکه نه بدی ادامه درستو 

کت    جور  چه دون   نیم.. شناسیش نیم که  رس 

م.. دارن   وامد  رفت توش ادمان    ..نگرانتم من دخی 

  چ   نگران مامان  : گفتم  بخش   اطمینان لحن وبا  کردم  بغلش

؟ ت به.. هست   مواظب   من .. باش داشته اعتماد  دخی 

 ..هستم خودم

 تو   به من عزیزم:   گفت  صورتشو   روی ریخت  مامان های اشک

ون.. نه  مردم به ویل دارم تماد اع  گرگای  اینجا  از  بی 

  یم تی     دندون برات راحت    توبه دیدن  با  که  هستند   زیادی

م.. کنند   تجربه  ن  .. خوشگیل ماشاهللا.. جوون   تو  دخی 

سم من میشه  باعث اینا  ی  همه.. ای  خدا   تورو .. باشم ونگرانت  بی 

 ..باش خودت  مواظب بیشی  

  خودتو   خدا  رو  تو .. جونم مامان باشه: وگفتم بوسیدم رو  ش گونه

 قول  بهتون.. هستم خودم مواظب من.. نکن  ناراحت

  هیچ میدم
 
 ..نکن گریه  دیگه پس.. نیافته برام اتفاق

 ..کردم  پاک اشکاشو  لبخند  با 



   لبخند  مامان
 
  باشه مواظبت  و  همراه همیشه خدا : وگفت زد  کمرنگ

م  ..دخی 

  دونه  یه نگران و  بود  مادر .. کردم  یم درکش.. کردم  نگاش لبخند  با 

ش  ..بود دخی 

  نشد  که  هم ندم انجام مفیدی کار   وهیچ خونه تو  بشینم اینکه ویل

 وکمک بدم خودم به  تکون   یه  باید   منم الاقل.. کار 

 ..باشم مادرم خرج

 ادامه هم  درسم به تونم یم  شد  بهی    وضعمون وقت هر  ایشاهللا

 ..بدم

******* 

کت در  جلوی  باال  رفتم ها  پله از .. تمداش  هیجان..  بودم ایستاده رس 

کت وارد  و  منش   پشت.. شدم  رس   خایل همچنان می  

 ..بشه  پر  من  توسط بود  قرار  البته که.. بود 

 ..زدم در  به ای تقه

 -- ..بفرمایید- -

کت ریس.. تو  رفتم و  کردم  باز  رو  اتاق در   صداقت اقای همون  یا  رس 

 ..بود نشسته  می    پشت



 - ..سالم

 -- ..بفرمایید.. سالم- -

 ..نشستم.. کرد   اشاره صندیل به

 کنید   پر .. شما  استخدام فرم هم این وگفت گرفت  طرفم به  برگه یه

 مشغول  تونید  یم  االن همی     از .. کنید   وامضا 

  لزویم دیگه بنابراین..  هستید  اشنا  کامپیوتر   با  که  گفتید .. بشید 

 ..کنم  راهنماییتون نداره

  تونید   یم راحت   به برگه   این روی از :  وگفت جلوم گرفت  کاغذ   یه

 شما  این.. بدید  انجام  باید  رو  کارهان    چه که  بفهمید 

 ..کنه  یم راهنمان   رو 

 مقرران   خییل ادمای بود  معلوم.. کردم  نگاه وب  هش  گرفتم  رو  برگه

 منشیشون استخدام روی همه این که  هستند 

 ..میدن  خرج به  وسواس

 -- ..فقط- -

 ..کردم  نگاش

 ..دارید؟ احتیاج پول  این  به شما ..  که  بگید  من به تونید  یم حاال - -

-- 



 به من خصویص مسائل  خب.. نیست؟ کن  ول چرا  این خدا  ای

 ..داره ربیط چه شماها 

 - ..دارم احتیاج ودرامدش کار   این به من  بله

 ..رسکارتون برید   تونید   یم.. خب  بسیار : وگفت داد  تکون رسشو 

ون اومدم اتاق واز   کردم  وتشکر  شدم بلند  جام از   ..بی 

 پشتش سمتشو  رفتم ورسی    ع  کردم  نگاه منش   می     به ذوق با 

 ..نشستم

  شده چیده هم کنار   منظم می    روی لوازم.. کردم  نگاه اطرافم به

 ..بودن

 ..بشم  مشغول  االن همی    از   باید .. کردم  روشن رو  سیستم

کت در  که  کردم  یم  مرور  رو  راهنما   ی برگه داشتم   شد  باز  رس 

 دیده  رییس  اتاق تو  روز  اون که  جوون پس  وهمون 

  پس.. زد  صدا  کیارش  اونو  پدرش  روز   اون درسته.. تو  اومد  بودمش

 ..کیارشه   اسمش

ه  بهم  و  باال  انداخت ابروهاشو   تعجب  با .. افتاد  من به نگاهش  خی 

 ..شد

  رو  هم بزرگ لبخند  یه.. جلو  اومد .. کردم  وسالم شدم بلند  جام از 

 ..بود تشصور 



 -- اره؟ شدی استخدام باالخره  پس.. خانما  خانم.. سالاااااام- -

 هم زود  چه.. نیومد  خوشم  خودم با  کردنش  صحبت طرز  از  اصال 

 ..شد یم پسخاله

 که  اینه معنیش نشستم می     این پشت اینجا  اگر : گفتم  جدی لحن با 

 ..نداره کردن  سوال که  این.. شدم  استخدام

 کنارم  ودرست زد  دور  رو  می   .. شد  پوزخند   به تبدیل لبخندش

 ..ایستاد

  جذان   و  ان   چشمای.. نکنم نگاه چشماش به کردم  یم سیع

 ولب  وان    درشت چشمای.. بلند  و   پهن  ابروی.. داشت

ه ای قهوه موهای ... متوسط وبیت    ودهان  جذاب خییل کل  در  تی 

 خایص چی    یه نگاهش  توی.. چشماش  توی ویل.. بود 

ی یه.. بود    یم  دست بهم بدی حس کرد   یم نگام وقت   که  چی  

  نسبت خون   حس ویل..  بود چ    روی از  نگاهش  دونم   نیم.. داد 

 ..نداشتم بهش

  پس  من: گفت  بود  لباش رو  که  پوزخند  همون  با .. شنیدم  صداشو 

کتم این رییس کت  این منش   هم تو .. رس   رس 

  من اینجا .. بدی جواب باید  هم تو  کنم  یم  سوال من اینجا .. هست  

 نشنوم دیگه پس.. مت   دست زیر   هم تو  مرییس



 ..گفتم؟  چ   شنیدی.. کت    یم صحبت  من  با  اینطور 

  بدنم چهارستون که  گفت  وبلند  محکم همچی    رو  اخرش ی جمله

 ..لرزید

 -- ..نشنیدم صداتو  - -

 ..شنیدم بله:  گفتم  ارویم لحن با   و  هم تو  کشیدم   اخمامو 

 ..قربان:  کرد   تاکید 

 ..کردم  نگاش

 -- ..انداخت   جا  قربانشو .. قربان شنیدم بله  بگو - -

دم هم روی دندونامو  حرص با    عقده ی مرتیکه.. هه .. فس 

 تحمل  رو  خفت این سال صد  وگرنه.. مجبورم که  حیف.. ای

 ..بدن دستور  بهم  اینطور  اینها  امثال که  کردم  نیم

 - ..گفتید  چ   شنیدم.. قربان  بله

 ..برسم؟ کارم  به تونم یم  حاال :  دادم وادامه کردم  نگاش

 ..کردم  نگاش تعجب با .. جلو  اورد  رسشو 

 بر  عالوه.. اومد  خوشم  نه:  گفت  ش مسخره پوزخند  همون با 

 ازم اگر  که  دون   یم .. هست   هم باهوش خوشگلیت

؟ سوت سه نکت   اطاعت  ..خانیم نشه  تکرار  دیگه پس... اخراچ 



ی کردم  نگاش خشم با    تو  رفت و   زد  بلندی ی  قهقهه.. نگفتم وچی  

 .. اتاقش
 
 ..بود  پدرش اتاق کنار   درست که   اتاق

 حالیکه ودر  صندیل رو  کردم  پرت خودمو  حرص با  رفت که  وقت  

 زیر دادم یم  فشار  خشم زور  از  دستمو  تو  خودکار 

 .. بخندی اب رو .. زهرمار .. مرض: گفتم  لب

  (  .. انداخت   جا  بانشو قر .. قربان شنیدم بله بگو ) اوردم  در  اداشو 

 ..ای عقده  ی  مرتیکه.. هه

ون واومد  شد  باز  اتاقش در   دفعه یه  تعجب با .. پریدم جام از .. بی 

 .کردم  نگاش

اه بد  من رس  پشت داری: گفت  لبخند  با  ؟ وبی 
 
 نداره اشکال.. میگ

م  یم  ندید  من  ..البته.. نشه تکرار  ویل.. گی 

  یم  د ندی  تو  قباله در   من:  وگفت کرد   نگام سینه به  دست

ما  ا  این از  هم  همیشه .. گی   تو  نظرم  به خب ویل.. نیست خی 

 ..کت    یم فرق

 ..خانیم برس کارت  به: وگفت زد  چشمک

 ..اتاقش تو  ورفت  شد  بلند  ش مسخره ی قهقهه همون دوباره

  یم  فکر  این  وبه بودم  وایساده رسجام سیخ ومبهوت مات منم

 مروزا تازه  من.. تعطیله کال .. داره؟ کمبود   یارو  که  کردم



 باهام زود  چقدر  وقت اون شناسم نیم  واینو  شدم  کار   به مشغول 

 میگه  من  به حق   چه به اصال ..   شده صمییم

 چنی    اقا  این طرف  از  اینکه نه کنم  کار   اینجا  اومدم من.. خانیم؟

  حرفای
 
 نشونش جوری یه باید .. بشنوم رو  مزخرق

 ..نیستم اوناش از   من که  دادم یم

 پا  بذارم نباید .. فکرکرده؟ چطور  من مورد در  یا .. کیه؟  فکرکرده.. هه

 باز  بهم  این از  بیشی    روش و  بذاره حدش از  فراتر 

 ..بشه

 ..بود پررو  خییل واقعا 

******* 

کت این  توی که  شد  یم هفته 1   لیست داشتم.. کردم  یم کار   رس 

کتان  
 یم چک رو  داشتیم قرارداد  باهاشون که  رس 

  تلفن صدای که  دمکر   یم هماهنگ باهاشون  رو  وقرارهامون کردم

 ..زدم رو  دکمه .. شد  بلند 

 -- ..من اتاق بیارید  قهوه فنجون یه.. منش   خانم- -

 - ..میارم  االن.. قربان  بله



کت یعت  .. هستم ابدارچیش انگار  اه   این به رس 
 
 ابدارچ   یه بزریک

 قهوه   و  چای اقا  برای  دقیقه به  دم باید  من که  نداره

م؟  ..بی 

 نخواسته قهوه ازم حاال  تا .. همی    بود  شده کارم  هفته1 این  توی

 امروزهوس  انگار  ویل .. چای فقط گفت  یم  همیشه بود 

 ..بود  کرده  قهوه

خونه تو  رفتم و   شدم بلند  می    پشت  از   اماده رو  ش قهوه.. اشی  

 تا  چند ..  سیت   تو  وگذاشتم فنجون تو   ریختم و  کردم

یت    اتاقش طرف به و  کوچیک  بشقابه یه تو  گذاشتم  هم شی 

 ..رفتم

  درو ..  بفرمایید :  گفت  که  صداش  شنیدن وبا  زدم در  به ای تقه

 ..تو ورفتم بازکردم

ش پشت  یم نگاه تاپش  لپ مانیتور  ی صفحه وبه   بود  نشسته می  

 ..کرد

یت   بشقابه و  می    رو  گذاشتم  فنجونشو   گذاشتم  هم رو   شی 

 ..کنارش

 ..تلخه؟: وگفت کرد   جونفن به نگاه یه

؟:  وگفتم کردم  نگاش گنگ  ..چ 



 ..تلخه؟.. دیگه ست قهوه منظورم خب .. من اخالقه:  کرد   نگام

  ویل..   نمگ  گلوله  پا  یه.. وجه هیچ به که  اول مورد  تو :  گفتم  دلم تو 

 ..سازی  نیم منم مزاج به.. شوری  زیادی

 - ..تلخه بله

ین من:  فتگ  و   مانیتور  تو  کرد   ورسشو  باال  انداخت ابرشو    یم  شی 

 ..کن  عوضش  برو  باشه یادت اینو  خورم

  فنجونو  تا  جلو  بردم حرص با  دستمو  بعد .. کردم  نگاش  فقط اول

 ..نداره اشکال اینبار .. خانیم خواد  نیم: گفت   که  بردارم

  وبذارم  نخورم رو  ریخت   نازت دستای  این با  که  ای قهوه میشه مگه

؟  عوضش  تلخیش.. کت 

یت   همی    به  ..عزیزم ارزه یم شی 

  یم زیاد   خیلیییییت   روش داشت دیگه  نه.. کردم  یم نگاش  تعجب با 

 ..شد

ونب کشیدم  دستش تو  از  دستمو  همچی      ش قهوه  فنجون که  ی 

 شد  پاشیده بود  فنجون تو   قهوه چ   وهر  می    رو   افتاد 

ش رو   ..می  

ی ای پرونده ..  ای برگه  شکر  رو  خدا  ش رو  چی    خراب که  نبود  می  

ش ویل.. بشه  درک  به.. بود   شده کثیف  حسان   می  



 ..نبود مهم برام اینا 

  شما .. زنید؟ یم دست  من به حق    چه به: زدم داد  رسش تقریبا 

 بهتون  دارم وظیفه هم من ..   درست هستید  من سریی

ام  بخواد  دلتون طور  هر  نمیدم  بهتون رو  اجازه این ویل.. بذارم احی 

 اقای نیستم اوناش از   من  درضمن.. کنید   رفتار  باهام

م  ظاهر  به  ..کنید  جمع حواستونو  پس.. محی 

ش پشت  از   ..وایساد روم به رو  اومد  و  شد  بلند   می  

  یم  چکار  نکنم جمع حواسمو  اگه مثال :  گفت  چشمامو  تو  زد  زل

؟  ..کت 

کت این از  فوقش  - ..نیست قحط که  کار .. میدم استعفا  رس 

  همی     به نکنم فکر  پس.. داری؟  نیاز  پول این به  نگفت   مگه  - -

ش از  راحت    -- ..بگذری خی 

  بدید   ادامه کاراتون  این به  بخواید  شما  اگر : گفتم  جدی لحن با 

 مهمی   برام ابروم چون.. میکنم اینکارو  که  نکنید  شک

یه هر  از   کس  هیچ  به و  هستم قائل ارزش خودم برای من.. چی  

 ..کنه  توهی    بهم نمیدم اجازه

ان   براش دارم ساعته 1  انگار  نه وانگار   تر  نزدیک اومد   کنم  یم سخی 

 ..قشنگه  هم خوردنت حرص حت  :  کرد   زمزمه



 دیگه.. بودم شده حریص که  لحظه اون.. کردم  مشت دستامو 

ی  اعصابمو  پیش از  بیش هم حرفش این.. نبود  حالیم چی  

 ..صورتش تو  خوابوندم محکم  و  باال  بردم دستمو .. کرد   خورد 

  اون اینکه ویل..  میشم اخراج حتما  کارم  این با  دونستم یم

 ..ت داش اهمیت بیشی   برام کنه  یم رفتار  باهام اینطورداره

  ویل.. کرد   نگام مبهوت و  مات صورتشو  روی گذاشت  چپشو  دست

ون  زدم اتاقش از  و  نکردم صی   من  کیفمو  و   بی 

کت واز  برداشتم ون اومدم رس   ..بی 

  نا  نداشتم انتظارشو  که  هم ومنم  شد  کشیده  که  بودم ها  پله تو 

 ..زمی    افتادم پشت از  و  عقب شدم پرت خداگاه

  شده  رسخ خشم زور  از  صورتش.. کردم  نگاه بهش زده بهت

 نگاش ترس با .. کرد   وبلندم  جلو  اومد .. بود 

  ویل.. زدم یم وپا  دست.. اتاقش تو  وبرد  کشید   خودش با  منو .. کردم

 ..بود   فایده ن  

  وبا   کرد   قفل اتاقشو  در  و  بود  اتاقش تو  که  صندیل رو  کرد   پرتم

ه بهم خشمگینش نگاه  همون  ..شد خی 

 منو  که  در  سمت رفتم و   شدم بلند  صندیل  رو  از  بهش  توجه ن  

 هیچ ی واجازه .. گرفت



 ی  پرنده  یه احساس.. بود  گرفته  بغضم.. داد  نیم بهم  رو  کاری

 ی گربه  یه چنگال تو  که  داشتم رو  دفاع ن    و  ضعیف

 ..شده اسی   وحش  

  بالن   ترسیدم یم .. کن   کمکم  خداجون.. شد؟ اینجوری چرا  خدایا 

 ..بیاره مرس 

  ویل.. زد  یم حرف نگاهش وبا  بود  کرده  سکوت.. چشمام تو  زد  زل

 من

ی  ..اوردم نیم  رسدر  ازش چی  

  یم م خفه داشت گلوم  توی  بغض و  بود  نشسته اشک به چشمام

مش داشتم  دوست.. کرد  ا فحش باد  به بگی   ونارس 

  نیم لعنت   بغض این  ویل.  . داشت لیاقتشو  که  چه اون  وهر 

 ..ذاشت

 صورتمو اشک فقط.. نیافتادم هق هق به  ویل.. شکست  بغضم

 ..کرد  خیس 

 .. عقب  کشید   خودشو .. کرد   نگام  تعجب با 

؟  من با  خوای نیم چرا :  تگف    باش   من  با  اگر  باش  مطمی   .. باش 

 ..گذره  نیم  بد   بهت



  عقب دادم هلش .. بدم نشون  ضعف  نباید .. کردم  پاک اشکامو  اروم

 از هم سانت یه ویل

 ..نخورد تکون  جاش

 تو  که  اوناش از  من.. بردار   رسم از  دست.. عقب  برو :  گفتم  حرص با 

 وشخصیت وجود   برای  من.. نیستم کت    یم فکر 

 ..عویص   کن  ولم.. هستم قائل ارزش خودم

ه چشمام تو  و  کرد   بلند  رسشو    من  ویل بود  جذاب  خییل.. شد  خی 

 خوشم اینطوری ادمای از  وقت هیچ.. نداشتم دوستش

  چه..  بقیه مثل یگ هم  این.. اومد  نیم
 
 ..داشت؟ فرق

 که  چ   هر  باش   من با  اگر .. کنم  یم  نیاز  ن   پول از  تورو  من ویل  - -

 -- سینه  به رد  دست چرا .. میذارم اختیارت در  بخوای

؟ یم م  ..نکرده  باهام اینکارو  کش  حاال   تا .. زن 

ارم مثل تو   ادمای از  چون:  زدم داد  رسش  اینکاره چون.. بی  

 فهیم  یم .. خوام  نیم چون.. نیستم اهلش چون.. نیستم

 ..بردار رسم  از  دست.. اهلشه که  اون   دنبال برو .. کن  ولم.. اینارو؟

  دست به تورو  شده طور  هر .. دارم برنیم رست  از  دست من ویل- -

 -- ..شده  طور  هر .. میارم



 ..کنار  رفت اروم که.. عقب دادم هلش

 ..ببیت   خوابشو .. هه:  گفتم  زدمو  پوزخند 

  و  چرخوندم قفل تو  رو  کلید   لرزونم دستای  وبا  رفتم در  طرف به

ون برم اتاق از  خواستم.. کردم  باز  درو   صداشو   که  بی 

  نیست  نیاز .. عزیزم بیت   یم  بیداری تو  ویل:  شنیدم  رسم پشت  از 

 ..ببی    و  کن  صی   فقط.. رویا  تو  بری

  قدم با .. کنم  گوش  چرندیاتش به این از  بیشی   تا  نکردم صی    دیگه

کت  در   از  تند  های ون رفتم رس   ..بی 

 اینبار  ویل داشتم رو  پرنده همون حس  هنوزم.. کشیدم  عمیق   نفس

 و  بودم کرده  فرار  وحش   ی گربه  اون چنگال از 

 ..شدن رها  حس.. بود  ازادی حسه حس این

کت این تو   دیگه  این از  بدتر  وضع خداروشکر .. نداشتم کاری  رس 

 ..نشد

 ..ویل.. خونه وبرگشتم گرفتم  تاکش  روز  اون

  همی    به کیارش  منو  داستان که  کردم  نیم هم فکرشو  وقت هیچ

 ..باشه داشته ادامه ماجراها  واین نشه ختم جا 

 ..داد تغیی   رسنوشتمو  کال   که  ماجراهان  



  توجیح رو  مامان چطور  که  کردم  یم  فکر  این به ش  همه راه توی

؟ که  باالخره خب ویل.. کنم؟  جوری  یه باید .. چ 

 ..دیگه  گفتم  یم بهش

 حیاط تو   مامان.. شدم حیاط وارد  کردمو   ز با  رو  خونه در  دلشوره با 

ون دادم  نفسمو .. نبود   رنگم  دونستم  یم .. بی 

  اوردم در   کفشامو .. شد   نیم  باشم اروم کردم  یم هم  هرکاری.. پریده

 ....تو ورفتم

 - ..اومدم من.. مامان سالم

  با .. بود  فایده  ن   ویل کردم  صداش  هم دیگه بار  چند .. نداد  جوان  

 ..همسایه  ی  هخون رفته البد  گفتم  خودم

 ..بازه مامان  اتاق در  دیدم که  رفتم اتاقم طرف به

ی از  ویل گذاشتم   باز  درو    به  رعشه وحشت  زور  از .. دیدم که  چی  

 ..خدایاااااا.. افتاد  تنم

 ..مامان:  زدم داد 

  سجاده  رو  بود  افتاده بود  رسش  نماز  چادر  که  همونطور  مامانم

 یم خون بینیش از .. کردم  بلند  رسشو   گریه  با .. ش

 ..خدایا.. بود  شده خون   وچادرش سجاده.. اومد 



  دست با .. زدم  یم صدا  رو  مامان وفقط بودم کرده  گم  وپامو  دست

 ..زد یم کند .. گرفتم  نبضشو  لرزونم

ون رفتم اتاق از  رسی    ع  ..گرفتم  رو  اورژانس ی شماره هق هق وبا  بی 

 ..شد برقرار  تماس

  بینیش از .. فتادها بیهوش مادرم.. برسید   دادم به.. الو :  گفتم  گریه  با 

 دادم به  خدا  تورو .. زنه یم کند   هم نبضش میاد  خون

 ..برسید

 االن ما  همکارای  بدید  رو  ادرستون .. کنید   حفظ ارامشتونو  خانم - -

 -- ..رسونند یم  خودشونو 

 ..کردم  قطع رو  گوش    و  گفتم  رو  ادرس

 نشستم کنارش  زمی    روی.. مامان رس  باال  رفتم  لرزون پاهای با 

 ..بغلم تو  گرفتم  ورسشو 

 کش  تنها  خدایا .. نگی   ازم مادرمو  خدایا : زدم حرف خدا  با  دلم  توی

 نه  دارم پدر  نه .. مادرمه دارم دنیا   این توی که  رو 

یش مادرم  نذار .. نذار  تنها  منو  بزرگ شهر  این  توی.. فامیل  چی  

 مادرمو .. برگردون بهم مادرمو .. کن  کمکم  خدایا .. بشه

 ..خدا نگی   ازم



 ..اوردم یم  زبون به کردمو   یم هق هق اخرمو  های جمله

  بلند  جام واز  کردم  جدا  خودم از  مامانو  اروم در   زنگ صدای با 

 ..شدم

  با ..  تو  اومدن اورژانس مامورای.. کردم  بازش دویدمو  در  طرف به

 کردم  راهنماییشون م نشسته اشک به چشمای

  وگذاشتنش کردن  کمک  بعد ..  کرد   معاینه رو  مامان یکیشون .. داخل

ون بردنش خونه  واز  برانکارد  رو   ..بی 

 همراه و  کردم  قفل رو  خونه در   و  برداشتم کمد   تو  از  پول  کیم

ون رفتم اورژانس مامورای  ..بی 

  انقدر   روزم و   حال.. بودند  شده جمع  کوچه  تو  ها  همسایه از  چندتا 

 رو  امانم.. بدم توضیح براشون که  نبود  خوب

 ..نشستم کنارش  رفتم رسی    ع  منم ماشی    تو  گذاشی   

 ..خوندم دعا  براش  لب زیر  و  دستام تو  گرفتم  رسدشو  دستای

 ..کرد  حرکت کشان  اژیر  اورژانس  ماشی   

******* 

 ..ویژه های مراقبت بخش کردن  منتقلش رسی    ع  رو  مامان

ون   اومد  ازاتاق دکی   دقیقه چند  از  بعد   ..بی 



 حالش.. شده؟ چش مادرم دکی   اقای: فتمگ  طرفشو  رفتم رسی    ع

 ..خوبه؟

 انداخت من به نگایه بود  ساله چند  و  42 حدودا   مردی که  دکی  

 تا چند  باید  بدم  بهتون  جوان   تونم نیم االن:  وگفت

 دیدم رو  نتیجه اینکه از  بعد .. بشه انجام مادرتون  روی ازمایش

 یم اینجا  مادرتون  کامل  بهبودی  تا .. میگم بهتون

 ..کنم  یم مرخصشون شد  بهی    حالشون وقت هر .. مونند 

 - ..دکی   اقای میاد  بهوش  یک

 بهوش  دیگه ساعت چند  تا  حداکی   ویل دونم نیم  دقیق - -

م نباش نگران.. میاد   -- ..کن  دعا  براش.. دخی 

 ..شد رد  کنارم  از  دکی  .. دادم تکون رسمو 

 و  دستگاه همه اون  زیر .. کردم  نگاه مامان وبه پنجره کنار   رفتم

ن اسکم  ..بود افتاده بیهوش  اکسی  

  از  کردن  دعا  جز  کاری.. شدیم؟ گرفتارش  بود  مصیبت   چه دیگه این

 ..اومد نیم بر  دستم

وع  لب زیر  و  صندیل رو  نشستم  ..خوندن  دعا  به کردم  رس 

******* 



  ساعت 1  از  بعد  گفت  دکی  .. اومد  بهوش ساعت  4  از  بعد  مامان

مش تونم  یم شد  بهی   حالش اگر   جواب  هم فردا .. بی 

 نتیجه دکی   تا  رفتم یم  باید  وقت اول و  شد  یم حاض   هاش ازمایش

 ..بگه بهم رو 

  گرفتم  تاکش  بیمارستان وجلوی کردم  حساب تسویه بیمارستان با 

 حساب رو  کرایه.. خونه برگشتیم مامان وهمراه

 ..داخل بره کردم  کمک  مامان وبه کردم

 حرف هم  کلمه  1 رو  خونه تا  بیمارستان از  کشید   دراز  تختش روی

 ..بود نزده

 جوابشو  لبخند  با   هم من.. زد  لبخند  روم به.. نشستم کنارش

 ..دادم

 - ..بودی؟ شده بیهوش چرا .. شد؟ بد  حالت شد  چ    جونم مامان

م دونم نیم - -   از  دیدم  دفعه یه که  خوندم یم نماز  داشتم.. دخی 

 -- رسم کردم   حس موقع  همون.. میاد  خون داره بینیم

ه گیج  داره   باز  چشمامو  وقت  .. شد  چ   نفهمیدم  دیگه هم بعد  می 

 ..بیمارستانم تو  دیدم کردم

 وگفت زد  مهربون   لبخند  دید  منو  نگاه وقت  .. کردم  نگاش  نگران   با 

م:   حتما.. خوبه حالم من .. نکن نگران  خودتو  دخی 



 ..نیست مهیم  چی   .. رفتم حال از  که  بودم کرده  ضعف

  نگرانتون   تونم  یم  چطور .. بودی شده بیهوش  شما  مامان ویل

 - ... رسیدم  یم  دیر   من امروز  اگر .. نباشم؟

  دست گریم.. دستام تو  گرفتم  رسمو  کردمو   قطع حرفمو  کالفه

 ..کردم  حس م شونه  روی رو  مامان

م - -  -- ..گذشت  بخی   خداروشکر .. نکن اذیت  انقدرخودتو  دخی 

  این به  تونستم نیم هم لحظه یه حت  .. باشم خیال  ن   تمتونس نیم

 دست  از  رو   مامان نکرده  خدان   که  فکرکنم

 ..داشتم مامانمو  فقط دنیا  این توی من .. بدم

 -- ..خونه؟ اومدی زود  امروز  چرا  تو   بهار  - -

 ..کردم  نگاش و  کردم  بلند  رسمو 

  اروم کردم  سیع.. بدم؟ جوابشو  چ   حاال .. داشتم کم  همینو 

 ناراحت رو  مامان که  زدم یم حرف جوری باید .. مباش

 ..بشه  بد  حالش باز   نکرده خدان   بود  ممکن.. نکنم

کت صداقت اقای امروز .. مامان هیچ     تعطیل زودتر  رو  رس 

 - یه اینکه مثل اخه.. داد  مرخیص رو  روزی چند  بهم .. کرد 

کت نمیاد   و  اومده پیش براش مشکیل  ..داد مرخیص هم من به.. رس 



  یم  نگاهش از .. داد  تکون ورسشو  کرد   نگاه چشمام توی  مامان

 ..نکرد ازم هم سوایل  ویل.. نشده توجیح که  خوندم

 حتما  دادم استعفا  بگم بهش اگر  بودم مطمی   .. بود   بهی   اینجوری

 ..کنه  نیم ولم نفهمه  دلیلشو  تا  و  میشه بد  حالش

 ..بگم دروغ شدم  مجبور  بنابراین

******* 

  بلند  رسشو  دقیقه چند  از  وبعد  داختان برگه  به نگایه دکی   اقای

 با دررابطه  که  عالییم:  گفت  ارویم لحن وبا  کرد 

 ازمایش این جواب  همینطور  و .. کردم  مشاهده مادرتون بیماری

 ..که  میده نشون 

  خون رسطان  به مبتال  شما  مادر :  داد  وادامه کرد   کوتایه  مکث

 ..هستند

 ..نوم؟ش یم چ    خدایا .. لرزید  تنم خون  رسطان گفت  که  همی   

  یعت  .. دکی   اقای چ    یعت  : کردموگفتم  نگاه دکی   به نگران   و  ترس با 

 ..من  مادر 

م درسته:  وگفت داد  تکون رسشو  دکی    از   مادرتون بیماری.. دخی 

فته نوع  ما  دست از  کاری  ویل..  متاسفم.. ست پیس 

 ..نمیاد  بر 



 دکی   اقای ویل:  گفتم  بغض با  کردمو   نگاهش اشکیم چشمای یا 

 ..راهه اخر  نگید  توروخدا .. کرد   کاریش  هی بشه شاید 

م: وگفت انداخت بهم نگایه نیم دکی     دست  عمر  دخی 

  و  مرگ مورد  در  تونم نیم  من.. خداست
 
 نظر  بیمارانم زندیک

فته ازنوع مادرتون رسطان  فقط.. بدم  که  کاری  وتنها  ست پیس 

 هم دارو  از  البته..  درمانیه شییم کرد   براشون میشه

 وامیدوارم گرونه  خییل داروهاش نمونه ناگفته. . کنند   استفاده باید 

 ..بربیای خریدش پس از  بتون  

  چکار  باید  حاال ..  کردم  ناله دل ته  از  و  دستام  تو  گرفتم  رسمو 

 اروم  داشتیم که  ما .. شد؟  اینجوری چرا  اخه.. کنم؟

 ..کردیم؟  یم زندگیمونو 

مدخ: دکی     همی    در .. کنه  نیم کمک  مادرت به  هم درمان   شییم ی 

 ندونه  بذار  که  باشم رک باهات  تونم یم حد 

ه  براش اینجوری.. چیه بیماریش   سیع..   نکن ناراحت خودتو .. بهی 

های  دادن از  و  باش   مواظبش همیشه کن  به   بد  خی 

 مادرت برای ونگران   عصبانیت وهمینطور  کن  خودداری مادرت

 داروهاشو  من.. باش مراقبش بیشی   بنابراین.. سمه

 ..بکنه استفاده  ها  این از  باید  حتما .. نویسم یم براش



 گرفتم  رو  نسخه.. دادم تکون رسمو  کردمو   پاک اشکامو  دست  با 

ون  زدم بیمارستان واز  وتشکرکردم  ..بی 

  از  یگ  زیر   نشستم.. نبود  اونجا  کس  هیچ.. بیمارستان پشت رفتم

 زار  دل  ته  از  و  پاهام روی گذاشتم  رسمو  و  درختا 

 مصیبت کم  خودمون ما  خداجون.. من؟  مادر  چرا  خدایا :  زدم

 ..شد؟ اضافه بهش هم این حاال  که  داشتیم

  چکار  مادرم بدون  من خدایا :  نالیدم لب وزیر  کردم  بلند  رسمو 

 ازم  مادرمو .. نیستم؟ تنها  بگم که  دارم کیو .. کنم؟

 ..نگی   ازم.. نگی  

 ..لرزید یم  هام شونه  هق هق زور  از 

 خدا  امیدم تنها .. داشتم وحشت  بدم دست  از  مادرمو  اینکه از 

 ..بود 

******* 

کت که  بود   روز  3   بهم صداقت اقای کردم  یم  فکر .. بودم نرفته رس 

کت نرفتم اینکه ودلیل زنه یم زنگ  یم ازم رو  رس 

 ..نشد من  با  صداقت اقای جانب از  تماش هیچ ویل .. پرسه

  مامان که   کنم  رفتار  جوری ا ت کرد   یم رو  سعیم تمام  مدت این  توی

ی به  پول کیل  داروها  خرید  برای.. نکنه  شک چی  



  مامان داروهای اگر .. کردم  یم پیدا  کاری   یه حتما  باید ..  کردم  خرج

 مشکل به خریدش  برای بود  ممکن شد   یم تموم

 ..بربخورم

  استعفا  من نمیدونه  هنوز  مامان.. بیارم؟ گی    کار   کجا   خب ویل

کتای.. دادم  با  و  دانشگایه مدرک با  منش   هم  دیگه رس 

 تجربه ن   و  گرفتم  دیپلم تازه که  من نه .. میخوان گری  منش   تجربه

 ..هستم

م من  چرا   که  کرد   یم شک  داشت مامان کم  کم  دیگه کت نمی   ..رس 

  زنگ که  شستم یم رو  ظرفا  داشتم ومن بودیم خورده شام تازه

 اب  زیر  دستامو .. بود  اتاقش توی  مامان.. زدن رو  خونه

 تو  رفتم و  رسم رو  انداختم شالمو .. کردم  خشک حوله وبا  شستم

 ..حیاط

  نگاه بودن  در   پشت که  کسان    به تعجب با .. کردم  باز  درو 

 پوش   شیک بسیار  خانم یه  و  صداقت اقای.. کردم

 ..کیارش  همراه.. وزیبا 

یت   جعبه یه  و  بزرگ گل  سبد  یه کیارش  دست  .. بود شی 

 ..ردمک  سالم اروم.. بودم  مونده  مبهوت و  مات



  با  کیارش  ویل.. دادن جوابمو  اخم با  صداقت اقای و  خانم اون

 ..داد جوابمو  لبخند 

 .کنند؟  یم  چکار  اینجا  اینا 

  کل  به که  بودم شده شوکه خونمون جلوی  اونا  حضور  از  انقدر 

 ..بکنم  تعارفشون باید  بود  رفته یادم

 ..اومدم خودم به صداقت  اقای صدای با 

م؟ میدی اجازه - -  -- ..دخی 

 .. کردم  باز  بیشی    درو  و  پایی    انداختم رسمو 

 ..بفرمایید:  گفتم  واروم ایستادم کنار 

 خانم اون  رسش پشت.. تو   اومد  و  کرد   تشکر   لب زیر  صداقت اقای

 وایساد   روم به  رو .. کیارش  هم بعد  و   تو  اومد  جوون

یت   گل  سبد   چشمام تو  بود   زده لز  مستقیم که  حایل ودر    رو  وشی 

 :گفت  ش مسخره لبخند  همون با ..  جلوم گرفت

 ..شما به تقدیم.. خانیم سالم

یت   و  گل  مییل  ن   با  بدم جوابشو  کلمه  یه اینکه بدون   ازش رو  شی 

 بیان  کردم  تعارف بهشون  و  رفتم جلو .. گرفتم

 ..داخل



  به کیارش  به شباهتش واز  بود  همراهشون که  جوون   خانم اون

 اطرافش  به اکراه با  خواهرشه فهمید  شد  یم راحت  

 ..کرد  یم نگاه

  با  خواست و  کرد   جمع چندش ی  نشونه به لباشو  هم اخر  در 

 .. بیارید در  کفشاتونو   لطفا :  گفتم  که  داخل بره کفش

 فیس هزار  با  قیمتشو  وگرون شیک وکفشای کرد   نگام غرور  با 

 ..تو ترف تعارف ون   اورد  در   پاش از  وافاده

  تعارفشون.. داخل  رفی    رسش پشت هم وکیارش صداقت اقای

 دیدم که  مامان اتاق تو  رفتم.. نشسی    که  کردم

ون میاد  اتاق از  وداره کرده  رسش چادرشو   ..بی 

؟ داریم  مهمون:  گفت  من دیدن با   ..دخی 

ه نیست خوب حالتون شما .. مامان  بله احت بهی   - ..کنید  اسی 

؟ کیا .. خوبم نه- -  -- ..هسی  

ش و  صداقت اقای:  گفتم  کالفه   کنم  یم فکر  البته.. وپسش  دخی 

ش  همراهشونه که  خانیم اون  شبیه چون باشه دخی 

 ..هست شون

م بریم خب بسیار - -  -- ..بذاری تنها   رو  مهمون نیست خوب.. دخی 



ون رفت اتاق از  مامان  ..رفتم  رسش  پشت هم من بی 

  بلند  جاشون از  مانما  دیدن  با  که  زدن یم حرف هم  با  اروم داشی   

 ..کردن  سالم و   شدن

ون   با  هم مامان
  بفرمایید .. امدید  خوش سالم:  گفت  خورس 

 ..کنم  یم خواهش

 
 
خونه تو  رفتم هم من  نشسی    همگ   اماده رو  پذیران   وسایل  تا  اشی  

 برای اینا  اخه گفتم  یم خودم پیش ش همه.. کنم

  یم  خودم برای دلیل جور  هزار .. ما؟ ی خونه  اومدن پاشدن چ  

 ..گرفتم  نیم ای نتیجه بازم ویل اوردم

خونه واز  سیت   تو  گذاشتم  رو  فنجونا  ون رفتم اشی    اقای جلوی.. بی 

 جلوی .. تشکرکرد  ورسیم خشک.. گرفتم   صداقت

  همون  با  گرفتم  کیارش  جلوی.. نداشت بر  اصال  که  گرفتم  خانم اون

 ن  .. برداشت فنجونشو  چشمامو  تو  زد  زل لبخندش

 ..وبرداشت کرد   تشکر  که  گرفتم  مامان یجلو  رو  سیت   بهش توجه

 ..کردم  پذیران   ازشون و  اوردم رو  میوه ظرف

م:  گفت  صداقت اقای اینکه تا   صبحت باهات میخوام بنشی    دخی 

 ..کنم



 وکنارش انداختم مامان  به نگایه نیم.. کردم  نگاش  تعجب با 

 ..نشستم

 اهل  من واال : گفت  که  دوختم صداقت اقای به چشم منتظر 

 ..زدم رک حرفمو  همیشه.. نیستم حرفا  واین یت  چ مقدمه

  کامال .. اومده خوشش  شما  دخی   از  من پس :  داد  ادامه مامان  به رو 

 نیستیم  سطح یک در  طبقان    نظر  از  ما  که  دونم یم

  تا  زدم  حرف پسم با   من.. بشه ساز  مشکل  بعدها  ممکنه این و 

 به  ویل برداره ش خواسته این از  دست کنم  قانعش

  ازدواج این بخواد  اگر  که  کردم  تهدیدش حت  .. نشد  رایص   وجه هیچ

ه صورت کت سهم کال   بگی  م  یم ازش رو   رس   گی 

ون   بکشه اب از  گلیمشو   خودش باید  واون  حساب من  روی و  بی 

 ارث از  گفتم  بهش.. نشد  رایص    هم باز .. نکنه

  پس  این رس  تو  حرفا  این از  دومک  هیچ ویل.. کنم  یم محرومت

 ..نرفت

  یم بازی دستش انگشتای با  داشت حرص با .. کردم  نگاه کیارش  به

 ..بود هم تو  هم اخماش.. کرد 

  روی تو  دارم:  وگفت انداخت  بهش نگایه نیم صداقت اقای

ی وهیچ میگم خودش  حت  .. کنم  نیم پنهان هم رو  چی  



ون زد  خونه واز  شد  بحثمون  کیل  دیشب   نیم  بر  دیگه  تگف..  بی 

 این  خواستگاری بریم بدم  رضایت اینکه مگه گرده

  تر  پایی    گل  از  وقت هیچ مادرشون  فوت  از  بعد  من راستش.. دخی  

 و کیارش   ی خواسته به  همیشه.. نگفتم بهشون

 وقت  .. بکشن سخت   زندگیشون  توی ونذاشتم کردم  عمل کیانا 

 رو ش خواسته شدم مجبور  جدیه کیارش  تصمیم دیدم

  ازدواج این برای من جلو  برو  خودت گفتم  بهش وقت  .. کنم  قبول

 اونها  برم تنها  اگر  من نه که  گفت  دارم نیم بر  قدم

 برم م خانواده با  خوام یم  من..  کنند   نیم قبول منو  وجه هیچ به

 ..جلو

ون داد  نفسشو  صداقت اقای   االن ما  که  شد  این:  داد   وادامه بی 

 ..هستیم اینجا 

 ..چیه؟ شما  نظر  خب:  گفت  خشگ لحن با  مامان و   من به رو 

  و  ظریف صدای با  کیاناست  اسمش بودم فهمیده که  خانم اون

 ..کرد  یم نگامون غرور  با  که  حایل در  نازیک

 باشه  هم خداشون از .. بدن؟ باید   نظری چه دیگه.. واااا :  گفت

 این  به رایص   اصال  من گرچه.. کی     وصلت ما   با  بخوان



  هم ما   همی    رو  گذاشته  دست داداشم.. خب ویل.. نیستم ازدواج

 ..کنیم  قبولش مجبوریم

ی شما  کیانا :  گفت  جدی لحن با  کیارش  ..لطفا نگو  چی  

 ..برگردوند وصورتشو  کرد   نازک چشم پشت کیانا 

م ن   چقدر  واقعا .. لرزیدم یم خودم به وعصبانیت حرص زور  از    رس 

کت تو  که  پسش  از  اون.. بودن  زنای  مثل باهام رس 

 طبقان   اختالف که  صداقت اقای از  اینم.. د کر   یم رفتار  هرجان  

ش از  اینم و   کشه  یم  رخ به  وثروتشو  وپول   که  دخی 

 خیال چه.. هه.. کنه  یم  توهی    بهمون داره  جوره همه

 ..فکرکردن .. خایم

  3 هر  به  رو  ورسدی جدی العاده فوق  لحن وبا  شدم بلند  جام از 

ام کمال  با :  گفتم  نفرشون  هیچ   به من  بگم باید  احی 

  نیم اقا  این با  باشم داشته هم اگر .. ندارم ازدواج به  صمیمت وجه

 ..کنم  ازدواج خوام

 برای  و  داریم غرور  خودمون  برای ما :  گفتم  صداقت اقای به رو 

 عنوان هیچ به  من.. هستیم قائل ارزش شخصیتمون

  اینطور  هستید  ثروتمندان ی طبقه از  اصطالح به که  شما  نمیذارم

 ..نیدک  له پاهاتون زیر   مارو  غرور 



م خانم:  گفتم  کیانا   به رو    رو  برادرتون  دست تونید  یم  هم شما  محی 

ید  ید  بگی   دارید  دوست که  کجا   هر  وبی 

های ازهم یگ وبراش خواستگاری ید  خودتونو  قس    مردمان ما .. بگی 

 و  ابرو  ذره ذره به .. هستیم ابرون   با   ویل ساده

  راه ز ا  که  کش  هر  نمیدیم اجازه اصال .. دیدم   یم بها  شخصیتمون

 ..کنه  توهی    ما  به اینطور  رسید 

 ..لطفا بفرمایید : وگفتم کردم  اشاره در  به

  یم  اینجوری چرا .. باش  اروم بهار :  شنیدم رو  مامان ی  زمزمه صدای

م؟ کت    ..دخی 

 رفت  یم  در  طرف به که  حایل ودر  شد  بلند  جاش از  خشم با  کیانا 

ا  این:  گفت  ..ندارید  شماها  که  خواد  یم لیاقت چی  

ون رفت  خونه از  رسی    ع  هم بعد   ..بی 

  کرد   خداحافیط   رسدش  لحن همون  با   لب زیر  صداقت اقای

ش   ودنبال  ..رفت دخی 

  ورسد   خشک همونطور  که  بزنه حرف وخواست جلو  اومد  کیارش

ی خوام نیم:  توپیدم بهش  بفرمایید.. بشنوم چی  

م اقای  ..محی 



  زد  در  واز  کرد   مشت دستشو  حرص با .. کردم  اشاره در  به

ون  ..رفی    که  داد   نشون  حیاط در  شدن  کوبیده  صدای.. بی 

 ..بود هم تو  اخماش.. کردم  نگاه مامان وبه کشیدم  عمیق   نفس

  مهمون  با  چرا .. بهار؟ بود  کاری  چه این:  وگفت کرد   نگام  دلخوری با 

 ..نداشتم توقع ازت اصال .. کردی؟  رفتار  اینطور 

 کارت  براشون انگار .. کردن؟  رفتار  ما  با   چطور  ندیدی  مگه مامان

 - تازه  اومدن شدن بلند  که  بودیم فرستاده دعوت

 ..کشن  یم  ما  رخ به قدرتشونو   و  ثروت  و   پول

م دونم یم  - -   رفتار  باهاشون  اینا  از  بهی   تونست    یم.. دخی 

ون رفی    ی خونه این از  دلخور   اینطور  اینکه.. کت    -- بی 

 ..کنه   یم حتمنارا

  دل مامان قربون الیه:  بوسیدم شو  گونه  طرفشو  رفتم لبخند  با 

 خودمون   برای هم ما  گلم  مامان.. بشم مهربونم و  رحم

  خوردمون  داشی    رحیم ن   با   اونها .. داریم  شخصیت.. داریم  غرور 

 زدم  یم تایید  مهر  کردم  یم سکوت  اگر .. کردن  یم

ه خییل بدی  و جوابشون ادب کمال  در  وقت   ویل.. حرفاشون به   بهی 

 ..کت    سکوت تا 

 -- ..واال دونم نیم - -



  هم رو   خودتون.. مامان بخواب:  اتاقش تو  بردمش و  کردم  کمکش

 رفت  شد  تموم خداروشکر .. نکنید  ناراحت بیخودی

 ..کارش  ن  

  هم باز   ویل.. عزیزم دونم  یم:  وگفت  کشید   دراز  تختش روی مامان

 ..رفی    خونه این از  اینطور  نمیشه رایص   دلم

 ..بخی   شب.. مامان  نکن فکر  بهش:  گفتم  بوسیدمو  پیشونیشو 

م بخی   هم تو  شب :  وگفت زد   مهربون   لبخند   ..دخی 

ون اومدم اتاق از  کردمو   نگاش لبخند  با   ..بی 

  ی گوشه  که  تخت   روی و  حیاط توی رفتم.. نداشتم خوابیدن حس

 و تخت لبه گذاشتم  دستامو .. نشستم بود  حیاط

 ..باال گرفتم  رسمو 

  یم  زیبان    به شب  دل  توی  ها  ستاره.. بود  صاف  صافه سمونا

 ..حوض تو  بود  افتاده ماه عکس.. درخشیدند 

  وجود  با  کیارش  واقعا   اینکه به.. فکرکردم امشب به
 
 تو  که  اتفاق

کت  اومده شده بلند  رون   چه با  افتاد   بینمون رس 

 ..خواستگاری

 ..اورده برداشته خودش با  هم خواهرشو   و  پدر   تازه.. هه



 ریخته  بهم زندگیمونو  ارامش که  بیمارن    به.. کردم  فکر  مامان هب

 ..بود 

 ..لعنت   بیماری  این بود  شده وذهنم  فکر  ی همه

******* 

 بافتت   و  کنه  خیایط  بتونه که  نبود  خوب  انقدر  حالش دیگه مامان

 یم گیج  رسش  و  داشت  ضعف مرتب.. ببافه

 ..دادم یم انجام  کاراشو   من  بیشی  .. رفت

  داشت  دیگه پوالمون.. بود  فایده ن   ویل کار   برای مرفت جا  چند 

 ومن  بود   اتمام به رو  هم  مامان داروهای.. شد   یم تموم

 تهیه رو  داروها   باید   چطور  شدنشون تموم از  بعد  که  بودم  مونده

 ..کنم؟

  انقدر  بالشتمو  رو  میذاشتم رسمو  ها   شب  بعیص  .. بودم  بریده واقعا 

 فکر بدبختیام وبه کردم  یم ناله و  کردم  یم گریه

 از  چشمام دیدم یم شدم یم  بیدار  خواب از  وقت   صبح که  کردم  یم

 خیس  اشکام از  وبالشتم کرده  پوف گریه  زور 

 ..شده

 خی   بیماریش  از  هنوز  مادرم.. بود  بسته روم به زدم یم  دری  هر  به

ه به ندونه:  بود  گفته  دکی  .. نداشت  درمان    شییم.. ی 



ی هم   میشه  باعث و  کنه  یم تر  ضعیف رو  بیمار  فقط نداره تاثی 

 ..بده  دست از  رو  ش روحیه

 از  رسطانش که  داره تاثی    بیمار  رو  زمان   درمان   شییم:  گفت  یم

فته نوع  حد  از  بیش شما  مادر  برای ویل نباشه پیس 

 ..کرد  کاری  براش ونمیشه رفته پیش

  ازاون من.. نبودم اهلش  من.. بشه فمنحر  ذهنم خواستم نیم

ا   کار های اشتباه کنم   اجبار  روی واز   پول خاطر  به که   نبودم دخی 

 تنهام دونم  یم.. بود   خدا  به توکلم.. دادم یم اهمیت پاکیم به من

 ..نمیذاره

******* 

 رفته وقت   روز  یه که  بود  گذشته  کیارش  با  دیدارم  از  ماه 1 تقریبا 

 درست.. دیدمش  راهم رس  کنم  خرید  کیم  بودم

  زده  زل  ما  ی خونه  در  به و  بود  نشسته ماشینش  توی کوچه  رس 

 ..بود 

 که  شدم رد  کنارماشینش  از  توجه ن  .. کردم  تعجب دیدنش با 

 ..بهار :  شنیدم رسم پشت از  صداشو 

 ..کردم  ونگاش برگشتم اروم لحظه چند  از  بعد  و  وایسادم رسجام

 ..مبزن حرف باهات خوام  یم :  بود  جدی لحنش و  نگاه



  چند  فقط.. کنم  یم خواهش:  گفت  تند  که  برگردم خواستم

 ..دقیقه

 ..بود  امی    التماس نگاهش.. کردم  نگاش مردد 

 - ..شنوم یم..  بگو 

  ما  هاتون  همسایه باش   داشته دوست نکنم  فکر .. ماشی    تو  بیا  - -

 -- ..ببیی     هم با  رو 

  یم  کوه  کاه  از  که  ما  های  همسایه  مخصوصا .. گفت  یم درست

 ..داشتم  تردید .. ساخی   

  یم رو  وقتت دقیقه چند  فقط:   گفت  دید  منو  تردید  وقت  

م  ..کنم  نیم ایجاد  برات مزاحمت   باش مطمی   .. گی 

ون اومد  موقع همون ها   همسایه از  یگ  شدم هل  هم من  که  بی 

 ..نشستم عقب  و   ماشی    سمت رفتم ورسی    ع

 ..کرد  روشن رو  ماشی    نشستو  برگرد  برو  ن   هم کیارش

  تنها   باهاش نداشتم دوست هیچ.. ریم یم کجا   داریم دونستم نیم

   اینکه یا  باشم
 
 ..بزنم حرق

  نگه  میشه صداقت  اقای:  گفتم  خشگ لحن با  و  کردم   نگاه بهش

 ..دارید؟

 ..چرا؟:   وگفت کرد   نگام  ماشی    ی اینه تو  از  تعجب با 



 ..بشم پیاده  خوام یم خب.. نداره چرا :  گفتم  لحن همون با 

 از  نمیذارم نزنم حرفامو  وتا  دارم حرف اتباه من ویل:  گفت  جدی

 ..بش   پیدا  ماشی   

 ..داشتا رون   عجب

م اقای   کنم  گوش  حرفاتون به که  نیستم شما  منش   دیگه  من محی 

 - من اینجا .. کنم  عمل بهش دادید   دستوری   هر  و 

 ..هستم خودم به متعلق

؟  بش   من به متعلق که  بخوام اگر : گفت  فمو حر  وسط  پرید   چ 

 باشه خشک همچنان لحنم کردم  یم سیع که  حایل در   تعجب با 

؟:  گفتم  ..چ 

  خواستگاری.. ازت.. دوباره .. خوام  یم..  من:  گفت  شمرده شمرده

 ..کنم

 ..نه .. دادم  رو  شما  جواب بار  یه منم:  گفتم  حرص با 

 دونید   نیم هم اگر .. دونید   یم بهی    خودتون چراشو -..  نه؟ چرا - -

سید   وخواهرتون پدر   از  برین  - توضیح براتون خوب خییل بی 

 ..میدن

ون داد  نفسشو   ..م بهار  ببی   :  وگفت بی 



 - ..ساالری خانم

 ..داشت  نگه گوشه  یه رو  وماشی    کرد   نگام اینه تو  از 

  تو  چ   هر   خب خییل - -
 
  مشکالت جریان در  کامال   من.. بگ

 
 تو  زندیک

 -- دونم یم.. داری  مایل شکلم دونم یم .. هستم

  پول به  واقعا   میده نشون این ..  گردی  یم کار   دنبال داری مدتیه االن

 ..داری احتیاج

 تونم  یم من:  داد   ادامه لحظه چند  از  وبعد  کرد   کوتایه  سکوت

 من  با  خوام یم ازت مقابلش در  فقط.. کنم  کمک  بهت

ایط رسی  یه  هم این برای من البته که .. کت    ازدواج   بعد  که  مدار  رس 

 ..کنم  یم عنوان درخواستم قبول از 

 بهش  برو .. بده جوابمو  االن نمیگم:  منوگفت به زد  زل اینه تو  از 

 جواب ازت تا   میام دیگه روز   3  من.. کن  فکر 

م م من.. نره یادت پس.. بگی   هیچ بدون کنم  مایل کمک  بهت حاض 

 همس میش   تو  موقع اون  چون داشت   چشم

 ..برگردون   بهم  رو  پول رمندا توقع ازت بنابراین .. من

 که  نداشتم جوان   هیچ و   بودم کرده  هنگ کال .. بودم کرده  سکوت

 ..شنیدم صداشو .. بدم بهش

 -- ..خوام یم جواب ازت دیگه روز  3  من - -



  هیچ  بدون و  کردم  باز  رو  ماشی    در 
 
  رفتم  رسی    ع.. شدم پیاده حرق

 رو  خونه وادرس گرفتم  تاکش  یه و  اونطرف

 ..کرد  کتحر  راننده.. دادم

ون به پنجره  از  و  دادم  تکیه  ماشی    صندیل پشت   به ه بی   ..شدم  خی 

  تا .. بودم شده گیج.. شد  یم  تکرار  رسم توی کیارش  حرفای ی همه

 گی    دورایه بی   .. کردم  فکر  بهش کیم  خونه

  یه زن.. بشم کیارش  زن نداشتم دوست طرف یه از .. بودم کرده

  از .. یم اد همچی   
 
 یم  تممشکال   یاد  هم طرق

  ومن میشه تموم مامان داروهای دیگه وقت چند  اینکه یاد .. افتادم

 ..کنم  تهیه براش ندارم  پول

   پول انقدر  دیگه حت  
 
  خورد  و  خونه  برای که  نداشتیم کاق

 داشت  پول کیم  خییل مقدار   مامان.. کنم  خرید  وخوراکمون

م ازش تونستم نیم  ویل چه یه خودم  من چون.. بگی   حساب دفی 

 و رفتم یم   اگر .. بود  پول  همیشه حسابم ویوت داشتم

 وتا  کرد   یم شک بهم برگرد   برو   ن   بده  پول  بهم خواستم یم  مامان از 

 ..نبود کنم  ول فهمید  نیم رو  علتش

 ..بودم  شده گیج  بدجوری.. دونم نیم

******* 



  فکر  کیارش  پیشنهاد  به  فقط و  فقط  مدت این  توی.. گذشت   روز 3

 یه  که  بودم کرده  گی    دورایه  همون بی   .. کردم  یم

 ..گرفتم  رو   تصمیمم شب

  یم فکر  پیشنهادش  و  کیارش  به ش  همه.. خوابیدم  دیرتر   شب اون

 ناله صدای که  بود  شده گرم  چشمامم تازه.. کردم

 ..بودم  هوشیار  همیشه مامان  وضعیت خاطر  به.. شنیدم

ون زدم اتاقم واز   پایی    اومدم تخت رو  از  رسی    ع  حدس  درست .. بی 

 قدم  با .. بود  مادرم ی ناله  صدای صدا   این .. بودم زده

  برق  وکلید  کردم  باز  رو  اتاق  در  و  رفتم مامان اتاق طرف به  تند  های

 ..زدم رو 

 مچاله تختش روی.. کردم  وحشت  وضعیت اون تو  دیدنش با 

 ..بود  پریده  هم رنگش.. پیچید   یم خودش  به  و   بود  شده

  حالت مامان.. مامان :  زدم وصداش کنارش  رفتم وحشت  با 

 ..مامان .. کن   کمکم  خدایا .. مامان.. خوبه

 ..داره درد  دونستم یم .. کرد   یم ناله  وفقط بود  بسته  چشماش

خونه تو  رفتم رسی    ع  کردم  اب از  وپر  شی   زیر  گرفتم  لیوانو  و  اشی  

 تو  ورفتم برداشتم  قرصاش پاکت  تو  از  قرص ویه

 ..اتاقش



  یم اشک صدا  ن   که  حایل در .. بود  گرفته  م گریه  ضعیتشو   دیدن با 

 رو ولیوان دهانش تو  گذاشتم  رو  قرص ریختم

 ..دهانش جلوی گرفتم

 قرصشو .. بخوره  رو  اب بتونه تر  راحت تا  کردم  بلند  کیم  رسشو 

 ..خورد

 رسد .. پیشونیش رو  گذاشتم  دستمو .. بود  عرق خیس  صورتش

 ..بود 

 رو  پتو  و  شدم بلند  تخت رو  از  و  کردم  پاک اشکامو   دست پشت با 

 ..روش کشیدم

  از  پر  اشکهای  پای رد   این و  مالفه روی ریخت یم اشکم های قطره

 ..موند   یم مالفه روی جاشون که  بود  من غم و  درد 

 بسته همچنان چشماش.. کرد   نیم  ناله دیگه.. کردم  نگاه  مامان به

 ..بود 

 با  که  همونطور .. تخت رو  گذاشتم  ورسمو  نشستم زمی    روی

 چشمام یک  نفهمیدم کردم  یم نگاش اشکم از  پر  مایچش

 ..رفتم خواب  وبه  شد  بسته

  به رو  قرص اون شب اون اگر .. گرفتم  خودمو  تصمیم شب همون

  چه نبود  معلوم االن بودم نداده  مامان
 
 براش  اتفاق



 ..افتاد یم

  شده ضعیف کرد   یم  فکر  خودش .. داشت  نیاز  داروهاش  به مامان

 هم  هاشون بعیص   و   ی   هس  مسکن هم  داروها  واین

 ..ست ویتامینه داروهای

  گفت  یم دلم.. دلم  با  نه گرفتم  یم تصمیم عقلم   با  باید  من

 قبول  گفت  یم  عقلم  ویل.. نکنم قبول رو  کیارش  درخواست

 ..میدم  دست  از  مادرمو  صورت این غی   در  چون کنم

م  کار   نه چون.. بودم مجبور     پول نه  اومد  یم گی 
 
 برای داشتم کاق

 خودفروش   اهل اینکه ونه وها دار  خرید 

 ..کردم  نیم اینکارو  وجه هیچ به .. اصال .. بودم

 ..بکنم کارو   این که  اینه از  بهی   برابر  صد  بشم کیارش  زن اینکه

 ..کردم  قبول پیشنهادشو  بنابرابن

  که  زدم حرف باهاش جوری.. بودم زده حرفامو  مامان با  صبحش

 نیم .. بشم کیارش  زن دارم دوست  دلم ته از  کنه  فکر 

  قبول درخواستو  این چرا  که  بشه نگران یا  کنم  ناراحتش خواستم

 ..کردم



 بله جواب رسیم  خییل هم ومن  اومد  کیارش  سوم روز  درست

 ..دادم بهش

  مسی   که  شد  اینجوری
 
 ..کرد  تغیی   کل  به من زندیک

ان    ..دیدم نیم هم خواب تو  حت   که  تغیی 

******* 

ون بودیم اومده  هم با  ط درمورد  کیارش  بود  قرار  چون.. بی    و  رس 

وطاش  ..بزنه حرف باهام رس 

  ویل.. بدونم نبودم کنجکاو   هم واصال  بگه میخواد  چ    دونستم نیم

 باید  کنم  ازدواج باهاش خوام  یم وقت   خب

ایطش  ..خواد یم همینو  هم اون بدونم هم رو  رس 

 نگاه اطرافم به .. نشستیم صندیل روی.. پارک  بودیم اومده

 ..شدن  یم رد  طرف اون از  بیش و  کم  نفر  چند .. کردم

 -- ..بهار - -

 ..کردم  نگاش

ط  یه فقط من   ی صیغه یه فعال  تو  و  من که  اینه هم  اون دارم رس 

 6 برای  هم اون بخونیم نامزدیمون  تو  محرمیت



 رسی  یه م یندها برای من چون.. نکنیم فکر  ازدواج به  فعال  و .. ماه

 اون  به تونم نیم ازدواج وجود  با  که  دارم ها  برنامه

 دست  از  هم تورو  تونم  نیم خب ویل.. کنم  پیدا  دست اهدافم

 خونده  صیغه بینمون فعال  خوام یم ازت بنابراین.. بدم

یم  یم  تصمییم یه اون  از  بعد  بشه ؟.. گی   ..موافق 

 هم  ثانیه یه ندارم  دوست اصال  که  باشه من  به اگر :  گفتم  دلم تو 

 ..مجبورم که  حیف ویل کنم  تحملت

  من... خب خییل:  گفتم  تفاون    ن   با 
 
 ..ندارم حرق

 ..بهی   دیرتر  چ   هر :  گفتم  دلم تو 

  دیگه پس  خب خییل:  وگفت زد  لبخند 
 
 فردا   من.. مونه  نیم حرق

 مراسم برای خونتون میام وخواهرم پدر   با  شب

یم  هم فردا  پس.. خونیم یم رو  صیغه شب فردا  همون .. نامزدی  می 

 چطوره؟.. کنیم  عوض  وهوان    اب یه  تا  شمال

 ..کرده  هم جاشو   همه فکر .. هه

  ویل.. ندارم مشکیل نامزدی ی مسئله با : گفتم  کردمو   نگاش جدی

 بنا  اگر .. بذارم تنها  خونه تو  مادرمو  تونم  نیم من

 ..باشه همراهم  هم مادرم باید  برم جان   باشه



  تو  خیاالن   چه نبود  معلوم .. شد  و مح لباش رو  از  اروم اروم لبخند 

 برنامه  اینطور  عسل  ماه بریم خوایم یم  انگار .. رسشه

 تصمیماتش تو  هم انقدر  که  میشم نامزدش فقط خوبه.. چیده

 ....ودلبازه دست

   من.. خب خییل:  وگفت کشید   عمیق   نفس
 
  رو  مادرت.. ندارم حرق

   دیگه .. بریم  یم خودمون  با  هم
 
 ..نیست؟ حرق

 ....نه:   باال  انداختم مو  شونه و  کردم  کوتایه  مکث

ی و  داد  تکون رسشو   ..نگفت چی  

ین از  یگ به منوبرد  روز  همون  لباس دست چند   و   پاساژها  بهی 

 من کردم  یم اضار  چ   هر .. خرید  نامزدیمون  برای

  حاال .. کرد   نیم قبول باشم ساده دارم  دوست و  ندارم احتیاج اینا  به

 ..نداریم   ومهمون   هسی    وخواهرش پدر  فقط خوبه

 نداشتم  دوست هیچ نبود  ازدواج این  به رایص   دلم که  اونجان   از 

 ..بشن  خی   با  ازش همه و   باشه شلوغ

 سفید   شال  یه.. بودم کرده  تنم سفید  بلوز  یه و  بنفش سارافن یه

 رو داشت روش بنفش رنگ  به زیبان    های طرح که

 ..کردم  رسم هم



 جمع چشماش تو  کاش که  حایل  در  و  زد  لبخند   دیدنم  با  مامان

 همه .. بود  گرفته  بغضم.. کرد   بغلم و  جلو   اومد  بود  شده

 که  بود  اون خاطر   به.. بود  مادرم عزیز  وجود  خاطر  به کارا   این ی

 دوستش  چون.. کردم  یم  ازدواج اینجوری داشتم

 ..بود عزیز  برام و  داشتم

ش همراه قتصدا اقای باالخره   کیارش  پسش و  کیانا   دخی 

 گل   سبد  یه  قبل رسی مثل  درست کیارش  دست.. اومدن

یت   جعبه یه  و  بزرگ  ..بود شی 

 رو  سعیم تمام من که  تفاوت این با  بود   رسی همون  مثل چی    همه

ام بهشون کردم  یم  ..بذارم احی 

  نیم حرف هم کلمه  یه حت  ... گفت  نیم هیچ   صداقت اقای

 .. بود نشسته جدی و   خشک.. زد 

ه نگم هم کیانا   وقت   و  کرد   یم نگاه من  به حرص با   مدت تمام.. بهی 

 یم ازم نگاهشو  خشم با  کردم  یم نگاش

  یم خودش به خییل.. اومد  نیم خوشم ازش وجه هیچ به.. گرفت

 مشت یه فقط اینها  ی همه دونستم یم  و  بالید 

 ..ادعاست



 کیارش  حت   وادهخان این  اعضای از  کدوم  هیچ.. نبود   مهم برام اصال 

 کردم  نیم حس وجه هیچ به .. نبودن  مهم برام هم

  زدم یم حرف خدا  با  دلم تو  ش همه.. برعکس.. میشم عروس دارم

 پیش ما  برای مصیبت این چرا  که  کردم  یم گله  و 

  با  و  کنم  تحمل رو   ای خانواده چنی    بشم مجبور  منم که  اومد 

 ..کنم  ازدواج کیارش

ه این میگه  دلش تو  االن کیانا   دونستم یم  خداش  از  هم اول از  دخی 

 واسه هم حرفاش  اون.. بشه  من  داداش زن  بود 

 ..بود کاری  محکم

 دلیل یه  فقط من.. کی     فکر  خواد   یم  دلشون چ    هر  بذار .. هه

 ..خودم خدای  و  دونستم  یم خودم هم اون که  داشتم

وع شکست  سکوتشو   مهر  صداقت اقای دقیقه چند  از  بعد   ورس 

 خییل منم.. گفت  رو  قبل کراریت حرفای همون.. کرد 

ی گرفتم  خودمو  جلوی  ..نگم چی  

  اینطور  کیارش  که  حاال  خب:  گفت  شد  تموم حرفاش ازاینکه بعد 

 نیم دخی   این خی   از  هم وجه هیچ  به و  خواد  یم

  منم گذره
 
 ..ندارم حرق



 یه کیفش  تو  از  اخم وبا  کرد   جمع لباشو  هم کیانا .. کرد   نگاه کیانا   به

 ..صداقت اقای به داد و  اورد  در  جعبه

 ..من جلوی می    رو  گذاشت  و  کرد   بازش

 ی صیغه که  بلدید  خودتون اگر .. شماست  نامزدی انگشی   این- -

 -- ..بیاد یگ   بزنم زنگ که  نه اگر  بخونید  رو  محرمیت

 اینجوری وقت  .. اومد  نیم خوشم  کردنش  صحبت طرز  از  اصال 

 اون  مثل داشتم دوست کردن  یم برخورد   باهامون

  وبعد   بتوپم  بهشون جدی  و  خشک خییل و  شم بلند  جام از  رسی

ون  بندازمشون  هم  ..بی 

 ..تحمل  فقط.. کنم  تحمل بودم مجبور  که   کنم  چه ویل

  شما  اگر  البته.. بخونم براشون رو  صیغه  تونم یم من:  گفت  مامان

 ..بدید اجازه

 داد  تکون رسشو   و  انداخت مامان به نگایه نیم صداقت اقای

 ..خب بسیار : 

  اومد  لبخند  با   و  شد  بلند  جاش از  هم اون.. کرد   اشاره  کیارش  به

 و  خوند  رو  صیغه مامان.. نشست کنارم  درست  و  طرفم

 ..کرد  دستم رو  انگشی   کیارش  هم اون از  بعد 



ه دستمو  خواست یم کردن  دست قع مو   اروم دستمو  که  بگی 

 رو  از  ویل  شد  محو  لبخندش.. نذاشتم و  عقب کشیدم

  رو  انگشی   جلو  بردم دستمو  هم من .. لو ج اورد  دستشو   و  نرفت

ه دستمو  نداشتم دوست اصال .. کرد   دستم  ..بگی 

ه دستمو  بخواد  اینکه و  بشم زنش بود  قرار  اینکه با   مانیع  بگی 

 بهش  که  شد   یم  مانعم حش یه حال این با  ویل نداشت

 ..بدم رو  ای اجازه همچی   

  وقت هر  گفت  و  داد  بهم  رو  ش شماره کیارش..  رفی    از  قبل

 فردا سفر  رو  هم خییل.. بزنم زنگ داشتم کار   باهاش

 ..کرد  تاکید 

  هیچ من شب اون
 
  سکوت تو  نامزدیمون  کارهای  تموم.. نزدم حرق

 بر رضایتم ی نشونه سکوتم این.. شد  انجام من

 ..بود  سبرعک کامال   معنیش من  سکوت  اینجا .. نبود   ازدواج این

 ..اومد  نیم  بر  دستم از  کاری  خب ویل

 ..بود  من رسنوشت هم این

******* 



  بریم کیارش  با  فردا  قراره  که  گفتم  مامان  به  شب همون

 تو  گفت  یم.. برم کیارش  با  من که   کرد   مخالفت اولش.. شمال

  بری  باهاش تنهان   که  نداری رو  حق واین نیست   زنش هنوز 

 بازم  میاد   ما  با  هم ناو  گفتم  بهش وقت   حت  .. مسافرت

 ..نکرد  قبول

 نکنم ناراحت مادرمو  اینکه.. نبود  مهم من برای اصال  سفر  این

 ..بود بیشی   برام اهمیتش

 ..نمیایم ما  که  گفتم  بهش و  کیارش  به زدم زنگ

  سفر  این برای من .. نمیاید؟ که  چ   یعت  :  وگفت شد  ناراحت خییل

 ..چیه؟ مشکل .. بهار  ریختم برنامه کیل

 تو   با  بخوام اینکه  و  نشدم تو  همس  هنوز  من.. یست ن مشکیل

 - ..نیست درست   کار   اصال  مسافرت برم تنهان  

ون داد  یم  حرص با  که  نفسهاشو  صدای  تلفن   پشت از  رو  بی 

  که  تو  وگرنه.. مخالفه مادرت مطمئنم:  شنیدم
 
 حرق

 ..بهش؟  بدی رو  گوش    میشه.. نداشت  

 - ..اینط نه

 ..مادرت به  بده رو  گوش    تمگف  بهت:  گفت  جدی و  محکم خییل



 ..برداشتم گوشم  کنار   از  رو  گوش    حرص با 

 ..میده دستور  بهم مرتب.. پررو  ی مرتیکه

 ..بهار؟ کیه:  شنیدم  رسم  پشت از  رو  مامان صدای

 ..کنه  نیم قبول ویل  ریم نیم گفتم  بهش.. کیارش:   گفتم  برگشتمو 

  ش  گو   خب خییل:  گفت  طرفمو  اومد  و  داد  تکون  رسشو  اروم مامان

 ..زنم یم حرف باهاش من بده رو 

ی  ..مامان به  دادم رو  گوش    و  نگفتم چی  

 ..زد یم  حرف کیارش  با  داشت  مامان دقیقه 2 حدود 

 ..بریم باهاش  شد  رایص   مامان که  گفت  بهش  چ   دونم نیم

 ..گذاشت  رو  گوش    لبخند  وبا  کرد   خداحافیط   باهاش   هم بعد 

 - ..بریم؟ خوای یم .. مامان؟  شد  چ  

م اره- -   شمال تو  گفت  یم کیارش.. میام همراهتون هم من.. دخی 

 -- تنهان   نداره دوست  ویل اومده پیش براش کاری

  اضار  همی    برای بره  نامزدش با   رو  سفرش اولی    خواد  یم.. بره

ه تورو  داشت  همراهتون  هم من  اینکه روی و .. بی 

  پس   نظر  به.. بشکنم دلشو  نخواستم هم من .. داشت اضار  بیام

 راحت  خیالمو  باشم  باهاتون  هم خودم اینکه.. اد نمی بدی



 ..کردم  قبول همی    برای بیشی  .. کنه  یم

  با .. کیارش  این بود  مارمولیک عجب.. کردم  نگاه مامان به  تعجب با 

 البته.. کرد   رایص   مادرمو  رسی    ع حرف کلمه  تا  دو 

کت تو  که  رفتاران   اون با .. ردهوا کارا   این  توی که  اون  باهام رس 

 ای  تجربه ن    ادم خوره نیم  بهش داشت

 ..همینطوره  مطمئنا .. هه .. باشه

 قرصای.. چمدون تو  چیدم ولباسامونو  کردم  جمع  رو  وسایلمون

 با  هم اون  گفتم  بخی   شب بهش و   دادم رو  مامان

 ..داد جوابمو  مهربون  

 رسمو   زیر  گذاشتم  ستامو د.. کشیدم  دراز  تختم رو ..  اتاقم تو  رفتم

 ..زدم زل  سقف به

 دوستش  تونم نیم کنم  یم کاری  هر   اینکه به.. فکرکردم کیارش  به

 یم  فکر  بهش وقت هر .. برعکس.. باشم داشته

  تنها  این ویل چرا  دونم  نیم.. میاد  بدم ازش کردم  یم حس کردم

 ..داشتم بهش نسبت که  بود  حش

 اگر .. بیام؟ کنار   اونا  با  تونم  یم من یعت  .. کردم  فکر   ش  خانواده به

؟ کنند   اذیتم خواسی     ازدواج از  بعد   با اگر .. چ 

؟  برخوردم مشکل به خواهرش  ..چ 



م دلشوره بود  شده باعث فکرا  این ی همه  ..بگی 

 ..داشتم ترس اینده از 

ی چه دونستم نیم  ..انتظارمه در  چی  

******* 

 دارم ه ک  انگار  نه انگار .. نداشتم وهیجان  شوق سفر   این برای اصال 

م  ..خوشحاله مامان کردم  یم حس ویل.. شمال می 

  شدیم اشنا  هم با  شمال تو   پدرت و   من:  گفت  پرسیدم ازش وقت  

منتظره  اشنان   یه..   شدیم   هم عاشق هم بعد  که  غی 

 ..شد ختم ازدواج به  هم اخرش و 

 گذشته  خاطرات همون تو  بود  برگشته انگار .. کردم  نگاش لبخند  با 

 ..ش

ی وقت هیچ  ای کلمه  چند  امروز  ویل گفت  نیم ش گذشته  ز ا چی  

 ..بود زده حرف موردش در 

  و  شدیم بلند  جامون از .. اومده کیارش  فهمیدم در   زنگ صدای با 

و  همه.. حیاط تو   بردم و  کشیدم  چمدونو  من  چک چی  

 رفتیم خونه واز  پوشیدیم  رو  کفشامون.. کردم  قفل درو  و  کردم

ون  ..بود  خنک کیم  هوا  و  بود  زود  صبح.. بی 



 سالم اروم..  زد  لبخند  ما  دیدن  با .. بود   وایساده در  جلوی کیارش

 ..کرد  سالم هم مامان به و  داد  جوابمو  که  کردم

 برد   خودش  با   و  گرفت  دستم  از  رو  چمدون ی دسته  و  جلو  اومد 

 ..ماشی    طرف

  در   رفت رسی    ع عقب  صندوق گذاشت  رو  چمدون اینکه از  بعد 

 ..بشم سوار  من تا  کرد   باز  رو  جلو 

  مجبور  کارش  این با   ویل بشینم عقب برم بود  این قصدم ستشرا

ی و  بشینم جلو  همون  شدم  ..نگم چی  

 ..کرد  حرکت کیارش  و  شدیم سوار 

  هیچ مسی   توی
 
 رس   خواست کیارش  بار  چند .. زدیم نیم حرق

 ..پیچوندمش جوری  یه من که  کنه   باز  حرفو 

 مو چشما و  صندیل  پشت   به دادم تکیه رسمو .. بود  گرفته  خوابم

 ..بستم

 ماشی    فضای تو  اهنگ وصدای کرد   روشن رو  پخش کیارش

 ..پیچید

 انگار شدم تو  دیوونه* باهاتم  دنیا  آخر  تا * چشماتم دیدن عاشق

 روزها این بستم تو  به  دل* دار نگه قلبت تو  منو 

 کن  باور  رو  داشتنم  دوست* نیست خودم دست احساس این



 نیست  کم  که  تو  به عالقه

 شدم  عاشقت قد  اون  دیگه من

م  نه تو  پیش از  عشقیم* خودم مال بش   که  دارم  دوست  نمی 

م  یم  یا  بیا  یا  بیا  تو  یا   می 

 آرزویم تنها  که  تون  

 ما  از  میشن دور  ها  غصه* رویم  روبه وقت   حالم خوش

 نمیاد فاصله  ما  بی   * جدا  تو  از  باشم خوام نیم

 خواد نیم کس  هیچ  رو  تو  من مثل

 *چشمم  به هیچگ نمیاد  تو  جز 

 عشقم شدی تو 

 شدم  عاشقت قد  اون  دیگه من

م  نه تو  پیش از  عشقیم* خودم مال بش   که  دارم  دوست  نمی 

م  یم  یا  بیا  یا  بیا  تو  یا   می 

 فقط.. نداشتم اهنگ این به نسبت حش هیچ موقعیت این  توی

 شد  گرم  چشمام کم  کم.. گرفته  خوابم کردم  حس

 ..برد وخوابم



******* 

 ..کردم  نگاه اطرافم به  و  پریدم ازخواب کیارش  صدای با 

 ..شو پیاده.. رسیدیم بهار :  گفت  خشم با 

 ناراحت خب.. بودم خواب رو  مسی    تموم  شده ناراحت فکرکنم

 ..خیال ن  .. چه  من به  بشه

  ویالی یه  چپم سمت و  بود   دریا  راستم سمت.. کردم  نگاه اطرافم به

 از  پر   هم دور  تا   دور .. زیبا  خییل  نمای  با  بزرگ

 ..بود رسسی    و  میوه درختای

  ماشی    اونطرف مامان.. زمی    گذاشت  خودشو  و  ما  چمدون کیارش

م  چمدونمو  تا  کیارش  طرف رفتم.. بود   وایساده  بگی 

 ..چته؟:  توپیدم بهش لب زیر .. نذاشت که

  ساعت : گفت  نشنوه مامان که  ارویم صدای وبا  کرد   نگام

 گرفت    رو  مدت همه این  داشت   خواب کس .. خواب

 ..خوابیدی؟

 و  بشینم جا  یه وقت   من ویل.. نخی  :  وگفتم  هم تو  کشیدم  ابروهامو 

ه  یم خوابم کنم  سکوت فقط  طوالن    هم مسی  .. گی 

 ..دیگه ست کننده  خسته خب بود 



 -- ..بزن   حرف باهام تونست   یم.. بودم؟  بوق اونجا  من پس - -

  داری  یم  بر  رسم از   دست یک  فقط.. شیپوری تو  نه:  گفتم  دلم تو 

 ..دونه یم خدا 

 کنار   و  کشیدم  دستش از  چمدونمو  بدم جوابشو  اینکه بدون 

 ..جلو بیافته  اون تا  ایستادم

  پشت  مامان همراه هم من.. رفت ویال  طرف به و  کرد   نگام خشم با 

 ..رفتیم رسش

 ..نداشتم بهش  نسبت خون   حس هیچ.. نبود   خودم دست

  که  دونستم یم خون    به اینو  ویل بود  چ   حسم این دلیل   دونم نیم

 داشته دوستش تونم  نیم هم عمرم اخر  تا  من

 ..باشم

 انداختم  اطرافم به نگایه رفتیم  یم  در  طرف به که  همونطور 

  این به ویال  چرا  که  بودم کرده  تعجب
 
 رسایدار  یه  بزریک

 عجیب.. شد  یم پیدا   ش  وکله رس  باید  االن که  داشت اگر .. ه؟ندار 

 ..بود 

ونش  از  تر  زیبا  داخلش نمای.. داخل رفتیم   بزرگ  ویالی یه.. بود  بی 

 زیبا واقعا .. قیمت  گرون  و  شیک وسایل  با  همراه

 ..بودم  ندیده رو  ویالن   همچی    عمرم  تو .. بود 



ه داره دیدم  ..سادیموای جامون  رس  مامان  و  من.. باال  ی طبقه  می 

 ..بذاریم؟ کجا   باید  رو  وسایلمون مامان و  من:  گفتم  کیارش  به رو 

  بیاید  من همراه:  کرد   ونگامون برگشت و  ایستاد  ها   پله رو  کیارش

 ..میگم بهتون

 هم باال  ی طبقه.. رفتیم دنبالش مامان همراه و  دادم تکون رسمو 

 یگ  راست سمت یگ  داشت راهرو  تا  دو .. بود  بزرگ

 ..چپ سمت

  در  یه جلوی.. رفتیم دنبالش هم  ما  راست سمت رفت شکیار 

 ..کرد  بازش و  ایستاد 

 اینجا  امیدوارم.. شماست اتاق این:  گفت  ما  به رو  و  ایستاد  کنار 

 ....باشید راحت

ی من  ممنونم:  وگفت تشکرکرد  لبخند  با   مامان ویل نگفتم چی  

 ..کردی  لطف.. پسم

   لبخند  کیارش
 
ی زد  کمرنگ   توقع انگار .. کرد   نگاه من به .. نگفت  وچی  

ی یه داشت  به  همچنان  من  ویل بگم چی  

 ..دادم ادامه  سکوتم

 ..تو  اومد  هم مامان.. گوشه  یه گذاشتم  رو  چمدون و  تو  رفتم



ی به اگر ..   روییه روبه همی    من اتاق:  گفت  کیارش   احتیاج چی  

 ..بگید  بهم حتما  داشتید 

 خشبب.. پسم باشه:   گفت  مامان ویل..   دادم تکون  رسمو  فقط من

 ..دادیم  زحمت بهت

 همراهم هم شماها  که   داشتم اضار  من.. چیه حرفا  این بابا  نه  - -

ی.. بیاید   -- کیم  موقع اون تا .. نمونده ناهار   تا   چی  

احت  ..کنید   اسی 

ون  رفت  اتاق از  هم بعد   ..بست  درو   و  بی 

 تشکر  ازش چرا  بهار :  گفت  من به رو  و  تخت رو   نشست مامان

 ..نکردی؟

  همی   ..  جلو  کشیدم  رو  چمدون و  باال  انداختم نمو شو  خیایل ن   با 

 باید  چ   برای:  گفتم  کردم  یم بازش داشتم که  طور 

 باخودش رو  ما  بودیم  نکرده اجبارش که  ما .. کردم؟  یم  تشکر 

 بکنه  کاری  هر  هم حاال .. داشت اضار  که  بود   اون.. بیاره

 ..ست  وظفیه روی از 

  چ   هست معلوم:  گفت  دلخوری  با  مامان
 
  حرفا   این.. ؟دخی   میگ

؟ یعت    کیارش  با  انقدر  چرا  تو   فهمم نیم  من .. چ 

 ..رسدی؟



 - ..دونم  نیم هم خودم

 -- ..کردی؟  قبولش چرا  پس - -

 نگاه مامان به..  کردم  بلند  ورسمو   دادم فشار  دستم تو   رو  بلوز 

 ..دادم؟ یم  بهش باید  جوان   چه.. کردم

  و  کردم  یم  تا   رو  بلوز  که  همونطور   و  پایی    انداختم رسمو   دوباره

 نظرم  به .. دونم   نیم هم  اینو :  گفتم  کنارم  میذاشتم

 ..نیومد بدی پس 

 تو   از  دونم  یم من  ویل رسه  نیم نظر   به بدی  پس  اصال  اره.. هه

 ..داره شیشه خورده جنسش

؟  یم  ر رفتا اینطور  باهاش چرا  خوبیه  پس  دون   یم  اگر  پس- -   ..کت 

  براشون جوان   هیچ اخه.. بودم شده کالفه  مامان های  سوال از 

 ..کرد  یم کالفه  منو  این و   موندم یم توش  و  نداشتم

ه مامان احت کیم  خوام یم  م خسته من.. بشیم خیالش  ن   بهی   اسی 

 - ..کنم

م - -  خسته بازم.. بودی خواب  ش همه  ماشی    توی که  تو  دخی 

 -- ..ای؟

  مامان اره:  چشمام رو  گذاشتم  ودستمو  کشیدمو   ز درا تخت روی

 منو هم ناهار  برای.. بخوابم  کم  یه بذارید .. م خسته



ی یه بعد  خودم.. نکنید  بیدار   ..خورم یم چی  

  بر  چشمم رو  از  هم دستمو .. نشنیدم رو  مامان صدای

 جواب از  فرار  برای ویل.. نبودم خسته  هم اصال  اتفاقا .. نداشتم

 ..کنم  وانمود  اینطور   دمبو   مجبور  مامان های سوال

  خوابیده هم مامان فکرکنم.. گذشت  صورت همی     به ساعت   نیم

 دستمو اروم.. بود  شده خواب گرم  چشمام..  بود 

  زده حدس درست .. کردم  نگاه کناریم  تخت  به و  برداشتم

 بسته  هم چشماش و  بود  کشیده  دراز  تخت رو  مامان.. بودم

 ..خوابیده حتما .. بود 

 ..خوابیدم پهلو  به  و  خودم رو   کشیدم  رو  پتو 

  وبه  شد  بسته چشمام اروم اروم اینکه تا  زدم زل روم روبه به  انقدر 

 ..رفتم خواب

******* 

  پیاده ماشینش از  و  کرد   ترمز  ویال  جلوی رادمنش آریا  رسگرد 

 ..بست  را   ماشی     در   و  انداخت اطرافش به نگایه.. شد 

  شناسان   را  او  در  باالی دوربی   .. زد  را  در  زنگ .. رفت ویال  طرف به

 ..شد باز  در  و  کرد 



 برگه که  حایل در  حمیدی ستوان.. بست  را  در   و  شد  ویال  وارد  آریا 

 به که  همی    و   امد  آریا   طرف به داشت  دست  در  ای

ی.. قربان سالم:  گفت  رسید  او   ..نشد؟ خی 

  مورد  که  من..  نه:  نشست مبل  روی و  داد  تکان را  رسش آریا 

 ..چطور؟ شما  ندیدم  مشکویک

  دوربی    و  مانیتورها   به  دادن حواسشونو  دونگ 6  باال  ها  بچه - -

 -- مشکویک هرمورد  و  ندارن بر  چشم گفتم  بهشون.. ها 

ی که  فعال .. بدن اطالع  کردن  مشاهده  ..نشده خی 

 - ..باالست؟ هم نوید 

 -- .. درضمن.. رسگرد  جناب بله- -

 این:  گفت  و  گرفت  آریا  طرف به را  داشت دست  در  که  ای برگه

 روز  دو   یگ همی    توی که  هاییه  ستما لیست

شون.. کردیم  چک رو  همه.. داشته کت به  مربوط  اکی    های رس 

ی  جا به خودشون   از  پان   رد  هیچ.. میشن معتی 

 ..نمیذارن

 ادامه تالشمون  به ما :  گفت  جدی لحن  وبا  شد  بلند  جایش از  آریا 

 رو دستشون زودی  همی    به مطمئنم من .. میدیم



 ..دکر   صی   کیم  باید  فقط.. میشه

 ..باال ی طبقه رفت حمیدی ستوان همراه

 های  بچه و  زد  یم حرف بلند  بلند  و  صندیل باالی بود  رفته نوید 

 .. کردن  یم نگاهش هیجان با  هم گروه
 
 دیدن  با  همگ

 کارشان  به و  کردن  جور  و  جمع را  خودشان  رسی    ع  در  درگاه  تو  آریا 

 ..شدن  شغول م

 اخم با  که  اریا  دیدن  با  و   برگشت  در  طرف به  انها  حرکت این با  نوید 

 ..زمی    افتاد  صندیل وبا  شد  هل  کرد   یم نگاهش

 اخم با  همچنان اریا  ویل خنده  زیر  زدن  همه او  حرکت این از 

 ..کرد  یم نگاهش

  سالم و   برگرداند  اولش حالت به را  وصندیل شد  بلند  جایش از  نوید 

 ..داد  نظایم

  اریا   ویل .. بود  دوخته او  به چشم منتظر  نوید .. نداد  ازاد  فرمان اریا 

ی کرد   یم نگاهش جدی  دقیقه چند .. گفت  نیم  وچی  

 .. بود شده خسته  نوید ..  گذشت

 ..میافتم دارم  اریا .. بده ازاد  مادرت جون:  گفت  لب زیر 

  ساعت 1  تا :  گفت  جدی و  محکم لحن  وبا  رفت طرفش  به اریا 

ی  معرکه دیگه  باش   تو   تا ..  مون   یم همینطور   نگی 



 ..هستیم؟ ماموریت  تو   ما  دون   نیم  مگه.. نکت   گرم  رو  ها  بچه ورس 

 ..اریااااا.. خاله  جون.. کردم  غلط بابا  ای:  گفت  ناله  با  نوید 

  ماموریت حی    ودر  کار   محل تو  گفتم  بهت   دفعه صد .. زهرمار  و  اریا 

 - هم بیخود .. اریا  نه هستم رادمنش رسگرد  من

 ..نده قسم منو 

 ..داد ازاد  فرمان  لحظه چند  از  بعد ..  کرد   کوتایه  مکث

 سیخ خروس  عی   .. اخ:  کشید   عمیق   نفس  و  صندیل رو  افتاد  نوید 

 یم خفه داشتم.. کردم  حبس نفسمو  جلوت  وایسادم

 ..شدما

 تموم ماموریت  این که   باالخره:  داد  وادامه کرد   نگاه آریا  به اخم با 

 ..میشه

  با .. ندارم کاری  که  تو  به :  گفت  رسی    ع  وید ن که  کرد   نگاهش  تی    اریا 

 تا  شب و   جونت به انداختمش وقت  .. دارم کار   خاله

  یم سالم  بهت و  میام اونوقت ..  بگی   زن برو  گفت  بهت یه صبح

 ..جان خاله پس  کنم

 پرت و  چرت کمی    و  برس کارت  به پاشو :  گفت  جدی لحن  با  اریا 

 روب ن   گرفت    معرکه ببینم  دیگه  بار  یه  اگر .. بگو 



 ..ستاد کنم  یم  گزارش  برگرد 

 ..نشست می    وپشت  شد  بلند  جایش از  نوید 

 شانس از .. داریم  خاله پس  مثال  رسمون  خی  :  کرد   غرغر  لب زیر 

 یه راه به  راه و   باالتره ما  از  درجه یه هم خوشگلمون

 ..بینم  یم رو  خاله من که  باالخره.. میده  دستور 

 ..برس کارت  به:  گفت  بلند  و  محکم اریا 

 -- ..قربان  بله - -

 بود   زده زل  مانیتور  به که  حایل در  و  گرفت  قرار  رسش  پشت اریا 

 ..ندیدی؟ مشکویک چی   :  گفت

 -- ..دیدم چرا  - -

؟:  وگفت کرد   نگاهش  تعجب با  آریا   ..چ 

 صداقت پس  امروز  خب  ویل.. نیستا  هم  مشکوک همچی    البته- -

 -- ..شدن  ویال  وارد  میانسال زن  یه و   دخی   یه همراه

 توضیح تا  کرد   نگاهش منتظر  و   برگشت حمیدی طرف به  آریا 

 ..دهد

 پیش دقیقه  چند  تا :  وگفت انداخت باال   را  ش شانه حمیدی ستوان

ی که ی من .. قربان نبود  خی   ..ندیدم چی  



  درست پیش دقیقه چند  همی   .. میگه درست حمیدی:  گفت  نوید 

ون  رفت اتاق از  حمیدی که  زمان    ..رسیدن بی 

  از  ما   کار   اوصاف این با .. خب خییل:  گفت  و  داد  تکان را  رسش آریا 

وع االن همی     اومده صداقت کیارش..  میشه رس 

ی همون .. اینجا   که  هم  دونفری اون و .. بودیم منتظرش ما  که  چی  

 یک  که  بیاریم در  توشو  و   ته باید  رو   هستند  باهاش

 ..دارند  نسبت   چه کیارش  با   و  هستند 

 کش  چه هستند  یک  اونا  بفهمیم اینکه برای قربان:  گفت  حمیدی

 ..کنید؟  یم اینکار  مامور  رو 

ون  به نگایه انجا  از  و  رفت پنجره طرف  به اریا   گفت  و   انداخت بی 

م  یم عهده به خودم:   فقط و  فقط هم شماها .. گی 

  وامد  رفت وشت که  ادمان   و   ویال  اون به  بدید   رو  حواستون ی همه

 ..کنند  یم

 کن  چک رو  ها  دوربی    دیگه  بار  یه تو  احمدی:  گفت  احمدی به رو 

 هم  تو   سعادت.. برنخوریم مشکل  به وقت یه که

 ..کن  تهیه من برای  رو  لیستشون  و  کن  ردیان   رو   هاشون تماس

  به رو  ماموریت  این لحظه به لحظه هم تو :  گفت  حمیدی به رو 

 ..رو ش لحظه به هلحظ نکن فراموش.. کن  گزارش  من



 
 
 ..کردند  اطاعت همگ

 ..بیا من همراه هم تو :  گفت  نوید  به  رو  آریا 

 - ..ماموریت دیگه  معلومه خب!.. مهمون   -..  ؟ کجا  - -

  ماموریت ویل ماموریتیم تو  بله -..  دیگه ماموریتیم تو   االنم خب - -

 کیارش  با  و  هسی    کیا   دخی    و  زن  اون بفهمیم که   اینه تو   و  من

 - نسبت   چه صداقت

 ..دارن

 -- ..بریم  باشه.. لحاظ  اون از  اهان - -

 ویال   از  نوید  همراه و  کرد   را  الزم سفارشات نفر  3  هر  به  رو  آریا 

 ..شد خارج

******* 

ه ویال   در  به  و  بودند  نشسته ماشی    توی  چند .. بودند  شده  خی 

 ..بود  گذشته  ساعت  

م ال وی پشت از  من.. رسیم نیم جان   به  اینجوری:  گفت  آریا   می 

 ....محوطه داخل

 ..بیام؟ باهات منم:  وگفت کرد   نگاهش نوید 

ی اگر  و   بمون همینجا  تو  نه  - ..بده اطالع بهم سیم ن   با  شد  خی 



ده من به تورو  خاله.. باش  خودت مراقب  پس.. باشه  - -  -- ..ها  سی 

 ..بست  را   در  و   شد  پیاده  وازان کرد   باز  رو  ماشی    در  آریا 

 که  خاله میاد  یادم من که  اونجان   تا :  وگفت کرد   داخل را  رسش

 من  دست رو  تو   باشه جنابعایل مادر  همون

ده  ..گفتم  بهت چ   نره  یادت.. کن  هم  رس  اراجیف کم  پس.. سی 

 چ   من نره یادت هم  تو .. خب خییل:  وگفت داد  تکان را  رسش  نوید 

 ..گفتم  بهت

 ..داد تکان  را  ورسش زد  لبخند  آریا 

 ..رفت ویال  طرف به و  انداخت اطرافش به نگایه

 سوم  فصل

 روی مامان.. انداختم اطرافم به  نگایه.. کردم  باز  چشمامو  اروم

 چشمای  با  و  شدم نیمخی   .. بود  خوابیده بغیل تخت

 ..کردم  نگاه ساعت به  الودم خواب

   .. خوابیدن  و  خوردن ناهارشونو  حتما .. بود  بعداظهر  32 ساعت

 رس   اینکه بدون  اروم و  پایی    اومدم تخت از .. بود  شده م گرسنه

ون  رفتم اتاق از  کنم  ایجاد  وصدان    ..بی 

 ..نبود  راهرو  تو  کس  هیچ



خونه دنبال.. انداختم اطرافم به نگایه  و  پایی    رفتم  گشتم  یم اشی  

 ..کردم  پیداش باالخره که

خونه تو  رفتم  ..بود   توش چی    مهه.. کردم  باز  رو  یخچال در  و   اشی  

ون اوردم رو  گوجه  و  کالباس  ی بسته   یه می    روی سبد  تو  از  و  بی 

 درست ساندوی    چ خودم وبرای برداشتم نون تیکه

 ..کردم

ون برم گرفتم  تصمیم.. داد  نیم مزه  بهم سکوت تو  که  اینجا   ..بی 

 ان    شال  یه  و  تابستونه سفید  مانتو  یه.. انداختم لباسم به نگایه

ون   برای و  نداشت ایرادی وضعم و  رس  کل  در ..   بی 

 ..بود مناسب رفی   

ون زدم ویال  از    و   اوردم در  کفشامو .. دویدم دریا  طرف به  و  بی 

 ..ها ماسه رو  نشستم

 موج  به.. بود  دریا  به  نگاهم خوردم یم   ساندویچمو   که  همونطور 

 و شدن  یم  ردیف  هم رس  پشت که  منظیم های

 ..رسوندن یم ساحل  به  خودشونو 

  به دوباره و  زدم قدم  کیم .. شدم بلند  جام از  خوردمو  ساندویچمو 

 ..کردم  نگاه  دریا 



 خون   حس یه.. پاهام به وخورد  ساحل به  رسوند  خودشو  موج یه

 برم  کرد   یم  وسوسه منو  که  حش یه.. داد  دست بهم

 به  بزنم خودمو  داشتم  دوست  فقط.. شد  که  جا  هر  تا .. اب تو 

 .. گرفتم  رو   متصمیم خورد   پاهام به که  دویم موج با .. دریا 

 بازم.. زانوم تا .. رفتم بیشی  .. پام ساق تا .. جلو  رفتم و  زدم لبخند 

 ..زانوم باالی  تا .. جلو  رفتم بیشی  

  اب رو  م سینه  زیر  که  جان   تا   جلوتر   رفتم کردمو   باز  هم از  دستامو 

 و  خیال ن   همچنان من ویل.. بود  گرفته  فرا 

 ..جلو رفتم یم  رسخوش

 برای هم شاید .. ارامشش برای  شاید .. کردم  یم اینکارو  چرا  دونم نیم

 بریزم  رو  هام غصه  و   غم تموم خواستم یم اینکه

 ..کنم  پر  ارامشش از  خودمو  عوض  در   و  دریا  تو 

  شده دور  ساحل از .. کردم  نگاه اطرافم به و  وایسادم جام رس 

 و  اومد  یم شدیدی نسبتا  باد .. دوختم دریا  به نگاهمو .. بودم

  و  ککوچی  های موج بود  شده باعث
 
 ..بشه ایجاد  دریا  اب  رو  بزریک

  بزرگ موج یه  با   شد  همزمان قدمم که  برداشتم اب تو  دیگه قدم یه

 ..اومد یم من طرف  به  درست که



لمو .. شد  چ   نفهمیدم  بهم  موج که  وقت   و   دادم دست  از  کنی 

 پاهام زیر  کردم  احساس و   اب زیر  رفتم کرد   برخورد 

 ..شد خایل

 بود  شده باعث  وحشت  و  ستر  همی    و .. بودم کرده  وحشت

 ..بکنم تمرکز  نتونم

  از 
 
  هم دست به  دست  اینا  ی همه و  نبودم بلد  کردن  شنا  هم طرق

 ..بدم نجات خودمو  نتونم  من تا  دادن

  سست بدنم کردم  حس اینکه تا  زدم وپا  دست و  کردم  تقال  انقدر 

 و  شد  بسته اروم اروم چشمام  هم اون از  بعد   و  شده

ی دیگه  ..نفهمیدم چی  

******* 

 ..انداخت ان به نگایه و  گرفت  فاصله ویال  پشت   دیوار  از  کیم  اریا 

 ی لبه به را  دستش.. پرید  و  رفت  دیوار  طرف به  بلند  قدمهای  با 

 ..کشید  باال  را  خودش  و  گرفت  دیوار 

 معلوم  زیادی چی    انجا  از .. انداخت ویال  داخل  به دقیق نگایه

 پایی    پرید  نیست اطراف ان کش  شد  مطمی    وقت  .. نبود 

 باش اماده حالت  به و  گرفت  کمریش  ی اسلحه به  را  دستش و 

 ..چسباند ویال  دیوار  به  را  خودش



 ..نبود انجا  کس  هیچ.. شد  باغ  وارد .. کرد   حرکت ارام

  و  دراورد   را  ش اسلحه.. بکشد  کنار   را  خودش  شد  باعث در  صدای

 ..انداخت طرف  ان به نگایه  یوار د کنار   از 

 ..رفت دریا  طرف  وبه  شد  خارج ویال  از  بهار 

  حرکت او  رس  پشت احتیاط با  و   انداخت اطرافش به  نگایه اریا 

 ..کرد

  کرد   یم  نگاه دریا  به که  حایل در  و   نشست ها  ماسه  روی  بهار 

 ..شد  ساندویچش خوردن مشغول 

 درخت هیچ ساحل اطراف چون.. بود  زیاد  خییل او   با  اریا  ی فاصله

 واگر شود  مخق    ان پشت تا  نبود  ای صخره یا 

  او  از   دورتر  کیم  همی    برای.. شد  یم  دیده مطمئنا   رفت یم  جلوتر 

 ..بود ایستاده

  نظر   زیر  را  اطرافش دقت  با  که  حایل در  و  داد   تکیه درخت   به

 ..بود داده  بهار  به را  حواسش  بیشی   داشت

 کرد   باز   را  دستانش هم  ان از  د بع و  زد   قدم کیم  و  شد   بلند  جایش از 

 او  گر   نظاره مدت  تمام اریا .. رفت  دریا  طرف  به و 

 ..بود 



   موج اینکه تا 
 
  پایی    طرف به خود  با  را  او  و  کرد   برخورد  بهار  با  بزریک

 ..کشید

 ..رفت اب زیر  به  و  کشید   بلندی جیغ بهار 

وع صحنه این  دیدن  با  اریا   اورد  در  را  کتش..  کرد   دویدن به رس 

 طرف  به  و  زد  اب به را  خودش .. انداخت ی   زم وروی

 ..کرد  شنا  او 

  اینکه تا .. بکشد  باال  را  خودش توانست نیم و  زد  یم  وپا   دست  بهار 

 ..ایستاد حرکت از 

 ..کرد  شنا  ساحل طرف به بود  گرفته  محکم را  او  که  حایل در  اریا 

 نگایه.. خواباند  ها  ماسه روی بود  شده بیهوش که  حایل در  را   بهار 

 ..انداخت او  ی  پریده رنگ  صورت به

  یم دست از  را  جانش  وگرنه شد  یم کار   به  دست  زودتر  چه هر  باید 

 ..داد

بدر  حالت به او  ی سینه ی قفسه روی درست را  دستانش   ض 

 هیچ  و  بود   بیهوش همچنان او  ویل.. داد  فشار  و  گذاشت

 ..نشد خارج  دهانش از  ان  

 ..بود فایده ن   ویل کرد   امتحان دیگر  یکبار 



 ..زد یم کند   خییل خییل گرفت  را  نبضش

 ی سینه ی قفسه

 .. اد د  فشار  را   بهار 
 
 ..نیافتاد اتفاق

  یم دعا  دل در .. کرد   تکرار  را  عمل  همان و  برد   پایی     را  رسش  دوباره

 ..بیاید  بهوش  دخی   ان که  کرد 

د را  ش سینه ی  قفسه قبل از  محکمی   اینبار   ..فس 

 چشمانش ویل.. افتاد  رسفه  به و  شد  خارج دهانش  از  شدت با  اب

 ..بود   تهبس همچنان

 ..خانم.. شنوید؟ یم منو  صدای خانم.. خانم:  اریا 

 دهانش از  اب زیادی مقدار  و  کرد   یم رسفه.. نداد  جوان   بهار  اما 

 ..شد  یم خارج

 کیارش  و   شد  باز  که  افتاد  ویال  در  به  نگاهش.. کرد   بلند  را  رسش  اریا 

ون  ..امد  بی 

  یال و  طرف ان به  و  برداشت را  کتش  و  شد  بلند  جایش از  رسی    ع اریا 

 ..دوید 

  از  و   کرد   تنش را  کت.. زد  یم نفس نفس.. شد  مخق   دیوار   پشت

 ..کرد  نگاه را  طرف  ان دیوار  کنار 



 ..کرد  بلند  را  رسش  و   دوید   بهار  طرف به کیارش

 ..بهار.. بهار :  زد  یم  صدایش مرتب

 بلند  زمی    روی از  را  بهار  کیارش.. کرد   یم نگاهشان سکوت در  اریا 

 ..دوید  ویال  طرف وبه کرد 

 ..کشید  عمیق    نفس و .. برگرداند  را  رسش  ریا ا

 نگاه را   رسش  پشت و  برگشت  ترس با .. نشست ش شانه روی دست  

  لبخند  با   نوید .. کرد 
 
 ..کرد  یم نگاهش بزریک

  یم  غلیط چه اینجا  تو :   توپید   او  به و  کرد   نگاهش اخم با  اریا 

؟  ..ندار؟  بر  ویال  در  از  چشم وجه هیچ به نگفتم مگه.. کت 

ی هیچ خب.. ا باب ای:  نوید    دارن  نظر   زیر  رو  اونجا  ها   بچه.. نبود  خی 

 گفتم   کردی  دیر  دیدم.. نبود  من به احتیاچ   دیگه

  بمونم من بیارن دخلتو   باشن  نزده وقت یه.. حایل چه در  ببینم بیام

 خاله پس  دیدم اومدم ویل.. خاله  های وبازجون  

 ..بکنه  شکار  دریان   پری رفته عزیزم

؟ چ   هست ممعلو .. شو   خفه:  غرید  اریا 
 
 ..میگ

  یم چکار  اب تو  پس:  وگفت کرد   اشاره رستاپایش  به نوید 

 ..هواخوری؟ بودی رفته.. کردی؟



و  همه  که  تو :  اریا   ..بدم؟ توضیح برات باید  نکنه.. دیدی چی  

  شما  از  داره جرات یک  بابا  نه:  گفت  و  انداخت باال   را  ابرویش نوید 

ه این.. رسگرد  جناب بخواد  توضیح  بود  همون   دخی 

 ..شدن؟ ویال  وارد  کیارش  و   زن اون  با  امروز  که

  اینکه مثل.. باشه خودش کنم  فکر :  وگفت داد  تکان را  رسش  اریا 

ی  اطالعات باید .. بهاره اسمش  دست  به بیشی 

  3 فقط ماموریت این پایان  تا .. هسی    یک  اونا  دونیم  نیم  ما .. بیاریم

ی  اینجا  نتونیم اگر .. مونده  هفته  دست  به ازشون چی  

 ..بکشه   طول ماه  چند  شاید  و  میشه تر  سخت  کارمون.. بیاریم

 ها  بچه ببینیم.. ویال  گردیم  یم  بر  فعال -.. کنیم؟  چکار  باید  حاال  - -

  فکری  یه هم  موضوع این فهمیدن برای باید .. حالن چه در 

 - ..بریم.. بکنم

  ماشینشان طرف  به  و   شدند  خارج ویال  پشت    دیوار  از  دو  هر 

 ..رفتند

 مشکوک  اوضاع نظرت  به:  وگفت کرد   روشن را   ماشی    نوید 

  این به ویال  اخه.. نیست؟
 
 نه  داره توش سگ  یه نه بزریک

 ..میشه؟ مگه.. رسایدار   یا  نگهبان یه



  جرم  این  بر   عالوه حتما .. کردم  فکر   موضوع همی    به  منم.. درسته

 - تو کنه  خدا  طفق.. میدن انجام هم ای  دیگه خالف

یم چی    همه  به ن   مدت این  همچی    یه یک  نیست معلوم وگرنه  بی 

 ..بیاد پیش برامون موقعیت  

  رو  راه قدم دو   این:  داشت  نگه  ویال  جلوی  و  داد  تکان را  رسش  نوید 

 اینکه خاطر  به اونم.. وبیایم بریم ماشی    با   باید 

 ..بابا ای .. نشیم  دیده

 کردی  قبول خودت.. کن  غرغر  می  ک:   گفت  و   بست را  ماشی    در  اریا 

 کارت   برات کش.. باش   ماموریت این  تو  ما  با 

 ..بود  نفرستاده  دعوت

  ش همه .. ننداز  یادم دیگه تو   میدونم اره:  نالید  و  کرد   نگاهش نوید 

 انگار .. بودا  خاله رسمنشاءش البته.. شد  مامان تقصی  

 ..باشم  مواظبت باید  جا  همه.. هستم تو  بادیگارد  من

  غرغر  هم انقدر .. میگه اینو  داره یک  ببی   :   گفت  اریا .. شدند  ویال  وارد 

 ..کی     یم چکار   دارن ها  بچه ببینیم بریم نکن

 نگاه اتاق  کف  به وحشت با .. شدند   اتاق وارد  و  رفتند  باال  طرف به

 ..کردند



 و  بود  افتاده خون غرق  اتاق از  ای گوشه  حمیدی.. بود  خون از  پر 

 الود  خون  هم  سعادت و   احمدی.. بود  بسته چشمانش

 .. بودند افتاده اتاق طرف ان

  شده نابود  کل  به هم سیستم  و  بود  برگه از  پر  اتاق کف

 ....خورد  یم چشم به اتاق اطراف شیشه های خورده .. بود 

 ..یاحسی   :  زد  داد  اریا 

 ..حمیدی.. حمیدی:  داد   تکان را  ش شونه و   دوید  حمیدی طرف به

 ..بود  مرده.... زد  نیم.. گرفت  را  نبضش

د  و  گذاشت  چشمانش روی را  دستش   و  چندیدن  دوست.. فس 

 افتاده  چشمانش جلوی  خون  در  غرق  ش ساله چند 

 ..بود  چشمانش  جلوی حمیدی  ستوان با  خاطراتش تمام.. بود 

 هم  احمدی و  سعادت..   اریا :  گفت  لرزان   و  گرفته  صدای  با  نوید 

اندازی  بهشون.. کردن  تموم  ..شده  تی 

 سیستم ی  همه:  گفت  ای گرفته  صدای  با  و   شد  بلند  جایش از  اریا 

 ماموریت .. شکسی     رو  ها  سیم ن  .. کردن  داغون رو 

 ..نوید رفت لو 

 ..میدی؟ خی   ستاد  به:  وگفت داد  تکان را  رسش  نوید 



 - ..زنم یم زنگ رسهنگ  به مستقیما  ویل.. اره

 برقرار  تماس  بوق چند  از  بعد .. گرفت  را  نیکزاد  رسهنگ ی شماره

 ..شد

 - ..هستم اریا .. رسهنگ ابجن سالم.. الو -.. الو - -

؟.. اریا  سالم- - ؟ چه ماموریت از .. خون    ممنونم-.. خی 

 - .. رفت لو  ماموریت متاسفانه.. قربان

  اتفاق این چطور .. اینطور  که:  وگفت  کرد   کوتایه  سکوت رسهنگ

 ..چطوره؟  اوضاع.. افتاد؟

  گرویه  هم شدن کشته  موضوع حت   و  کرد   تعریف  را  چی    همه اریا 

 .. کرد  زارشگ  هم را  هایش

  بچه االن اریا .. شد  یم  اینطور  نباید :  گفت  ناراحت   با  نیکزاد  رسهنگ

 یم  همراهشون هم رو  امبوالنس.. فرستم یم رو  ها 

  گزارش  مو   به مو  رو  چی    همه  و  ستاد  بیا   رسی    ع.. فرستم

 ..فهمیدی؟.. کن

 - ..حتما.. قربان  بله

 جناب خدانگهدار -..  خداحافظ فعال .. باشید  خودتون مراقب- -

 - ..رسهنگ

 ..شد؟ چ  :  نوید 



 االن ها  بچه.. کنم  گزارش   ستاد  بریم باید :  وگفت کرد   نگاهش اریا 

 از رسنچ   کنم  نیم  فکر .. رسونند  یم  خودشونو 

 ..میان کار   این برای تجسس گروه  ویل باشن گذاشته  خودشون

  پشت  هم نوید .. شد   خارج اتاق از  و   تانداخ حمیدی به نگایه نیم

 ..رفت رسش

  به رو  نوید .. گرفت  دستانش  بی    را   ورسش   نشست  مبل روی اریا 

 ..نشست  رویش

  و  ناراحت اتفاق این از  نویع  به دو  هر .. بودند  کرده  سکوت دو  هر 

 ..بودند  گرفته

  به  تا   بودند  هم با  نوجوان   سن از .. بود   اریا  صمییم دوست حمیدی

 تنها را   همدیگر  وقت هیچ.. بودند  همکار  که  االن

 ..گذاشتند  نیم

 طرف  به و   شد  بلند  جایش از .. شد  جمع اریا  چشمان در  اشک

 خودش   به اینه توی از  و   بست را  در .. رفت  دستشون  

 ..کرد  نگاه

 .. گرفت  شی   زیر   را  رسش و  کرد   باز  را  اب شی  

 کار   اتفاق این دانست  یم .. داشتند  نیم  بر   رسش از  دست خاطرات

 ..کرد  بلند  را   رسش . . کیست



 مشتش.. چکید  یم صورتش روی موهایش الی البه از  اب قطرات

 ..پاشید  اینه وبه کرد   اب از  پر  را 

 ..کرد  نگاه خودش تصویر  به

ین انتقام و  کند   پیدا  را  نامرد  ان که  خورد   قسم دلش  در    بهی 

د را  هایش گرویه  هم و  دوستش  ..بگی 

 ..خورد قسم

 احمدی و  سعادت رس  به رس  که  افتاد  ن  زما یاد .. بود  کالفه  هم نوید 

 این  با  و  کرد   یم گرم  را  رسشان  و  گذاشت  یم

  کارش
 
  یم  لبانشان  به لبخند  و  کرد   یم خارج انها  تن از  را  خستگ

 ..اورد

 زیادی های برنامه ش اینده برای.. بود  کرده  نامزد  تازه سعادت

 ..کرد  پاک را  اشکانش و  کشید   اه نوید .. بود  چیده

  پدر  اینکه از  و   بود  امده دنیا  به پسش که  بود  ماه ند چ تازه احمدی

 بدون  باید  پسش حاال  اما .. بود  خوشحال بود  شده

 ..شد یم  بزرگ  پدر 

ک دوست افتاد  حمیدی یاد    دوران   چه.. اریا  و  او  مشی 

 ماموریت .. کوه .. بودند  رفته که  هان   مسافرت.. داشتند 

 ..بودند  داده انجام که  هان   عملیات.. هایشان



 ..شدند   یم رد  فیلیم چون چشمانش  جلوی ها  صحنه  این ی همه

 ..ریخت اشک  و  گرفت  دست  در  را  صورتش

  نباید .. بودند  حیف واقعا .. سوخت یم  انها  نفر  3  هر  برای دلش

 ..شد  یم اینطور 

ون دستشون    از  اریا   ..بود خیس موهایش  و  صورت.. امد  بی 

 ..ایستاد و  کرد   پاک را  هایش اشک  رسی    ع او  دیدن  با  نوید 

 که  خوردم قسم:  گفت  جدی العاده  فوق و  محکم لحن  با  اریا 

م انتقامشونو   اون .. بشه  مال پای  خونشون نمیذارم.. بگی 

ای به  باید   پست  نامردای  ..برسن کثیفشون  اعمال رس 

 همه هم  من:  گفت  ای  گرفته  صدای وبا  داد  تکان را  رسش  نوید 

 ..کن  حساب منم روی.. اریا  باهاتم ورهج

 ..داد تکان را  رسش  اریا 

 ..بود  کثیف  و   رذل های ادم ان از  نفرت  از  پر  دلش

 ..نداشت ارزش   هیچ برایشان ها  انسان جون که  ادمهان  

و  همه اولش.. کردم  باز  چشمامو  اروم   یم  مات و  محو  چی  

 تخت  روی.. شد  تر  واضح دیدم  تا  زدم پلک چندبار .. دیدم



 رسم  دستم  به.. کردم   نگاش.. سوخت یم دستم.. بودم بیدهخوا

 ..بود   وصل

و  همه کردم  سیع.. بستم چشمامو   دریا  کنار .. بیارم یاد   به چی  

 خورد  موج.. زدم قدم هم بعد .. خوردم یم ساندوی    چ داشتم

 نیستم  بلد  کردن  شنا  دونستم  یم.. اب تو  برم کردم  هوس..  پام به

 ال بیخ و  جلو  برم  شد  یم  باعث حش یه ویل

 ..اب تو  کشید   منو  و  طرفم به  اومد  بزرگ  موج یه  هم  بعد .. باشم

ی دیگه  ..نمیاد یادم چی  

  .. مبهم صدای یه .. صدا  یه ویل.. پیشونیم رو  گذاشتم  دستمو 

 برام انقدر  چرا  ویل .. بود  مردونه صدای یه.. اره .. خانم.. خانم

 ..نیست  یادم هیچ  .. مبهمه؟

 هم  رسش پشت .. د بو  کیارش.. چرخوندم رسمو .. شد  باز   اتاق در 

   لبخند  مامان دیدن با .. تو   اومد  مامان
 
 با .. زدم کمرنگ

 ..نشست کنارم  و  جلو  اومد .. کرد   نگام  مهربون  

م؟ خون  :  گفت  پیشونیمو  رو  گذاشت  دستشو    درد  جاییت.. دخی 

 ..کنه؟  نیم

 - ..نکنید ناراحت  خودتونو .. مامان خوبم



 نیمه  تقریبا  ساعته 24 تو .. مادر  نباشم ناراحت میشه  مگه- -

 -- یم  هذیون اومدی  یم  بهوش هم وقت هر .. بیهوش  

 دکی   رفی    کشیدن  زحمت جان کیارش.. بود  باال  خییل تبت.. گفت  

  چه نبود  معلوم وگرنه رست  باال   اوردن رو 
 
 اتفاق

م میافتاد  برات  ..دخی 

 ..مهربون چه.. کیارش؟.. هه .. دادم گوش   مامان حرفای به  دقت با 

  به رو  ش  شونه   و  بود  ایستاده  درگاه تو  کناردر .. کردم  نگاه کیارش  به

 ..کرد  یم نگام لبخند  با   و  بود  داده   تکیه درگاه

 ..چرخوندم رسمو  بکنم توجیه بهش اینکه بدون 

 کردم  درست سوپ برات: وگفت  شد  بلند   جاش از  مامان

م م االن.. دخی   ..میشه  بهی   حالت بخوری.. میارم می 

ونب   رفت اتاق واز   زد  لبخند  روم به .. کردم  تشکر   ..ی 

  وخواست جلو  اورد  دستشو .. نشست وکنارم جلو  اومد  کیارش

 ..کرد  نگام دلخوری با .. کشیدم  دستمو  که  دستم رو  بذاره

 ..داد؟ نجات منو  یک: گفتم  مقدمه ن  

؟:  گفت   تعجب با   ..چ 

 - ..داد؟ نجات اب تو  از  منو  یک  میگم



ون  اومدم ویال   از  وقت   من- -   ها  ماسه رو  بیهوش تو  دیدم بی 

 -- ..ساحل بود  اورده تورو  موج کنم  فکر .. دیافتا

 ..نداده؟ نجات منو  کش   مطمئت   تو :  گفتم  و  کردم  نگاهش شک با 

  میگم  بهت دارم.. نه؟  نمیشه باورت:  گفت  و  هم تو  کشید   اخماشو 

ون اومدم  وقت   من  من .. بودی افتاده ساحل  لب تو   بی 

 ..داره؟ تو  برای اهمیت   چه موضوع این حاال .. ندیدم رو  کش

  و  نیست توهم دونستم یم .. بود؟ چ    صدا  اون پس.. ندادم جوابشو 

 برام.. شنیدم رو  صدا  اون بودم مطمی   .. داره واقعیت

م خاطرم تو  که  نبود  واضح   صدای  یه.. بود  صدا  یه ویل بسی 

 ..نشنیدم حاال  تا  بودم مطمی    که  صدان  .. مردونه

.. 

 هیچ  من ویل بود  جذاب خییل.. بود  نشسته اخم پیشونیش  روی

 ..نداشتم بهش نسبت حش

 ..عزیزم؟ خون  :  کرد   زمزمه  مالییم لحن با 

 ..بهش ودمب  زده زل تعجب با   فقط.. بود  شده قفل زبونم

 کیارش  بشه ما  متوجه و  تو  بیاد  مامان اینکه از  وقبل  شد  باز   اتاق در 

 ..کنار  کشید   خودشو  رسی    ع خییل



 تو  سیت   یه.. کرد   نگام مهربونش چشمای همون با  و  تو   اومد  مامان

 ..بود  دستش

م من:  وگفت شد  بلند  جاش از  کیارش ون می  ی.. بی   احتیاج چی  

 ..ندارید؟

 ..ممنون.. پسم  نه:  گفت  لبخند  با  مامان

ون  رفت اتاق  از  و  انداخت من به نگایه نیم کیارش   کنارم  مامان.. بی 

 ..نشستم و  شدم نیمخی    جام تو  نشست تخت رو 

 - ..ریم؟  یم اینجا  از  یک  مامان

م اومدیم دیروز  تازه:  وگفت  کرد   امنگ  ..دونم نیم.. دخی 

  خوشم اینجا  از  اصال  چرا  دونم نیم.. تهران برگردیم زودتر  کنه  خدا 

 - ..نمیاد

م  دیروزه اتفاق خاطر  به:  وگفت  کرد   نگام  لبخند  با  مامان  کم.. دخی 

 ..میش   بهی   و  کت    یم فراموشش کم

ی نخواستم   خاطر  به تمداش که  حش بودم مطمی    ویل بگم چی  

   حس یه.. نبود  دیروز  اتفاق و  اب از  ترس
 
 گنگ

  خوشم هیچ ویال  این از  کردم  یم احساس ویل چ    دونم نیم.. بود 

 بزنم اینجا  از  زودتر   چه هر  داشتم دوست ... نمیاد 

ون  ..بی 



******* 

 م حوصله  دیگه امروز .. شمال بودیم اومده که  بود   روز  3 تقریبا 

 دریا  تو  بود  نزدیک که  اول روز .. بود  رفته رس  حسان  

 بهوش هم وقت   و  بودم  بیهوش کامل  که  هم دوم روز .. بشم  غرق

 امروز که  هم سوم روز .. نبود  خوب زیاد  حالم اومدم

 ..بود 

ون  برم باهاش که  کنه  یم اضار  بهم  مرتب  کیارش  صبح از    ویل.. بی 

 ..اوردم یم بهونه  مرتب من

  یم ازش جوران   یه.. باشم  تنها  باهاش نداشتم  دوست

 توی  گرفت  یم دستمو  وقت  .. کرد   یم نگام وقت  .. ترسیدم

ی یه نگاش   داشی    دوست.. نبود  عشق بود  هرچ  .. بود   چی  

 ..بود متفاوت نگاهش  نوع.. نیست  اینا  بودم مطمی   .. نبود 

ون  بود  رفته کیارش.. بود   شده عص    خونه  تو  هم مامان.. بی 

ه و  کنه  یم درد  رسش  گفت.. بود  احت می   در   از .. بکنه اسی 

ون   زدم ویال    از  دیگه.. بزنم قدم اطراف این کیم  داشتم  دوست.. بی 

 ..بودم شده خسته ویال  این

 که  خوشگل و  سفید   خرگوش یه که  رفتم یم راه جاده کنار   داشتم

 ..دیدم خیابون طرف  اون رو  بود  کوچولو   هم خییل



  شده  محوش.. طرفش رفتم لبخند   با .. شد  نیم رد  اونجا  از  ماشیت  

 ..بود خوشگل خییل.. بودم

 خشکم رسجام ماشیت   بوق ممتد  صدای  با  که  بودم جاده وسط

 زد  من پای  جلوی درست.. کردم  نگاش وحشت با .. زد 

 ..ترمز رو 

  نیم حاال .. دارم؟ من شانسه  اینم.. بود  پلیس ماشی    خداجون وای

 چ    االن.. بود؟ این جای معمویل ماشی     یه شد 

 ..کی     یم جیمم سی    کیل  حتما .. بدم؟ جوابشونو 

 پلیس فرم لباس با   نفر   یه هم کنارش  و  بود   رسباز   یه ش راننده

 ..بود چشماش به افتان   عینک  و  بود  نشسته

 خودمو  اینکه هم بودم شوک تو  هم.. کردم  یم نگاش ترس با  هنوز 

 ..دیدم یم بدی موقعیت تو 

  خاطر  به .. شد  پیاده  ماشی    از  بود  تنش پلیس فرم لباس که  اون  

 جوون  ویل ببینم صورتشو  خوب تونستم نیم عینکش

 ..بود 

 رسگرد  اوه اوه.. کردم  نگاه ش شونه روی های ستاره به  رسی    ع

 ..اومده در  کارم.. بود 



  چشماش رو  از  عینکشو .. جلو  اومد  و  بست رو  ماشی    در 

 اخم یه.. داشت جذان   ی چهره.. بهش بودم زده زل.. برداشت

 ..داد  یم  نشونش ابهت پر  لباس این توی  که  بود  ونیشپیش رو  هم

ا   صدای با   و  وایساد  جلوم  وسط  بگید  میشه:  گفت  محکیم  و  گی 

 ..کردید؟  یم چکار  جاده

 بگم بهش االن حتما .. بدم جوابشو  و  کنم  حفظ ارامشمو  کردم  سیع

 خیابون  اونور  رفتم یم  داشتم خرگوش یه خاطر  به

 ..میگم واقعیتو  من.. بخنده  صال ا.. خنده یم  بهم کیل  دلش تو  اونم

 ..کردم  نیم خایص کار :  گفتم  جدی لحن با 

ی کوفت  ای   خواست   یم  که  واقعیت   بود  این .. بهار  بگی 

؟
 
 ..خدا بنده  اومد  بند  زبونش کال .. محکیم جواب عجب .. بگ

 جواب  این.. کردی؟  نیم خایص کار :  وگفت زد   محوی پوزخند 

م خانم.. نبود   من سوال  به  تونجون بود  نزدیک محی 

  زیر  االن شما  که  بودیم  نکرده ترمز  موقع به اگر .. بیافته خطر 

 ..بودی مونده جا  ماشی    الستیکای

 ..گرفته  متهم انگار .. بود  خشن  و  جدی چقدر 

 ..ندادم بهش جوان  



 ..کجاست؟  خونتون:  گفت

  کجاست  خونتون پرسه یم کوچیک  ی بچه  یه از  داره  انگار .. هه

م بگو .. عموجون؟  ..بدم  مامانت و  بابا  تحویل بی 

 - ..میخواید؟ خونمونو  ادرس که  شدم گم  مگه

 که  خوام  یم معذرت من:  گفتم  و  شدم  شجاع یهو  چرا  دونم نیم

 منو  شما  شدم سی    جاده وسط  دفعه یک

 ..ویالست   همی    هم ما  ی  خونه.. ندیدی

 ..شد تعجب از  پر  نگاهش

 ..ویال؟  همی   :  وگفت کرد   نگاه ویال  به

 .. گفتم  بغلیشو  ویال  پ نه پ

 - ..ویال همی    بله

 ..دارید؟  ویال  این صاحب با  نسبت   چه:  گفت  اخم با 

  یم  رو  ویال  این صاحب شما  مگه:  گفتم  و  کردم  نگاش  تعجب با 

 ..شناسید؟

 صاحب با  پرسیدم ازتون.. خانم  ندید  جواب سوال  با  رو  من سوال

 - ..دارید؟ نسبت   هچ ویال  این



 بستم یم  کلفت  و  کت  ی چه تو  به  یه وگرنه بود  پلیس  که  حیف

 ..نکنه فضویل  اینجوری دیگه   تا  بهش

 ..کیارشم؟  ی چکاره من.. بگم؟ بهش چ   حاال 

 .....زنشم؟عمراااااا بگم

؟ بشناسدش اگر  خواهرشم؟خب بگم  اخرشم میشم ضایع.. چ 

 ..میشه مشکوک بهم

 ..منه نامزد  ویالی اینجا :   د پری دهنم از  دفعه یه

 ..نامزدتون؟:  کرد   تعجب بیشی   انگار 

 - ..نامزدم  بله

 رسشو  بود  متعجب هنوز  که  حایل ودر  انداخت ویال  به نگایه

 ..داد  تکون

 ..کنه  سوال ازم  باز  ندادم فرصت بهش  دیگه

 ..ویال طرف رفتم و  خداحافظ گفتم  رسی    ع

 رفتم و  کردم  باز  درو .. کرد   یم نگام داشت  مبهوت و   مات هنوز 

 ..بهش چسبوندم  پشتمو  و  بستم درو  رسی    ع.. تو 

ون  زد  یم م سینه  از  داشت قلبم خدا  وای  جدی جلوش  درسته.. بی 

 لرزیدم یم بید  مثل تو   از  ویل زدم حرف وایسادمو 



 ..تپید یم م سینه تو  باالن    رسعت  با  قلبم هیجان  و   ترس زور  از  و 

 وخشت   و اخم پلیس عجب ویل .. گذشت  بخی   خداروشکر 

 یم  بازجوییم داره انگار  کرد   یم سوال ازم همچی   .. بودا 

 ..کنه

 اخه.. کردم  یم فکر  اینطور  من هم شاید .. شناخت؟ یم کیارشو   یعت  

 ..بشناسه؟ کیارشو   باید  کجا   از  اون

 ..خیال ن  .. زدما  توهم منم

******* 

 -- ..شنوی؟ یم صدامو  4 ی حمزه.. 4 ی حمزه به  مرکز  از - -

 سیم ن  .. رفت ماشی     طرف به  و  برداشت ویال  در  از  را  نگاهش آریا 

 ..داد جواب و   برداشت را 

 - ..گوشم  به 4 ی حمزه از 

  خودتونو  فرمودند  دستور  نیکزاد  رسهنگ.. رسگرد  جناب - -

 -- ..ستاد  برسونید 

 ..تمام.. شد   دریافت پیام:  وگفت کرد   کوتایه  سکوت اریا 

 ..ستاد برو :  گفت  بود  راننده که  رسبازی به رو 

 - ..قربان  بله



  کیارش  نامزد  را  خودش اینکه و  دخی   ان به  راه در 
 
  بود  کرده   معرق

 ..کرد  یم فکر 

 پس.. دادم نجاتش دریا  تو  از  که  همونیه دخی   اون:  گفت  خود  با 

 این مادر  شک بدون  هم زن اون.. کیارشه  نامزد 

ه   نقشه چه.. اینجا؟  اورده  خودش با  رو  اینا  کیارش  چرا  ویل .. دخی 

 هم  باهاش هم  نامزدش شاید .. ه؟رسش تو  ای

  در   کارشون  از  رس   باید .. رسید  یم  نظر  به  مغروری دخی  .. دسته

 ..بیارم

 را  رسش خورد  اتاقش در  به که  ای تقه شنیدن با  نیکزاد  رسهنگ

 ..بفرمایید:  گفت  و  کرد   بلند 

 ..شد د وار  و  کرد   باز  را   اتاق در  آریا 

 ..قربان؟ داشتید   امری من با :  داد  نظایم سالم

  این روی رو  فعالیتت  خوای یم  آریا :  گفت  و  داد  ازاد   فرمان رسهنگ

 ..بدی؟ ادامه داری  دست در  که  ای پرونده

  به که.. کردیم  پیدا  دست ها  رسنخ از  رسی یه  به جدیدا .. قربان  بله

ی مدرک تونیم  یم کمکشون   - دست به معتی 

 ..بیاریم



؟ چه صداقت کیارش  از .. خوبه- -   با  ظاهرا ..  رسهنگ جناب-.. خی 

  تحقیق درموردش بازم .. نیست تنها  و   اومده نامزدش مادر  و  نامزد 

 - رو نتیجه و  کنم  یم

 ..کنم  یم  گزارش  بهتون

 بسیار :  گفت  و  شد  بلند  جایش  از  و  داد  تکان را   رسش رسهنگ

 های بچه  از  تا  سه تدفینه مراسم تو  که  دیروز .. خب

 ..درسته؟ بودی ستاد 

  هاشون خانواده.. بودم .. قربان بله:  گفت  ای گرفته  لحن با  آریا 

 ..کردن  یم قراری ن   خییل

  جوون خییل 3 هر .. سخته واقعا .. بده  صی    بهشون خدا .. درسته

 - ..بود 

  پیدا  رو  قاتلینشون باشید   مطمی    قربان:  گفت  محکیم لحن با  آریا 

ای به و  کنم  یم  به.. نمرسو  یم  کثیفشون  عمل رس 

 ..گذرم  نیم  موضوع ازاین راحت   همی   

 بش   موفق امیدوارم:  گفت  و  داد  تکان  را  رسش نیکزاد  رسهنگ

 و  همت از  ویل .. داری پیش  در  رو   سخت   راه.. آریا 

 ..بیای بر  پسش از  تون   یم مطمئنم داری که  پشتکاری

 - ..قربان ممنونم



******* 

 نیومده  هنوز  هم کیارش.. باال  رفتم مامان همراه شام از  بعد 

 ..نداشت  اهمیت   برام  اصال .. بود 

 ..خوابید خورد  قرصاشو  که  همی    نبود  خوب حالش مامان

وع و  دستمو  گرفتم  رمان کتاب  یه  و  تخت رو  نشستم  به کردم  رس 

 ..خوندن

 توجیه.. اومد  اینکه مثل.. شنیدم ویال  حیاط تو  از  ماشینشو  صدای

 ..دادم ادامه خوندنم کتاب  به  و  نکردم

ه  یه به راجع.. بود  حایلبا رمان   باباش  دوست پس  عاشق که  دخی 

 رسخورده   عشق تو .. خواستش نیم  پسه  ویل  بوده

 عاشقش هم پسه که   میافته رمان  توی   زیادی اتفاقات ویل میشه

 ..بود جالب خییل داستانش.. میشه

  یم رمان دارم نشستم  ساعته  4 دیدم اومدم خودم به وقت  

 ..بودم شده محوش ور همینط بود  خوشگل  بس از .. خونم

 ..دادم ماساژش دستم با  کم  یه.. بود  شده  خشک گردنم

 روشن  حیاط چراغای  ی همه.. کنارپنجره  رفتم و  شدم بلند  جام از 

 برم خواست یم  دلم.. بود  شده خوشگل خییل.. بود 

 ..کنم  تنفس لطیف  هوای این از  کم  یه و   بالکن تو 



   لبخند 
 
ون رفتم اتاق از  اروم و  زدم کمرنگ  ..بی 

  تلویزیون ویل بود  خاموش سالن  چراغای.. پایی    رفتم ها   پله از 

 فیلم  یه داشت.. بود  ماهواره ی شبکه ظاهرا .. بود  روشن

 ..داد یم  نشون رو  اصیل زبان خارچ   سینمان  

 رسمو   ترس با .. یگ به خوردم محکم که  دربرم طرف به خواستم

 ..کردم  بلند 

 تو .. کرد   یم نگام داشت  شده نیمه بسته چشمای با   که  بود  کیارش

 رنگ  سی    بطری یه  و   بزرگ لیوانه یه دستاش

 ..بود 

 ..گفت  لبخند  با  دستشو  اون داد  لیوانو 

 ..خواستم یم  خدا  از  دیگه چی    یه کاش  ای.. عزیزم سالم: 

 از  جوری یه  باید .. ست ساخته کارم  .. داد   یم تند  بوی دهنش

 ..برم در  دستش

  فیلم هم با  بشی   .. عزیزم بیا :  گفت  و  سالن طرف داد  هلم

 ..نمیده حال تنهان  .. ببینیم

 ..ببینم فیلم خوام نیم.. کن  ولم:  کشیدم  دستمو  خشونت با 

 نگذاشت  که  برگردم خواستم



ی.. شدم یم روح  قبض داشتم چراااااا  دورغ  سکته  بود   نمونده چی  

 سخت و   سفت و  اوردم  نیم روم به  ویل.. بزنم رو 

 ..بودم وایساده  جلوش

  از  من.. فهمیدی؟  زدیا  دست  من به باشه اخرت بار :  گفتم  خشم با 

 ..نمیاد خوشم هیچ تو  کارای  این

  اینطور  من با  جران   چه  به: غرید  لب زیر   شد  خشم پراز  نگاهش

؟ یم حرف  کوچولو  یه فقط من  خداشونه از  همه.. زن 

؟  یم ناز  من برای لیاقت ن   توی تاونوق کنم  توجه بهشون  ..کت 

  از .. خوره یم بهم ازت حالم.. دارن همونا  هم تورو  لیاقت.. شو  خفه

 - ..متنفرم تو  مثل ادمای

لمو .. گرفت  منو  پشت از  که  دویدم ها  پله  طرف به   دست  از  کنی 

 ..زمی    افتادم و  دادم

 اتاق تو   باال  ی طبقه که  مامان با  مون  فاصله.. کشیدم  خفیق   جیغ

 اور خواب قرصای اون دونستم  یم.. بود  زیاد  خییل بود 

 ..شنوه  نیم صدامونو   راحت   همی    به   مامان دیگه  و  کرده  تاثی   هم

 هم خودم خورد  که  ای کشیده  صدای از .. صورتش تو  زدم محکم

 چه اوه اوه.. ترسیدم

 ..زدما محکم



 وا .. خنده زیر  زد   بشه عصبان   اینکه جای به.. نبود  حالیش ویل

 ..ست دیوونه

ب این عاشق  من عزیزم - -  برام هم هات کشیده.. دستتم ض 

ینه  -- ..خودت  مثل درست.. شی 

  دست  بهم اد بخو  اینکه و  هستم محرم بهش دونستم یم

 من  ویل نداشت  مشکیل.. زدن  دست همون  حد   در  البته.. بزنه

 ..نداشتم هم ای تجربه.. نداشتم دوستش

 نه   باشه عشق روی از  م تجربه اولی    داشتم دوست  همیشه

 ..اجبار

  نه عاشقشم که  باشه کش  طرف از  م بوسه اولی    داشتم  دوست

 ..عوضیه مرد  این

 زور از  که  همی     کمرشو   تو  زدم محکم مشت  با 

  اشغال.. صورتش  تو  زدم هم دیگه مشت یه کرد   رسشوبلند  درد 

 ..عویص  

 یم تنم تموم.. شدم بلند  جام از  معطیل ن   منم که  کنار   رفت ناله با 

 ..بود  افتاده وجودم توی ترس.. لرزید 

  ای.. زمی    خوردم.. کشید   و  گرفت  پامو  که  کنم  فرار  خواستم

 ..دستم



 ..شدم کنده  زمی    روی از  دفعه یه که  کردم  یم ناله داشتم

 ..نالیدم درد  با .. گرفت  درد   دلم مبل رو  کرد   پرتم

 وحش   ی گربه.. عزیزم جااااااانم:  گفت  داری کش  لحن با   و  خندید 

س.. من  رامت  همچی   .. کنم  یم رامت خودم نی 

  فقط.. کیارش  بشه ذهنت ی  ملکه فقط  و  فقط که  کنم

 ..کیاااااارش

 ..بود رنگ  ن  ..  لیوان تو  ریخت  و  بطری  سمت برد  دستشو 

 ..عزیزم کن  بازش:  گفت  دهانمو  جلوی اورد  لیوانو 

 ..چرخوندم  رسمو  نفرت با 

 ..کن  بازش میگم بهت:  غرید  لب زیر 

 ..کرد  بازش و  داد   فشار  و  گرفت  محکم دهنمو  و  کرد   ول دستمو 

  زیر  زدم دهنم تو  بریزه خواست که  وهمی    جلو  اورد  لیوانو 

 .. دستش

  دور  داره سالن کل  کردم  احساس که  صورتم تو  زد  محکم همچی   

 ..چرخه یم رسم

  انچنان برابرش در  من و  بود  بزرگ هیکلش..  شد  بلند  جاش از 

 ..نداشتم زوری



 باهات  دیگه جور  باید .. نمیش   ادم اینجوری تو ..  نه:  گفت  خشم با 

 ..کنم  رفتار 

 ..برد سالن در  طرف به منو   و  خنده زیر  زد 

  تو .. بری؟ یم کجا   منو .. عویص   کن  ولم:  کمرش  تو  زدم یم مشت  با 

 ..زمی    بذار  منو .. نیست حالیت

 ..خندید  یم امی    جنون  فقط اون ویل

ون رفت در  از  ه داره که  دیدم  و  بی   ..باغ  ته می 

 ..کنه؟  ار چک خواد  یم خدایا 

 ..نبود  بد  مامانم حال اگر 

 ..نبود لعنت    بیماری این اگر 

 ..نبود سم مادرم واسه ناراحت   اگر 

 محض به دونستم  یم ویل.. کردم  یم صداش و  کشیدم  یم جیغ االن

 و  میشه بد  حالش ببینه رو  ای صحنه چنی    اینکه

 ..میافته خطر  به جونش

  جون که  بود  این خاطر  به بدبختیام تموم.. خواستم نیم اینو  من

 ..داشت ارزش بیشی   چی    ازهمه برام مادرم

 ..زمی    بذاره منو  خواستم یم  ازش و  دادم یم فحش کیارش   به فقط



 کردم  یم خواهش ازش کردمو   یم قه  هق.. بود  گرفته  م گریه  دیگه

 ..گفت  نیم  هیچ   اون ویل

  بازش  و  اورد  در  جیبش تو  از  کلید   یه.. بود  قفل که  بود   در   یه باغ  ته

 ..کرد

 ..تو برد  منو .. تمومه کارم  دیگه تو  اون برم اگر  دونستم یم

 تونستم  نیم بودم افتاده ش شونه رو  چون.. زد  رو  برق کلید 

 ..ببینم اطرافمو  حسان   و   درست

  به  رسی    ع نگاهه یه.. تخت رو  افتادم.. کرد   پرتم و   بست درو   پا  با 

 ..انداختم  اطرافم

 دونستم  نیم.. بود  شده زده اتاق وسط درست ضخیم ی  پرده یه

 قفسه یه  و  بود  تخت یه هم  اینورش.. چیه  اونطرفش

 ..پرت  و  خرت از  پر 

  مثل درست.. برداشت توش از  شیشه  یه  و  قفسه طرف رفت

 .... دیدم ویال  تو  که  همون  

  و  باال  داد  رو  شیشه  بود   من به نگاش که  همینطور  و  کرد   باز  درشو 

 ..خورد ازش جرعه چند 

 .... ست ساخته کارم  برگرد  برو  ن  .. دادم قورت ترس با  دهنمو  اب



 عقب   تخت رو .. اومد  طرفم به لبخند  با  و   پایی    اورد  رو  شیشه

 ..جلو  اومد  یم داشت.. رفتم بعق

  پشت از  ویل در  طرف رفتم..  رفتم در  دستش  زیر   از  خی    یه با 

 ..کشید  موهامو 

 کشید   منو  همچی   ... گرفتم   موهام به دستمو  و  کشیدم  جیغ درد  با 

 هم بعد   و  زدم خودم دور  چرخ یه که  کرد   پرتم و 

 ..تخت رو  افتادم

وع خوایم  یم  تازه.. خوشگلم کجا :  شنیدم  صداشو    این به.. کنیم  رس 

 ..بری؟  میخوای زودی

 ..بودم کرده  خفه هقمو  هق.. بود  شده خیس اشک  از  صورتم

 بیهوش کنه  خدا 

 ..بشه

 ..پس. . نبود  حالیش  هیچ   االن اون.. رسم به زد  فکری یه  دفعه یه

 .. زدم لبخند  ناخواسته

   بود  هوشیار  کامال   هنوز  ویل.. بود  شده  شل بدنش

 براش باید .. کردم  نگاش لبخند  با .. .. تخت رو  خوابوندمش اروم

 ..کردم  یم بازی فیلم



 تو  و   شد  نیمخی    .. بود  می    روی رسش  باالی بطری

  همونطور   هم اون و  دهانش جلوی بردم رو  بطری .. نشست  جاش

 دهانشو   من به  بود   زده زل که

 .. دهانش تو  کردم  خایل جرعه  جرعه.. کرد   باز 

 با  بود  من جای ای دیگه  دخی   هر  اگر .. بود  جذاب  خییل خداییش

 اهلش نه من ویل شد  یم اغوشش یرای پذ  باز  روی

  اون با   م تجربه اولی    خواستم نیم.. اومد  یم خوشم ازش نه  بودم

 و کنم  ازدواج باهاش بودم  کرده  قبول درسته.. باشه

 که  دیل.. کنم؟  چکار   دلم با   ویل گرفت  یم صورت اینکار  باالخره

 رو  کیارش  به ورود  ی اجازه و  ست بسته درش

 ..نمیده

  نه.. نداشتم بهش نسبت حش هیچ ویل کردم  یم  و ر  اینکارا  تموم

 تفاوت  ن   کامال .. بردم یم  لذت نه  و  اومد  یم خوشم

 ..بودم

ی  همون اتاق ی گوشه  کرد   پرت و  گرفت  دستم  از  رو  بطری   که  چی  

 .. خواستم یم

ی یه  با  تونستم یم  وگرنه.. بود   بهی   اینجوری  رسشو  تو  بزنم چی  

 هم حالشو  و  حس درضمن..  کنم  فرار 



یش خواستم نیم ویل دنبالم بیافته که  نداشت   هم بعد   و  بشه چی  

 شد  یم  هم دیگه های روش  از .. گردنم  بیافته خونش

 ..بود  همی    یکیش که   کرد   استفاده

 ..کنه  باز  چشماشو  نداشت نا 

  نیم  دست  بهم حش هیچ هم باز  رفتارش و  حرارت و  گرما   همه

اری جز .. نفرت جز  داد   حسان   تنها  حس دو   این.. بی  

 ..رساغم  بودن اومده لحظه اون  تو  که  بودن

 ..شد؟ بیهوش  یعت  .. شد  حرکت ن    دفعه یه

 ..کیارش:  کردم  صداش.. دادم  تکونش

  تخت رو  افتاد  رسش که   کنار   کشیدم  خودمو  اروم.. نداد  جوان   ویل

ان   یه  لب زیر  و 
 ..نشدم متوجه که  گفت  چی  

 ت  زنده.. آریا  کشمت  یم:  زد  داد  کیارش  دفعه یه  موقع همی    در 

 کشمت   یم.. نمیذارم

 ..آریا..

 ..کیه؟  دیگه  آریا .. میگه؟ داره چ   این.. کردم  نگاش ترس با 

  پشت به  و  زد  قلت دوباره.. من به کرد   پشتشو  و  زد  قلت

 ..  دید  یم خواب  انگار .. خوابید 



 باعثش تو .. تو .. بدی پس تقاصشو   باید   تو  آریا :  گفت  لب زیر 

 چرا.. کردی؟  اینکارو  چ    برای.. کشمت  یم  آریا .. بودی 

  با  روز  یه باش مطمی   .. آریا  کنم  یم ت بیچاره.. کردی؟  نابودم

 ..کشمت  یم  خودم دستای

 رو  نفرت زد  یم حرف یک  درمورد  کیارش.. کردم  یم نگاش  تعجب با 

 توی  شد  یم  خون   به

 ..کرد  حس حرفاش

  ازش همه این اون که  کرده  چکار  کیارش  با .. کیه؟  آریا  یعت  

 ..بکشتش؟ خواد  یم چرا .. متنفره؟

 ..دیگه و بر .. دریاب رو  موقعیت  بهار  خیال ن  

  بازش  و  در  سمت رفتم و   پایی    اومدم تخت رو  از  رسی    ع

 ..زد خشکم رسجام.. کردم

  بس از .. ؟ بود  تاریک اینقدر  هم اومدیم یم .. تاریکه  چقدر  اینجا  وای

 به   ترس با .. بود  نشده حالیم کردم  یم گریه

 ..برم؟ جوری چه حاال .. کردم  نگاه اطرافم

  قفسه توی  پرتای و  رتخ اون قایط شاید  تا  برگردم گرفتم  تصمیم

ی ای قوه چراغ یه  ..کردم  پیدا  چی  



 رو  بود  توش چ   هر   و  قفسه طرف رفتم راست یه.. اتاق تو  رفتم

ون  ریختم  پیدا کوچیک  ی قوه چراغ یه.. بی 

  و  کشیدم  عمیق   نفس.. اخیش.. شد   روشن.. زدم شو  دکمه.. کردم

ون برم اتاق از  خواستم  ..افتاد پرده  به چشمم  که  بی 

  و  پرده طرف رفتم.. بود  خواب خوابه.. انداختم کیارش  به نگایه

 طرف   اون از  کیم  نور .. کنار   زدم رو  ش گوشه  اروم

 ..تابید  یم اینطرف به پرده

  شده چیده دیوار   کنار   درست هم روی کارتون  و  جعبه تا  چند 

 باز .. شنیدم  رو  کیارش  صدای که  جلو  برم خواستم.. بود 

 ..زد یم حرف خواب تو  داشت

ه بشه بیدار  هممکن خیال ن    جعبه خی   از .. برم زودتر  چه هر  بهی 

 و گذشتم  رساغم بود  اومده که  کنجکاوی  حس و  ها 

ون رفتم در  از   ..بی 

 نورش تا   شد  خاموش روشن چندبار .. کردم  روشن رو  قوه چراغ

 ..نیاوردیم شانس اینم از .. موند  ثابت

 روشن که  حیاط چراغای.. رفتم ویال  طرف به  رسی    ع های قدم با 

 ..بودن؟ خاموش االن چرا  سپ بود 



  خاموش قوه  چراغ نور  که  بودم شده  نزدیک ویال  به تقریبا 

 ..خدااااااا وای.. شد 

 تاریک تاریکه  کردم  نگاه اطرافم به وحشت  با  و  وایسادم رسجام

 ویل کردم  خاموش روشن رو  قوه چراغ چندبار .. بود 

 ..زمی    رو  کردم  پرتش حرص با .. بود   فایده ن  

  خاموش دیرتر  لحظه چند  شد  نیم حاال .. دارم؟ نم شانسه  اینم.. اه

 ..بشه؟

 برگردم  اینکه بدون.. شنیدم خش خش صدای  رسم پشت  از 

 ..والفرار  دهانمو  جلوی گرفتم  دستمو 

  دهانم  جلوی بودم گرفته  دستمو  البته.. دویدم یم کشیدمو   یم جیغ

 ..نشه  بلند  صدام که

 تو  رفتم و  ویال  به رسوندم خودمو  و  دویدم  تاریک اون توی همچی   

 ..بود سخت هم خودم برای  باورش که

  پله طرف رفتم راست  یه.. بودم ترسیده خییل.. زدم  یم نفس نفس

 ..باال رفتم و  ها 

  یم  ناله داره  و  زمی    رو  افتاده مامان دیدم.. کردم  باز  رو  اتاق در 

 ..کنارش   رفتم وحشت با .. کنه

 ..خوبه؟ حالت مامان.. مامان:  زدم صداش و  گرفتم  رو  ش  شونه



 ..کرد   یم ناله فقط.. دستاش تو  بود  گرفته  رسشو 

م خوبم:  گفت  بود  درد   از  پر  که  ارویم صدای با    نگران  خودتو .. دخی 

 ..کنه  یم درد  رسم  فقط.. نکن

 دستمال  برگ  یه.. اومد  یم خون بینیش از  خدا  وای.. کرد   بلند  رسشو 

 پاک رو  بینیش وخون برداشتمو  می    روی از 

 ..خت ت رو  خوابید  کردم  کمکش.. کردم

  رسی    ع.. کشید   یم درد  همینطور  وگرنه.. دادم یم بهش  قرصشو  باید 

 دهانش تو  گذاشتم  و  اوردم در   جلد  ازتو  قرص یه

 رسشو  و  خورد  جرعه یه.. دهانش جلوی گرفتم  رو  اب لیوان و 

 ..بالشت رو  گذاشت

  مامان الاقل اینجوری.. بود  نیافتاده اونور  بیهوش کیارش   کاش  ای

 نه که  من ویل.. بیمارستان  بردم یم رو 

 
 
 ..شناسم یم رو  اطراف این نه  بلدم رانندیک

 نگاه  مامان به اشکم  از  پر  چشمای با  و  کردم  یم گریه  صدا  ن   فقط

 ..کردم  یم

 ..پیچید  یم خودش  به و  کشید   یم درد   چشمام جلوی

 ..کن  کمکش  خدایا 



  و   شدم خم.. بود  کرده  اثر  قرص ظاهرا .. فتر  خواب به کم  کم

 ..بوسیدم رو  پیشونیش

 ..نگی   ازم اونو  خدایا .. کنم؟  چکار  مامانم بدون من

  من خدایا .. کردم  گریه  دل  ته از  و  تخت رو  کنارش  گذاشتم  رسمو 

 پدر ن   که  بچگیم  از  اون.. ؟ بدبختم انقدر  چرا 

 عکش هی الاقل اینکه و   بود  پدرم  دیدن ارزوم تنها  و  شدم بزرگ

 ..بودم محروم ازاینم ویل.. باشم داشته ازش

  من تا  کرد   یم کار   اون  و  این  ی خونه تو  مادرم که  وضعیتمون از  اون

 اینا کمم  سن همون با  من  ویل.. باشم اسایش تو 

 ..کردم  یم درک و  دیدم یم رو 

  کنم  کمک  مامانم به بود   من نوبت دیگه حاال  و  گرفتم  دیپلمو  وقت  

اح دیگه  اون و   رسطان مادرم فهمیدم بکنه تاسی 

 ..مونه  نیم زنده  زیاد  و  داره

 که  افتادم بازی هوس ادم همچی    یه گی    که  االنم  وضعیت  از  این

 ..شوهر اال  میاد  بهش چی    همه اسم

 ..بدتره االن از  وضعیتم کنم  ازدواج باهاش وقت   حتما 

 رو  خوشبخت   رنگ تونم  نیم وقت هیچ  من  یعت   خدایا 

 ..چرا؟ خها .. چرا؟.. ببینم؟



 ..لرزید یم  هام شونه  هق هق زور  از 

 ..برد خوابم همونجا  که  کردم  گریه  انقدر 

 ..بگو رو  ش بقیه  خب:  گفت  خنده با  نوید 

ون را  نفسش آریا   اوردمش اب از  دیگه هیچ  :  وگفت داد  بی 

ون  مجبور .. شدم  مجبور  نیومد   بهوش کردم  کار   هر .. بی 

 ..بدم مصنویع نفس بهش شدم

  آریا  بود   داری خنده جک:  گفت  حال  همون  در   و  خنده زیر  زد  د نوی 

 ..گرم  دمت

 خورد  را  ش خنده  رسی    ع دید  خودش رو  را  آریا  جدی نگاه وقت  

ه خب.. خب:  وگفت  ..بگو  رو  ش بقیه هیچ  .. چی  

  مگه  اخه.. داشتم تردید  اولش:  گفت  و  گرفت  او  از  را  نگاهش آریا 

  بخوام که  بودم نجات غریق من

 سخت برام  و   بودم نکرده کارا   این از  عمرم تو .. بکنم؟ کاری

 یه  روز  یه کردم  نیم فکرشم اصال .. بود 

 .. من جای بذار  خودتو  تو  بدم نجات دریا  اب ازتو  رو  دخی  

 جای بذارم خودمو  تونم   نیم:  گفت  شیطنت وبا   خندید  نوید 

 ..بود؟ چطور   ت  تجربه اولی    حاال .. تره باحال  باش   تو .. تو 



؟  ی تجربه:  وگفت کرد   نگاهش جدی اریا   .......چ 

 -- ... و مصنویع نفس هم  بعدش و  دریا  تو  از  دخی   یه  نجات - -

 ..خندید و  کرد   نگاش شیطنت با 

 ..؟کت    یم مسخره منو .. زهرمار :  غرید  اخم با  آریا 

 داره جرات یک.. آریا  جان نه:  وگفت شد  بلند  جاش از  خنده با  نوید 

 خب خب .. کنه؟  شوچ   رادمنش رسگرد  جناب با 

 ..میشه جالب داره.. بگو  رو  ش بقیه

  یم داشت.. دیدمش  صداقت ویالی جلوی هم دیروز   دیگه هیچ  

 - خیابون به حواسش خیابون طرف  اون رفت

  زدیم یم حتما  بود   هنکرد ترمز  موقع به مرادی اگر .. نبود 

ه.. بهش سیه دخی   نه انگار  زد  یم حرفشو  رک خییل.. نی 

 باهاش  تر  جدی  چ   هر .. وایساده جلوش پلیس  مامور  یه انگار 

 .. داد یم  جوابمو  بیشی   زدم یم حرف

 - ..بگم؟ خاله به

 ..رو؟ چ  :  کرد   نگاهش  تعجب با  آریا 

 -- ..گرفته  چشمتو  اینکه مثل.. خواستگاریش؟ بریم بگم- -



  اونم.. خواستگاری؟.. هه:  وگفت کرد   نگاهش پوزخند  با  آریا 

 نامزدش   اگر  تازه.. صداقت؟ کیارش  نامزد  خواستگاری

  ازاون نه دارم  ازدواج قصد  نه  من.. کردم   نیم اینکارو  عمرا  نبود  هم

 ..اومده خوشم دخی  

 نامزده دخی   اون واقعا :  وگفت کرد   نگاهش مبهوت و  مات نوید 

 ..کیارشه؟

ی تونست   تو .. خودشه اره:  داد  تکان را  رسش آریا    درموردشون چی  

 ..بفهیم؟

 یک  اونا  میشه معلوم  باالخره.. بدن  بهم رو  گزارشش  فردا  قراره.. نه

 - ..کنند  یم چکار   اینجا  و   هسی   

 - ..کن  خی   منو  حتما  رسید  دستت به اینکه محض به  پس.. درسته

 - ..رادمنش رسگرد  جناب حتما  باشه

  خب:  وگفت خندید  هم نوید  هک  رفت  غره چشم آریا 

  خودت.. چیه؟
 
 ..آریا نه بزن صدا  رسگرد  جناب  منو  میگ

  و   خونه توی نه.. هستیم عملیات یا  ستاد  تو  که  زمانیه مال اون

 - ..هامون خانواده پیش

 صدات اریا  تونم یم من که  کردی  صادر  رو  ش اجازه االن پس- -

 -- ..نه؟ دیگه بزنم



 ی اجازه به کت    یم بخوای کار   هر  تو  گرچه.. اره:  وگفت خندید  اریا 

 ..نداری نیاز  هم کش

  یه تنهان   دوتا  شما   باز :  شنید  رسش پشت از  را   مادرش صدای

 ..اومده تازه داییتون.. تو؟  نمیاین چرا .. ؟ نشستید  گوشه

مرد  دوتا  ما  بذارید  جوونید  شماها  خاله:  گفت  نوید    حال به پی 

 ..باشیم خودمون 

  ما  یعت   که  داشت معت   یه  تنها  حرفت نای نظرم به..  کلک  ای - -

یم  -- و وخلوت سازید  نیم هم ما  با  و  جوون شما  و  پی 

ترجیح رو  تنهان    ..درسته؟  دید  یم بیشی 

 ..نبود این منظورم  خاله نه:  وگفت شد  هل  نوید 

 چ   منظورت پس:  گفت  خنده با  بود  هما  اسمش که  اریا  مادر 

 ..بود؟

  کار   به دست  خواین یم یک  نماما  و   شما  پس بود   این منظورم- -

شدیما  آریا  و  من.. بشید؟  -- خیالتون عی    هم شما  پی 

 ..نیست

؟ یعت  :  وگفت انداخت نوید   و  آریا  به مشکویک نگاه هما    یعت  .. چ 

 ..خواین؟ یم  زن

 ..خال تو   زدی.. برم باهوشم ی خاله قربون  ای:  نوید 



 هیچ  فعال  من بذار  مایه  خودت از :  وگفت کرد   نگاهش اخم با  آریا 

 ..ندارم  تصمییم

 خاطر   به  حداقل.. دیگه نمیدن زن منو  اینا  تو  خاطر   به  خب:  نوید 

 رست  پشت منم برو .. بگی   زن  برو  بشو  پیشقدم من

 ..میام

 - ..دارم هواتو  رس  پشت  از   من برو  تو .. کنیم  اینکارو  چرا  نه

  تا  نیستم زحمتت  به رایص   من ویل..  نهنک درد  دستت  واقعا - -

 مواقع اینجور  -..  جلو   بیافته کنه  یم  غلط کوچیکی    هست بزرگی  

  یم  زن که  تو .. اره؟ کت    یم ترو  کوچیک  و  بزرگی   مراعاته خوب

 - خوام  نیم که  من جلو  بیافت خوای

 ..کنم  یم نگات فقط

  که  من - -
 
  بعد  یا آر  اول میگه اون.. بگو  ت خاله  به برو  ندارم حرق

 -- ..تو

  باال  استی    تو  واسه فعال  نداره  ازدواج به تصمیم اریا   بگو  خاله به- -

 -- ..تری واجب که  بزنه

  گفت  بلندی صدای  با  هما  که  بدهد  را  جوابش  خواست نوید 

 ..بسه: 

 ..کردن  نگاه او  به و   شدن  ساکت دو  هر 



  این خواین نیم  زن بگید  کالم  یه خب.. کنید؟  یم کل  کل  چقدر  - -

 -- بحث  همه  این دیگه  رسکار  گذاشتید   منو  مدت ههم

 ..که  نداره

  خاطر  به  من  دونید   یم که  شما ..  مامان نه:  وگفت کرد   نگاهش آریا 

 این با  کش  مطمئنم.. کنم  ازدواج تونم  نیم کارم

ایط   نیم  ازدواج من با  راحت   همی    به دارم که  شغیل رس 

 االن.. ندارم  ازدواج برای تصمییم هیچ فعال  من درضمن.. کنه

 ..نیست وقتش

 ..؟ وقتشه یک  پس:  توپید   بهش نوید 

 ......داد  گل  ن   که  وقت  :  داد   را  جوابش همانطور  هم آریا 

  - .. نه؟   بمونم خماریش تو  باید  سایل4  1 یه  دیگه هیچ   پس- -

 - ..داری؟ چکار  من  به بگی   زن  برو  تو .. نه

 -- ..که  من - -

  خب خییل.. کردید   م هکالف.. دیگه بسه:  گفت  ای کالفه  لحن با  هما 

 شغلتون با  دوتا  شما .. بمونید  زن  ن   دوتاتون هر 

 هم با  یه بشینی    جا  همی   .. چکار؟ خواین یم زنو  کردید   ازدواج

 ..کنید  بحث



 ..داخل رفت

؟ یم همینو :  وگفت کرد   نگاه  نوید  به  آریا   ..خواست 

وع تو  - -  - ..تو؟  یا  من  -.. کردی  رس 

 - ..خدا به  داری رو  خییل -.. تو   یا - -

 -- ..رسگرد جناب چاکرتیم- -

ی و  خندید  آریا   ..نگفت چی  

******* 

 نشسته  مامان کنار   عقب اینبار .. بودیم تهران به  برگشت راه تو 

 چشمامو  و  دادم تکیه صندیل  پشت    به  رسمو .. بودم

 ..کردم  یم کر ف وکیارش شب اون به.. فکر   تو  رفتم.. بستم

  هیچ.. بود  شده بهی   کیم  حالش  مامان  شدم بیدار  که  فرداش

 تا  رو  کیارش.. بیمارستان بیاد   باهام نشد  حاض   جوری

 شیک  و   وتمی    تر .. ویال  توی اومد  هم وقت   ندیدم ظهر  نزدیک

 ..همیشه  مثل.. بود 

  اون توی.. رسیده؟ خودش به  انقدر   کجا   این که  بودم کرده  تعجب

 متوجه من بوده هم شاید .. نبود  یصخا  چی    که  اتاق

 ..نشدم



 وخییل بود  حرفا  ازاین تر   پررو  اون ویل.. کردم  نیم هم نگاهش اصال 

 تازه.. کرد   یم رفتار  باهام همیشه  مثل و   معمویل

  خواسته یم دیشب که  انگار  انگارنه.. بود  شده  هم  تر  صمییم

 ..یادشه؟ یعت  .. کنه  چیکار 

ی کردم  یم فکر   ..کردم  یم اشتباه ویل نمونده  یادش چی  

 سالن  تو  هم مامان.. کردم  یم جمع رو  می    داشتم ناهار  از  بعد 

خونه تو  اومد  کیارش.. بود  نشسته  به  که  همونطور  و  اشی  

  به رو  نگاهش سنگیت  .. کرد   یم نگاه هم منو  بود  داده   تکیه درگاه

 بلند  رسمو  ویل کردم  یم حس خودم روی خون  

 ..کنم  نگاش  تا  نکردم

 فیلم بلدی خوب:  شنیدم  صداشو   که  بودم ظرفا  شسی    غول مش

 ..عزیزم کت    بازی

 نگاهش گنگ  و   برگشتم همی    برای .. نشدم منظورش متوجه

 ..کردم

  من  ویل .. نه؟  نیست یادم هیچ   من فکرکردی:  وگفت زد  پوزخند 

 بیهوش  وقت   فقط.. یادمه  رو  دیشب اتفاقات تموم

ی دیگه  شدم  ..نمیاد  یادم چی  

 ..شدم کارم  ومشغول گرفتمو   ازش و نگاهم  رسی    ع



  یه که  کشیدم  یم اب رو  بشقابا  یگ  یگ داشتم.. بود  بهش پشتم

 کف  افتاد  دستم از  بشقاب.. شد  کشیده  دستم دفعه

خونه  فضای توی شکستنش صدای  و  ها  رسامیک  ..پیچید اشی  

 ..کردم   نگاه کیارش  به وحشت  با 

خونه تو   اومد  مامان  ..دکر   ول دستمو  رسی    ع کیارش.. اشی  

م  شد  چ  :  وگفت  کرد   نگام  نگران    با  مامان   شکسی    صدای.. دخی 

 ..اومد

ی:  گفتم  زدمو   مصنویع لبخند  نشه نگران بیشی   اینکه برای  چی  

 منم  ظرفشون   جلوی بود  ریخته اب کیم.. مامان نبود 

 منو  کیارش.. بود  دستم تو  هم بشقاب و  خورد  لی    پام نبود  حواسم

 ..شکست افتاد  دستم  از  بشقاب ویل نیافتم گرفت

م باش مواظب:  وگفت کشید   عمیق   نفس مامان  ..دخی 

احت برید  شما .. مامان باشه- -  -- ..کنید  اسی 

 -- .. نیستم خسته- -

احت گفته  دکی   ویل.. مامان دونم   یم- -  -- ..مفیده براتون اسی 

م باشه:  وگفت داد  تکون رسشو  مامان م من پس.. دخی   ..اتاق  تو  می 



 کیارش  حضور  از .. باش سالن تو  همینجا  نرو  نه بگم خواستم یم

 ..ترسیدم یم کنارم

  تو  برید  باشه:  گفتم  درعوض..  اینوبگم نچرخید   زبونم ویل

 ..میدم داروهاتونو  میام دیگه ی دقیقه چند  تا  منم.. اتاق

خونه از  و  داد  تکون رسشو  مامان ون رفت اشی    ..بی 

 ..کرد  یم نگامون و   بود  وایساده کنارم  ساکت کیارش  مدت تمام

ون رفت مامان  که  همی      ی شکسته های تیکه شدم خم بی 

 ..گرفت  دستمو  موچ کیارش  که  کنم   جمع رو  بشقاب

 ..من به بود  زده زل غلییط   اخم با .. کردم  نگاش کردمو   بلند  رسمو 

 - ..اخه ویل- .. کت    جمعشون خواد  نیم - -

 -- ..گفتم  که  همی   - -

  چشمای تو  بودم زده  زل  جدی  و  سخت منم کرد   یم نگام اخم با 

 ..ابیش

 ازم خودتو  چرا  پس.. محریم  بهم هم االن.. بش   من زن قراره تو - -

؟  یم دری    غ   دوما .. نداره ورت هوا  لطفا  نیستم تو  زن  من  اوال -.. کت 

  نه محرمیت ی صیغه حد  در  فقط ویل  هستیم محرم

 - سوما.. بیشی  



  این تونم نیم چون.. ندارم دوستت  چون کنم  یم دری    غ ازت خودمو 

 ..کنم  تحمل کاراتو 

  دوست منو  که  کت    یم غلط  تو :   توپید   وب  هم کرد   ریز  چشماشو 

 ..کارا؟  کدوم.. نداری

   چشم به  من به اینکه .. کارات  ی  همه.. بزن حرف درست لطفا 

  خاطر  به منو  تو ..   نگاه نمیکت   کت    زدواجا باهاش قراره که  کش

 ..خودم نه خوای یم نیازت ارضای

 این ی همه از :  دادم ادامه و  خشمش از  پر  چشمای تو   زدم زل

ارم کارات  ..فهیم؟  یم میاد  مبد ازت.. بی  

  بهم که  سییل درد  از  بیشی    رو  بود  دلم  توی  که  دردی.. صورتم تو  زد 

 شده  دیده   اب دیگه.. کردم  حس  زد 

 کیارش  حرکت  این که  بود  زده  سییل بهم انقدر  روزگار .. بودم

 ..بود هیچ جلوش

 کیارش  به.. من  به کت    یم جرات چطور .. اشغال شو  خفه:  زد  داد 

؟  توهی    اینطور  صداقت  میاد  بدت من از  که.. کت 

  باش  روز  اون منتظر .. میارم  دست  به تورو   من ویل.. اره؟

 فقط.. من  فقط.. برسه  بهت  ای دیگه  کس  دست نمیذارم.. بهار 

 ..فهمیدی؟.. باشمت داشته  تونم  یم من



 نگام  ش نشسته خون  به چشمای با   و  عقب داد  هلم محکم

 به  خم ویل گرفت  درد .. کابینت  ی لبه به خورد  پشتم.. کرد 

  جلوش محکم و  سفت.. بودم سخت من.. نیاوردم بروما

 ..بکنه من با  میخواد  کار   هر  نمیذارم.. وایمیستم

 از .. بود  بس براش  نگاه همی   .. کردم  نگاش ونفرت خشم با  فقط

ش کنایه  و  نیش از  پر  کالمه  تا  هزار   ..بود بیشی    تاثی 

خونه  از  و   برگشت و  کرد   مشت دستاشو  ون  رفت  اشی    ..بی 

 ..گشتیم  یم بر  داشتیم حاال  و 

  کرده  تقدیمم دست    دو   رو  دنیا  انگار .. گردیم   یم بر  فردا  گفت  وقت  

 ..شدم خوشحال خییل.. بودن

 متنفر   ویال   اون از  چرا  دونم  نیم ویل .. داشتم دوست رو  شمال

 ..بودم

 ...بعد ماه 3

 ..داد  نظایم سالم و  شد  نیکزاد  رسهنگ  اتاق وارد  آریا 

 - ..قربان؟ داشتید   امری من با 

 ..بنشیند صندیل روی که  کرد   واشاره داد  ازاد   فرمان هنگرس 

 ..دوخت رسهنگ جناب به چشم منتظر   و  نشست  آریا 



  آریا :  گفت  محکیم لحن و  صدا  با  و  کرد   نگاهش رسهنگ جناب

 و  صداقت کیارش  به.. شدی اعزام ماموریت یه برای

 به ازش اطالعات  رسی یه ها  بچه.. میشه مربوط دستش و  دار 

 مشکوک  بهش  رو  ما  حسان   که  اوردن دست

 ..بیاری دست به محکیم  مدرک ازش  بتون   اینبار  فکرکنم.. کرده

 - ..فرمایید؟ یم  دستوری چه قربان

  یم  زیرنظر   روز  و  شب.. تهران میش   منتقل مدن   برای- -

یش  -- مواظب  خییل پس.. بشیم موفق باید  اینبار  آریا .. گی 

 ..زرنگه خییل  ادم این .. باش

 - ..کنم  یم رو  دستشو  شده جور  اینبارهر  باشید  مطمی   .. قربان  بله

  بسیار :  وگفت داد  تکان را  ورسش زد  لبخند  رسهنگ جناب

 به  اطالعان   نامزدش مورد  در   راست  .. عالیه  این.. خوب

 ..اوردید؟ دست

  وبا  دارهن  خون   مایل وضع دخی   اون  ظاهرا .. رسهنگ جناب بله

  تنها  مادرش
 
 - برای کنم  یم فکر  من .. کنه  یم زندیک

 برای.. کنه  ازدواج کیارش  با  شده حاض   دارن که  اوضایع و  وضع

 ..مشکوکم بهش   من همی   



 ..چطور؟.. مشکویک؟:  گفت  و  انداخت او  به دقیق   نگاه رسهنگ

 زیاد   وضعیتشون شدم متوجه وقت  :  وگفت داد  تکان را  رسش  اریا 

 یم..  بنابراین بیماره مادرش ینکها  و   نیست خوب

  اینجوری خب.. کنه  کار   اون برای و  کنه  یگ به  دست کیارش  با   تونه

 مدت این توی  ما .. میاره دست به هم خون   پول

ی   دریافت داشی    زیرنظر  رو  دخی   اون که  هان   بچه از  خی 

 مطمی     ویل مشکوکم  بهش فعال  همی    برای.. نکردیم

 ..نیستم

 کرد   بلند  را  رسش  لحظه چند  از  بعد .. فتر  فرو  فکر  به رسهنگ

 به  باید  حتما  تو  اینصورت در  خب.. اینطور  که:   وگفت

  حق  شاید .. بگی   زیرنظر  خوب رو  اونها  هردوی.. بری  ماموریت این

 ..کن  جمع حواستو  خوب بنابراین  باشه تو  با 

 - ..قربان حتما 

 انتقالیت درمورد  و  کردم  هماهنگ تهران توی محمدی رسهنگ با 

ی ماه 1  فعال .. گفتم   هشب هم  - امیدوارم..  اونجا  می 

 تو   به ما  امید  ی  همه... برگردی  پر   دست بتون    مدت این یط

 ..باش مراقب پس  آریا  هست



  بهتون که  همونطور .. میام بر  پسش از  باشید  مطمی   .. قربان  بله

 - نیم ولشون ازادانه رو  گروهم  افراد  قاتلی    من گفتم

  همی    به بنابراین بوده مدستاشه و  کیارش  کار   ندارم شک.. کنم

ه هم اینکار   برای.. گذرم  نیم ازشون راحت    ی انگی  

 ..دارم قوی

 ..داد   تکان او  حرفهای تایید  ی نشانه به  را  رسش رسهنگ جناب

******* 

اض لحن  با  نوید  ی اعی    چکار  ماه 1 این تو   من پس:  گفت  امی  

 ..کنم؟

  مدت این  توی :  تگف..  دوخت  او  به و  گرفت  جاده از  را  نگاهش آریا 

 ..بکن کارو   همون.. کردی؟  یم چکار 

  مگه - .. بیام؟ باهات منم داد  یم اجازه رسهنگ شد   یم  چ   خب- -

م دارم ؟ می    کار   خییل هم اینجا .. نوید  ماموریته یه  این.. مهمون 

 - ..داریم

ه بیام باهات  منم.. داریم  کار   خییل هم اونجا  ویل درسته - -  بهی 

 خاله  مواظب راست  .. تره راحت من خیال اش  ب اینجا  تو  نه-.. هاااا 

 - ..باش هم  مامان و 

 - ..ندارن  کاری  من به دیگه  دارن هواشونو   شوهراشون



 ت  وظیفه به پس.. باش   مراقبشون داری وظیفه  هم تو  خب - -

 -- ..کن  عمل

 ..دستوره؟ یه  نای:  وگفت کرد   نگاهش  مأیوسانه نوید 

 ..نکن شک:  گفت  لبخند  با  اریا 

 به اینجا  من..  رسگرد  جناب چشم:  گفت  حرص  با  لب  زیر  نوید 

 ماموریتت به اونجا   هم تو .. کنم  یم  عمل م وظیفه

 منو  ی یقه بیاد  خاله  بیاری خودت رس  بالن   یه  نری ویل .. برس

 ..ها بچسبه

س:  وگفت خندید  آریا   من رایب همیشه انگار  میگه همچی   .. نی 

 ..کرده  یم فشان   جان

؟ پس - -  پیش  ماه  6 عملیات اون ..  جنابعایل بالی  سی   شدم.. چ 

 -- هم تو  و  زد  صدات موقع به بود  یک.. رفته؟ یادت رو 

  بود  کرده  پورت پاره چاقوش با  یارو  اون وگرنه عقب  برگشت    رسی    ع

 ..رسگرد جناب

 ..نمیاد یادم  که  من:  وگفت کرد   نگاهش خنده با  اریا 

 ..خنده زیر  زد  بلند  هم اریا  که  کرد   نگاه اون به حرص با  ید نو 

  یه فهیم یم  ندادم نجاتت اینبار  وقت  .. کوفت:  غرید  لب  زیر  نوید 

 ..بخند هرهر  بیا  اونوقت.. میده کره  چقدر  ماست من



  با  و  گرفت  خودش به  جدی حالت بود  شنیده را  او  صدای که  اریا 

ی:  گفت  نوید  به رو  تندی نگاه  وانرس  گفت    چی  

 ..شفییع؟

 ..زدم؟ حرف من مگه نه:  گفت  رسی    ع و  کرد   نگاهش نوید 

 ..دون   یم بهی   خودت کنم  فکر :  گفت  لحن همان  با  اریا 

ی من  بابا  نه  - -   یم موفقیت ارزوی برات دلم تو  داشتم.. نگفتم چی  

 -- ..کردم

 ..باشه گفت    که  همیت   امیدوارم:  وگفت کرد   نگاهش آریا 

 ..نکن  شک:  وگفت کرد   هشنگا چشم ی  گوشه  از  نوید 

  رسبه  برای دلش.. زد   نامحسوش لبخند  و   برگرداند   را  صورتش اریا 

ی ویل  شد  یم   تنگ نوید  های گذاشی     رس   چی  

 ..گفت  نیم

 ..داد  نیم  بروز  را  احساساتش راحت   به  که.. بود   او  خصلت این

 بود  نوید  پیش وقت   ویل.. بود  جدی و  رسد   و  سخت اوقات اکی  

ل  را  ودشخ توانست  نیم دیگر   خندید یم  و  کند   کنی 

.. 

******* 



  رو  اون  از  نیم  و  ماه یک.. گذشت  یم کیارش  و  من نامزدی   از  ماه 3

 خییل رفتنش از  که  رفت کاری  سفر  یه به کیارش

 ..شدم  خوشحال هم

 ..بده زجرم کاراش  و  حرفا  با  تا  نبود  مدت این تو  الاقل

 باهام وقت   .. د اوم یم بدم عزیزم گفت   یم بهم راه  به راه اینکه از 

 زد یم حرف

  داد  یم  دستور   بهم وقت  .. کنم  فرار  دستش از  داشتم  دوست

 ..گرفت  یم حرصم

 ..شد  یم عذابم باعث  کاراش  این ی همه

 ..کنم  تحملش تونستم یم اینکه  نه و  داشتم دوستش نه

  یم  تحمل  رو  کیارش  که  بود  اون خاطر  به فقط.. مادرم فقط

 ..بودم مجبور  چون.. کردم

 رسش  گفت  یم.. نداشتم برخورد  باهاش  زیاد  هم  مدت این  توی

 ..ببینه منو  و  بیاد  تونه  نیم و   شلوغه خییل

  سال صد  میخوام بهی   چه گفتم  یم دلم تو  خواسته  خدا  از  هم من

 ..نشه پیدات اینورا 

ون بودم رفته باهاش بار  4 فقط   و  رستوران رفتیم بارش یه که  بی 

 و زد  یم حرف اون  بیشی  .. پارک رفتیم هم بار  یک



 ..نامزدمه که  کردم  نیم  حس اصال .. بودم شنونده  من

 دوستش وقت   ویل کنه  یم عصبانیش اینکارم دونستم یم

 حال  این با  ویل نمیاد  خوشم کاراش  ازاین من دونست یم  هم اون

 ..بود  پررو  بس   این بس از .. داد  یم ادامه

ی هیچ مادرم روز  و  حال  مدت این  توی   همونطور .. بود  نکرده تغیی 

 ..بودم  نگران  براش.. بود  مونده  ثابت

 دستش از  خواستم نیم.. کردم  یم دعا  سالمتیش برای روز  و  شب

 ..داد یم  عذابم هم  بهش فکرکردن  حت   چون بدم

******* 

 ..بوسید را  قران و  شد  رد   قران زیر   از  آریا 

  مواظب نیستم که  مدت این تو  مامان:  گفت  مادرش  به رو  لبخند  با 

 ..باشید  خودتون

 مراقب هم تو .. پسم  باشه:  گفت  و  کرد   پاک را  هایش اشک مادرش

 ..گفتم  بهت چ    نکت   فراموش.. باش خودت

ه یادم  باشید  مطمی    نه:  وگفت زد  لبخند  آریا   گریه  چرا  اخه.. نمی 

م دارم باراولمه  مگه.. من؟ مادره کت    یم  می 

 ..گردم  یم بر  زود .. نیست بیشی   ماه  1..  ماموریت؟



  اینکه از  چرا  دونم  نیم.. مادر  زنه یم   شور  برات دلم.. پسم نه  - -

 -- ..گرفتم  دلشوره تهران بری میخوای

 خاطر  به  ش  همه:  گفت  و  بوسید  را  مادرش  پیشان   و   رفت جلو  آریا 

 اذیت خودتونو .. کنید   یم فکر  بهش زیاد  که  اینه

 ..نکنید

  یم پاک را  هایش اشک که  حایل ودر   داد  تکان را  رسش  ارایم به هما 

 ..پسم باشه:  گفت  کرد 

  خودتون و   مامان مواظب:  وگفت کرد   نگاه  پدرش به  لبخند  با  ریا آ

 ..باشید

 لبخند  با   و  گذاشت  پسش ی شانه روی را  دستش رادمنش اقای

 دون   یم بهی   که  تو .. پسم سالمت  به  برو :  گفت

 ..باشه هما  مواظب تونه  نیم من مثل کس  هیچ

 ..داد  تکان  را  ورسش  خندید  ارام آریا 

و  همه.. کن  جمع حواستو  د نوی:  گفت  نوید  به رو  ل  تحت چی    کنی 

 ایرادی هیچ گردم  یم بر  وقت   خوام یم .. باش داشته

وها  کار   تو   ..فهمیدی؟.. نبینم نی 

؟  یم سفارش  چندبار  بابا  خب خییل:  گفت  خنده با  نوید    تو .. کت 

 ..بگی   تحویل نینجا  بیا  برگرد   و  برو 



 ت وظیفه به  همون  تو .. نمیاد  کارم  به نینجا :  وگفت زد  لبخند  اریا 

 ..خیلیه خودش کت    عمل

م  نیم  -.. رسگرد  جناب نگی   کم  دست منو - -  خاله  مواظب .. گی 

 - ..باش

 طرفش از  گفت.. خونه موند  نبود  خوب زیاد  حالش امروز .. باشه

 - به جلو  بیا   حاال .. خاله سالمت به  برو  بگم و  کنم  ماچت

 ..کنم  عمل  سفارشش

  ی گونه  از  ماچ یه و جل  رفت نوید  بدهد  را  جوابش  خواست آریا  تا 

 حاال.. شما  خانمه خاله سفارش اینم:  گفت  و  کرد   اریا 

 ..سالمت  به برو 

 ..خندیدند رادمنش اقای و  هما 

  اخم آریا 
 
 .. تو دست  از :  گفت  و  کرد   ساختگ

 ..چاکریم:  وگفت خندید  نوید 

   از  آریا 
 
 ..شد ماشینش سوار  و  کرد   خداحافیط   همگ

 ..کرد  حرکت تهران  مقصد  به

 رسشو   مامان.. زد  زنگ تلفن که  کردم  یم خیایط مامان کمک  داشتم

 ..کرد  نگام و  کرد   بلند 



 ..برداشتم رو  گوش  .. رفتم تلفن طرف به و  شدم بلند  جام از 

 - ..الو

 ..پیچید گوش    توی کیارش  صدای

؟.. عزیزم  سالم - -  -- ..خون 

و  دادم نفسمو   ..مرش..  سالم:  گفتم  و  نبی 

 ..عزیزم؟ خون   هم تو  بگم منم بود  منتظر  انگار .. بود  کرده  سکوت

ی چنی    اگر  عمرا  ویل .. هه  ..بشنوه دهانم از  رو  چی  

  امروز .. ببینمت خوام یم  بهار :  گفت  سکوت لحظه ازچند  بعد 

 ..داری؟ وقت

 ..بود  خایل هم  وقتم و  بودم کار   ن   همیشه من

  نیم:  گفتم  نکنم قبول پیشنهادشو   رسی    ع  اینکه برای ویل

 ..داری؟ چکارم.. دونم

 باش منتظرم 2 ساعت عص  امروز .. میگم بهت  دیدمت  وقت  - -

 -- ..خداحافظ.. اونجا  میام

ی یه منم نداد  مهلت  دیگه  ..کرد  قطع رو  گوش    رسی    ع.. بگم چی  

 نگاه گوش    به اخم با .. نیومد  خوشم هیچ کارش  این از 

 ..جاشرس  کوبوندمش   هم  بعدش.. کردم



 ..بهار؟ شده  چ  :  مامان

 هم  مامان بود  رفته یادم کل  به وای   ای.. وایسادم رسجام سیخ

 ..اونجاست

  حدودی تا  که  بزنم لبخند  و  باشم اروم کردم  سیع.. بود  بهش پشتم

 ..بودم  موفق هم

ی قراره مگه .. مامان هیچ  :  کردم  نگاش و  برگشتم  ..بشه؟ چی  

 ..بود؟  خط پشت  کیارش:  وگفت کرد   نگام  مشکوک

 ..بود خودش.. بله :  کنارش  نشستم و  دادم تکون رسمو 

 بدم  تا  زدم یم بهش ریز  های کوک  داشتم و  برداشتم رو  پارچه

 ..بدوزه  روشو  چرخ  با  مامان

 گفت  مامان که  بودم کارم  مشغول مثال  و  پایی    بودم انداخته رسمو 

م؟ شد   بحثت باهاش:   خداحافیط   بدون اخه.. دخی 

 ..گذاشت    رو  گوش  

  گفتم  زدم یم کوک  تند  تند  که  همونطور  و  انداختم بهش  نگایه نیم

 اینجا  میاد  عص  گفت..  نشد  بحثمون.. مامان  نه: 

  گرفت  حرصم همی     ی واسه شد  قطع یهو  هم  بعد .. داره کارم

 فقط .. شد  قطع دفعه یه که  داشت مشکل خط ظاهرا .. 



 ..بود  همی   

 ..بهار:  گفت  کوتایه  سکوت از  بعد  و  داد  تکون  رسشو  اروم مامان

 ..بله :  کردم  نگاش و  کردم  بلند  رسمو 

 .. برداشت خیایط  چرخ ی دسته روی  از  دستشو 

م؟  هست   رایص   کیارش  از :  وگفت  کرد   نگام  ..دخی 

  یم نگاهمو   راز  همیشه  مثل دونستم یم .. دزدیدم ازش نگاهمو  اروم

 ..خونه

  گفتم  بودم کارم  مشغول که  همونطور .. ندم لو  دمو خو  اینکه برای

 حاض    که  نبودم رایص   ازش اگر .. راضیم مامان اره: 

 ..کنم  ازدواج باهاش  شدم نیم

م؟  چ   اون- -  -- ..چطوره؟ باهات کیارش  رفتار .. دخی 

 این  تو .. بیاره در  حرصمو  خواد  یم  مرتب.. عاااااایل:  گفتم  دلم تو 

 رو مرد  اسم که  ندیدم ازش درست   کار   هیچ مدت

  هاش خواسته به  رسیدن برای  و  دنده  یه و  قده فقط.. بذارم روش

 ..کنه  یم کاری  هر 

  سوزن   شدم هل ویل..   اومدم در  فکر  تو   از  مامان صدای شنیدن با 

 .. دستم تو  رفت



 - ..اخ

 -- ..بهار؟ شد  چ  - -

ی:  وگفتم کردم  نگاهش   سوزن   شد  پرت حواسم.. مامان  نشد  چی  

 خودش .. مامان نداره کاری   امباه اون.. دستم تو  رفت

  دلخور  ازش  که  نکرده کاری  هم حاال  تا .. داره دوستم میگه

 ..باشه راحت  خیالتون.. بشم

  مجبور  بیماریش خاطر  به  ویل.. بودم  نگفته دروغ مامان به حاال  تا 

 ..مجبورم.. ببخش منو  خدایا .. بکنم اینکارو  بودم

  بودم  تنگران ش همه.. عزیزم خداروشکر :  وگفت زد  لبخند  مامان

 تغیی   وضعیتمونو  بخوای کیارش  انتخاب با  نکنه که

 ..کردی  راحت خیالمو   االن ویل.. بدی

 ..بود؟ فکرکرده اینم به مامان یعت  .. کردم  نگاش  تعجب با 

 کیارش  با  شدم حاض   وضعیتمون و   خودش خاطر  به من خب

 نیم .. نفهمید  اینو  مامان که  خداروشکر  ویل.. کنم  ازدواج

 ..بکنه نگران شو خود بیخودی خواستم

  من.. چیه؟ حرفا  این.. مامان  نه:  گفتم  کردمو   فرو  پارچه تو  رو  سوزن 

 ..ندارم کیارش  ثروت به کاری



 ..شد کارش  مشغول و  داد   تکون  رسشو  و  زد  لبخند  مامان

 ..بودم شده  درگی   وجدانم با .. فکر  تو  رفتم من ویل

  یم  فکر  هم مسئله این به دادم یم انجام کارمو   که  همونطور 

 اصال من که  رسیدم نتیجه این به اخر  در  ویل.. ردمک

ین  ..ندارم کیارش  ثروت  و  مال به داشت   چشم کوچکی 

 مادرم خاطر  به وفقط فقط کنم  ازدواج باهاش کردم  قبول هم اگر 

 چشمام  جلوی داره ببینم تونستم نیم چون .. بوده 

 ..میده جون

 ش  خودفرو  تونم  نیم وقت  ..  بخرم داروهاشو  ندارم  پول وقت  

 مونه  یم راه  یه برام پس.. نیستم کج  راه اهل وقت  .. کنم

 ..بود  انتخاب همی    که

 تونم  یم مادرمو  داروهای.. نشدم گناه  مرتکب دونم یم حداقلش

 ..بکنم تهیه

 هم  ثروتش به وجه هیچ به ویل ندارم دوست رو   کیارش  درسته

 ..ندوختم چشم

 هاشبا  اگر  گفت  خودش.. داد  رو  پیشنهادی  همچی     خودش اون

ه کنم  ازدواج  ..بکنه کمکم  حاض 



 ..نکردم  گنایه  هیچ وسط این من پس

 ..بودم مطمی    موضوع ازاین

******* 

  دعوت  را  او  و  کرد   استقبال آریا  از  خوش روی با  محمدی رسهنگ

 ..کرد  نشسی    به

 ..نشست  صندیل روی  و  تشکرکرد  آریا 

  همکاری ما  با   ماموریت این توی اینکه از :  گفت  محمدی هنگرس 

 تعریف نیکزاد  رسهنگ از .. ممنونم واقعا  کنید   یم

  کسب  با  ویل هستید  جوون خییل اینکه با .. شنیدم زیاد  رو  شما 

 این .. برسید   درجه این به تونستید  بسیاری های موفقیت

 ..عالیه واقعا 

  باعث.. دارن طفل  من به نیکزاد  رسهنگ :  وگفت زد  لبخند  آریا 

 ..ممنونم.. کنم  همکاری گروهتون  و  شما  با  که  افتخارمه

  رسگرد  همچنی   :  وگفت داد  تکان  را  رسش ارام محمدی رسهنگ

ه  خب.. رادمنش  این به مربوط که  مسائیل به بهی 

دازیم میشه  ماموریت  ..بی 

 - ..موافقم هم من  بله



  سهجل  وتوی.. دادم  گروهم  اعضای برای رو  توضیحات این  من- -

 -- ..کرد  خواهم بیان  هم فردا  ی

 تمام  و  دوخت محمدی رسهنگ به را  نگاهش تمام  جدیت با  آریا 

 ..داد او  های گفته  به را  حواسش

******* 

  یم.. شنیدم رو   در   زنگ صدای  که  بودم نشسته حیاط توی

 ..کیارشه  دونستم

 ..رفتم در  طرف به و  شدم بلند  جام از 

 تعجب با .. شد  ظاهر  روم روبه گل  دسته یه کردم  باز  درو  که  همی   

 ..کردم  نگاش

 ..شد نمایان  پشتش از  کیارش  خندان  صورت و  رفت کنار   گل  دسته

  دل عزیز  به عشق با  تقدیم:  جلوم گرفت  رو  گل  ودسته تو  اومد 

 ..خودم

م ازش خواستم و  جلو  بردم دستمو   تردید  با   کشید   دستشو  که  بگی 

 ..کردم  نگاش  کردمو   بلند  رسمو .. عقب

 ..زد یم  برق شیطنت از  چشماش

  این تا  بکن مهمونم بوس  به اول.. عزیزم نمیشه که  جوری همی    - -

 -- ..بشه شما  مال هم خوشگل گل  دسته



م گل  ازش دارم  ارزو  انگار .. هه  ..بگی 

  یم  رو  گلت  نه:  گفتم  رفتم یم خونه در  طرف به که  همونطور 

 ..کنم  یم  مهمونت بوسه به نه خوام

 ..عقب برگشتم و  وایسادم جام رس . . شد  کشیده  بازوم  دفعه یه

 ..چشماش تو  بودم زده  زل  جدی هم  من.. کرد   نگام اخم با 

  باز  اخماش دفعه  یه شد  چ   دونم نیم ویل بود  شده  منقبض فکش

 هم  بوس خب خییل:  وگفت شد 

 ..بفرمایید.. نخواستم

م ازش خواستم نیم .. جلوم گرفت  رو  گل  دسته  حال  ویل.. بگی 

 ..نداشتم هم رو  کنم  ثبح  باهاش اینکه ی  وحوصله

 ..کرد  نگام لبخند  با .. گرفتم  ازش و  جلو  بردم دستمو 

 - ..تو؟ میای

 -- ..خوبه حیاط  تو  جا  همی   - -

 .. حیاط توی  تخت رو  نشستیم.. کردم  قبول

 وعرس   که  بزنه حرفشو  بودم منتظر  و  کردم  یم نگاه روم به  رو  به

 ..کرد

 -- ..بهار دارم ازت درخواست تا  - -4



؟ چه:  وگفتم کردم  نگاهش  ..درخواست 

  تردید  انگار .. شد  خم جلو  به کیم  و  کرد   گره  هم تو  دستاشو 

 ..داشت

  یه  دوستانم از  یگ  هفته همی     اخر  که  اینه اولم درخواست

 - ازم و   کرده  دعوت هم رو  من.. داده  ترتیب  مهمون  

م خودم ا ب هم نامزدمو  خواسته   ازت.. بشن  اشنا  باهات میخوان.. بی 

 ..بیای  مهمون   این به  من با  خوام یم

  نیم  من ویل متاسفم:  گفتم  جدی لحن با  و  گرفتم  ازش نگاهمو 

 ..دوستت  مهمون   بیام باهات  تونم

 ..چیه؟ دلیلت.. چرا؟ اخه  د :  وگفت کشید   عمیق   نفس

 مریضه مادرم دون   یم که  تو :  وگفتم انداختم بهش  نگایه نیم

 ..بذارم  تنهاش خونه  تو  تونم نیم.. 

 زود  نیست بیشی   ساعت چند  مهمون  .. دلیل  نشد   که  این خب- -

 -- ..گردی  بریم

 ..اخه؟ ببینم کیو   باید  مهمون   برم این با  نخوام اگر  من بابا  ای

ون دادم نفسمو  حرص با    راه جدید  بحث لطفا  کیارش:  گفتم  و   بی 

 ..نکن  اضار  دیگه سپ بیام  تونم نیم که  گفتم.. ننداز 



 رو   مادرت داروهای  پول من ببی   :  گفت  پرخاش وبا  شد  عصبان  

 قراره و  نامزدیم  چون.. کنم  یم کمک  بهت.. میدم

  نامزدت که  من برای چرا  تو  پس.. منه ی وظیفه این.. بش   همسم

؟  نیم کاری  هستم  تو  از  درخواست   هیچ من.. کت 

ان ینجوریا.. بیای  مهمون    این به  من با  اینکه جز  ندارم  کارهای  جی 

 ..کت    یم منو 

  چون دادم یم حق بهش  درصد  50.. بود  جدی.. کردم  نگاهش

 داشت  چون نه هم درصد   50 ویل کرد   یم کمکم

 ..ذاشت  یم رسم رو  منتش

  ویل.. بدم گوش  حرفاش به تا  بکنه کاری  خواست یم  طریق این  از  و 

 داروهای پول دیگه نکنم قبول اگر  داشت امکان

 ..نکنه  لتقب رو  مادرم

 حاال .. دوستاش از  نه میاد  خوشم  خودش  از  نه.. کنم؟   چکار  پس

؟ بگم که  دوستش  مهمون    توی برم پاشم  ..چ 

  روز  3 هفته اخر  تا .. بده جواب بهم  فردا  و  فکرکن رو  امشب  - -

یم عص  فردا  کردی  قبول اگر .. نمونده  بیشی    -- برای می 

 ..کنیم  یم  خرید  مهمون  

ی  ..دادم  تکون مثبت ی  نشونه به مو رس  اروم فقط.. نگفتم چی  



 -- ..بگم رو  دومم درخواست خوام یم  حاال  خب - -

 ازت شد  عوض تصمیمم:  گفت  مقدمه ن   که  کردم  نگاهش منتظر 

 ..کت    فسخ رو  محرمیتمون ی صیغه خوام یم

 ..میگه؟ داره چ   این.. شد  گشاد   تعجب  زور  از  چشمام

 - ..چیه؟  منظورت

 - ..اره-..  ست؟ خونه االن مادرت.. دیگه همی    - -

 -- ..بزنم حرف باهاش خوام  یم.. بیاد  بگو  کن  صداش  برو - -

 ..میگه داره چ   اوردم نیم  در  رس  هیچ.. بودم منگ و  گیج

  و  میوه ظرف با  و  کرد   رسش  چادرشو .. زدم صدا  رو  مامان و  تو  رفتم

یت   ون  اومد  شی   ..بی 

  

 ..تخت رو  گذاشتم  و  گرفتم  دستش از 

  پرش احوال و  وسالم  شد  بلند   جاش از  مامان دیدن  با  کیارش

 ..داد رو  جوابش ذاتیش  مهربون   با  هم  مامان.. کرد 

ی یه خواد  یم ظاهرا .. داره کار   شما  با  کیارش:  گفتم  مامان به رو   چی  

 ..بگه   بهتون

 ..پسم  بگو  خب:  وگفت کرد   نگاه کیارش  به مامان



  االن همی    میشه:  گفت  مقدمه ن    وهمونطور  زد  لبخند  شکیار 

 ..کنید؟  فسخ رو  بهار  و  من  بی    ی صیغه

؟:  گفت  تعجب با .. پرید  مامان  رخ از  رنگ  ..پسم؟ چرا  اخه.. چ 

 برداشت.. نه  نه:  وگفت شد  هول  مامان وضعیت دیدن  با  کیارش

 کنم   درخواست  ازتون خواستم یم من.. نکنید  اشتباه

 مجلس  دیگه ی هفته اخر  تا  خوام یم  چون بشه فسخ صیغه این

 ..کنم  برگزار  رو  بهار  و  خودم  عروش و  عقد 

 ..نه.. زودی؟ همی     به یعت  .. کردم  نگاش  تعجب با 

 ..مونده؟ ماهش 3 که  االن .. ماه؟ 6 نگفت   مگه:  گفتم  کیارش  به رو 

  دیگه پس.. شد  ردیف هام برنامه و  افتاده جلو  کارام  ویل درسته- -

 -- ..بدیم؟ کشش  بیخودی چرا 

  من:  گفت  مامان
 
 .. که  بهار  ی جهزیه  میمونه.. پسم ندارم حرق

  من.. خوام نیم جهزیه  ازتون من:  وگفت پرید  حرفش میان کیارش

ی هر  خودم  رو داره نیاز  بهش بهار  که  چی  

 به  ونیازی  ست  اماده چی    همه.. اثاثیه و  اسباب.. خونه.. دارم

یه  ..نیست  بهار  ی جهی  

 ..که  نمیشه.. رسمه این مپس  اخه  ویل:  مامان



یه برای  که  پویل همون شما ... رسمه دونم   یم- -  بهار  ی جهی  

 -- دوست که  هرچ   تا  خودش به  بدید  رو  کنار   گذاشتید 

ه   خودش برای داشت یه  به نیازی.. بگی   ..نیست جهی  

ی مامان  ..کرد  سکوت و  نگفت چی  

ی یه ویل  ..بود کرده  مشغول خودش  به بدجوری منو  ذهن چی  

  داری تو  خب:  گفتم  کیارش  به رو 
 
  و  عقد   دیگه  ی هفته  اخر  تا  میگ

 ..درسته؟ کنیم  برگزار  رو  عروش

 ..درسته اره:  وگفت کرد   نگام کیارش

 - ..کنیم؟  فسخ رو  صیغه  چرا  دیگه پس

د  هم  به دستاشو    این از .. بود  مصنویع لبخندش..  زد  لبخند  و  فس 

 ..بودم نظرمطمی   

 این که  بوده پدرم ی واستهخ این.. نداره خایص  دلیل  خب - -

 -- نبود  و  بود  گفتم  بهش هم خودم  من.. بشه فسخ صیغه

  صیغه این
 
  اگر  پس گفت  هم اون.. نداره فرق

 
 فسخش نداره فرق

 ..کن

 ..بکنید؟ رو  اینکار  االن همی     میشه:  داد  ادامه مامان  به رو 



 چه صیغه فسخ اخه.. بود  هول خییل انگار .. اوردم  نیم رسدر  هیچ

 که  داره عجله انقدر  چرا .. کنه؟  یم  دوا  ازش دردی

 ..بشه؟ فسخ االن همی   

 ..کرد  قبول و  داد  تکون رسشو   ناچار   به مامان

  ضد   کیارش  رفتار  این.. کردم  یم درکش.. داره  تردید  کردم  یم حس

 کاسه  نیم زیر  ای کاسه  بودم مطمی   .. بود  ونقیض

 ..رسیدم نیم ای نتیجه به کردم  یم فکر  چ    هر  ویل.. ست

 کیارش  به من دیگه  حاال  و .. کرد   فسخ رو  صیغه  مونجا ه مامان

 ..نبودم محرم

  مدت  این توی  اینکه با .. بودم  خوشحال بابت این از  چرا  دونم نیم

 شد  فسخ صیغه وقت   ویل بکنه کاری  بودم نذاشته

 ..گرفتم  تازه  انرژی یه انگار 

  تو  درست کار   یه حداقل.. باشم  ممنون ازکیارش اید ب هم این برای

 ..کرد  عمرش

 هرچه کرد   اضار  کیارش  چرا  که  فکر  تو   بودم رفته بدجور  ویل

 ..بود؟ چ   دلیلش.. کنیم؟  فسخ رو  صیغه زودتر 

  دیگه ویل بودم نامزدش بازم.. نشد  بد   من برای.. بود  که  چ   هر 

م هم  مهمون   این  به  بنابراین.. نبودم محرم بهش  ..نمی 



  مامان و  من از  و  شد  بلند  جاش از  هم  وبد  نشست دیگه  کیم

 ..کرد  خداحافیط  

 ..نشه فراموشت مهمون  :  گفت  من به  رو  و   برگشت   در  دم

 ..نمیام مهمون    دیگه من ویل:  گفتم  و  کردم  نگاهش جدی

 ..چرا؟:  گفت   تعجب با 

 - ..بیام باهات گفت    جا  هر  که  نیستم محرم بهت دیگه چون

  محرم بهم که  درسته:  وگفت کشید   دست اشموه تو  حرص با 

 تو  من انگشی  .. نامزدیم هنوز  ویل نیست  

 ..گفتم  بهت  چ   نکن فراموش.. بیای باید  بنابراین.. انگشتته

  دونم  یم.. نکن فراموش رو  مادرت بیماری  موضوع:  گفت  تر  اروم

نداره بیماریش از  خودش که  نکن   کاری  یه پس خی 

 ..بشه متوجه

ی که  بدم قول بهت تونم نیم من:  اد د وادامه زد  پوزخند    بهش چی  

ه پس نگم  ..عزیزم خداحافظ.. فکرکت   بیشی    بهی 

  لبخند 
 
ون  رفت در  واز  زد  بزریک  ..بی 

  این  چقدر .. بودم  مونده  مبهوت و  مات.. بود  زده خشکم در   پشت

 یم  مجبور  منو  کاراش  این با  داشت.. بود   پست ادم



 ..بدم تن هاش خواسته به که  کرد 

  از  داشت .. بود  عویص   خییل..  کردم  مشت امو دست خشم با 

 ..کرد  یم سواستفاده موقعیت

 باهاش  اینطور  داشت که  ارزشه ن    براش  انقدر  مامانم جونه یعت  

 ..کرد؟  یم بازی

  ازدواج باهاش نتونم  بشه جوری یه کنه  خدا .. متنفرم ازش

 یعت   خدایا .. من  نه کنار   بکشه خودش دارم  دوست.. کنم

 ..میشه؟

خونه تو  مامان.. هخون تو  رفتم  ..بود  اشی  

  مشکوک کیارش  امروز  رفتار  نظرت به  بهار :  گفت  و  ایستاد  درگاه تو 

 صیغه خواست ازمون چرا  فهمم نیم  من.. نبود؟

 ..کنیم؟   فسخ رو 

ی ویل.. موافقم باهاتون  منم.. مامان درسته   رسدر  ازش چی  

 - ..داشته خودش ی  واسه دلییل یه حتما .. نیاوردم

م ویل  - -  ازش که  من - .. چیه  دلیلش بدونیم باید  هم ما   دخی 

 - ..خواسته اینطور  پدرش گفت  که  دیدید .. پرسیدم

 ..واال دونم  نیم:  وگفت  کرد   نگام مامان



خونه تو  رفت هم بعد   ..اتاقم تو  رفتم راست یه هم من.. اشی  

 کیارش  از  مطمئنم.. کنم  فکر  بیشی   مهمون   این مورد   در   باید 

  هرکاری صداقت
 
 ..میاد بر  بگ

  به هم اخرش.. کردم  یم فکر  داشتم و   بودم اتاقم تو  شام موقع تا 

 رو ش خواسته که  بود  این رسیدم که  ای نتیجه تنها 

 ..کنم  قبول

رم به اگر .. داشتم؟ هم ای دیگه راه مگه  قبول جوری هیچ بود  ض 

 هم  این خب یلو ایستادم یم مقابلش و  کردم  نیم

 کنم  لج باهاش نیست احتیاچ  .. دیگه ست ساده مهمون   یه حتما 

ی مامانم به بره کنه  قایط اونم که  پس.. بگه چی  

 ..کنم  قبول مجبورم

  نیم قبول اصال ..  گفتم  رو  مهمون   موضوع  مامان به شام رس 

 من  بگه و   بزنه زنگ کیارش  به بره خواست حت  .. کرد 

م باهاش  ..رفتمگ  جلوشو  من ویل نمی 

   کیارش  ترسیدم یم.. خودش  خاطر  به فقط
 
 بهش بیماریش از  حرق

 ..بزنه

  مخالف هنوز   ویل بود  شده تر  نرم.. زدم حرف باهاش خییل

 خودم  مواظب که  دادم قول  بهش بار  هزار  اخرش.. بود 



  تا  گردم  یم  بر  کیارش  خود  با  باش مطمی    گفتم  صدبار  و  باشم

 ..کرد  قبول اینکه

 ..بدبخت   هزااااار  به  هم اون

  1 حت  .. نداشتم اطمینان کیارش  به هم خودم من البته صد 

 اگر دونستم یم  چون.. گفتم  اینو  اجبار  به خب ویل.. درصد 

و  همه  هم اون نکنم قبول رو  کیارش  درخواست   درمورد  چی  

 ..میگه بهش  مامانم بیماری

 ..کنم؟  تحمل رو  خفت و  خاری این  باید  یک  تا  خدایا 

 خالص کیارش  دست از  تا  بذار  پام  یجلو  رایه یه خودت خدایا 

 ..بشم

  بدترین بودم حاض  .. نکشه  ازدواج به کارمون  کردم  یم  دعا  ش همه

 ..نشم کیارش  زن ویل کنم  تحمل رو  مجازات

  بدترین خدا  چون.. کردم  نیم  رو  ارزون   همچی    کاش  ای که

 ..گرفت  درنظر  برام رو  مجازات

 اینو  خدا  از  مخود.. نیست   تدبی   را  خودکرده میگن که  اینجاست

 ..خوردم پاشو  هم بدجوری که  خواستم

 .....کرد  میشه  چه.. خب ویل بیافته اتفاق این خواستم نیم

 .سخت خییل.. بود  سخت   مجازات.. خواستم خدا  از  ناخواسته



  کیل.. میام  مهمون   این به که  گفتم  و  کیارش  به زدم زنگ فرداش

 ..این خوشه  الیک چه.. هه.. شد  خوشحال

  قبول ناچار  به هم  من.. خرید  بریم تا  دنبالم اد می عص  که  گفت

 ..کردم

 اکی   که  پاساژی همون به رفتیم و   دنبالم  اومد  رسساعت.. عص 

 رو  میذاشتم  دست.. خرید  یم لباس برام اونجا  از  اوقات

 گوشه  کو   ویل کنم  توجه جلب نداشتم دوست.. ترینش ساده

 ..شنوا؟

 .. نبود  رشکیا  قبول مورد  کردم  یم انتخاب من که  رو  چ   هر 

  بریم سنگی    لباس یه  داشتم اضار  مرتب و  نیومدم کوتاه  اصال 

 ..جلف و   باز  لباسای این نه دارم

 ..شد  هم نبحثمو  موضوع  همی    رس  حت  

ین پشت لباسای به  و  بود   وایساده بوتیک  یه جلوی   یم نگاه  ویی 

 ..کردم  نگاه و  ایستادم کنارش.. کرد 

 لباسه تا  بودن خواب لباس به شبیه بیشی   که  اینا  اوه اوه

ا  این از  عمرا .. مهمون    ..بپوشم چی  

ه داره دیدم  ..کیارش:  کردم  صداش رسی    ع.. بوتیک تو   می 

 ..کرد  نگام اخم با  و   برگشت



ت یه  روز  اون  پوشیده مشگ جی    شلوار  ویه  طوش جذب تیس 

 شده ریش ریش کیم  زانوش قسمت روی که  بود 

  نیم خوشم مدلش از  اصال  ویل بود  مد  اینم البته که  بود 

 به  اصال  خداییش که  بود  کرده  فشن مد  طبق هم  موهاشو .. اومد 

  جلف زیادی  براش  کارا   این ویل بود  سالش2  4.. خورد  نیم نشس

 انداخته  گردنش  هم بزرگ طالی  زنجی   یه.. بود 

 ..بود 

کش خودش  قول  به  و  بود  امروزی تیپش کل  در   منو  نظر  ویل دخی 

 اصال تیپا  این  از  من چون کنه  جلب تونست نیم که

 ..نمیاد خوشم

 ..بود  کرده  افراط زیادی دیگه این ویل.. نه.. بود  بد  تیپش نمیگم

 حاال  تا   یک  از .. اومدم خودم به.. بود  زده زل  من به اخم با   همونطور 

 ..چه؟  من به.. کنم  یم ارزیابیش دارم

ی؟ داری کجا   - ..می 

م دارم:  گفت  حرص با  و  کرد   اشاره داخل به   خب.. حال و  عشق می 

یم داریم یم لباس می   ..سوالیه؟ چه این.. دیگه  بگی 

  نیم لباسا  جور  این از  من ویل .. بینم یم  دارم هبل:  گفتم  جدی لحن با 

  بعد  باشم گفته  االن همی    پوشم
 
 ..نگفت    نگ



  با 
 
  لباسان   جور  چه از  خانم رسکار .. هه :  وگفت  خندید  مسخریک

؟ میشه.. میاد؟  خوششون
 
 ..بگ

 لباسای این که  اینه  از  بهی   بپوشم گون  : وگفتم کردم  نگاش اخم با 

 ..بکنم تنم رو  جلف و  باز 

 مهمونیه این بهار  ببی   :  گفت  صورتمو  تو  زد   زل و   شد  جدی

 ابرومو خوام نیم.. بپوش    چ   که  میگم من و  منه  دوست

ی دوستام پیش  ..گفتم؟  چ    شنیدی.. بی 

 خورد  منو  غرور  که  بود  این بر  سعیش ی همه.. بود   عویص   خییل

 ..کنه

  و   دوستت مهمون   برو  پس:  گفتم  اروم و  کردم  نگاش خشم با 

 و  اونجا  بیام خوام  نیم چون.. من بدونه  هالبت.. باش خوش

م  ابروتو  نکرده  خدان   وقت یه  ..بی 

ون زدم پاساژ  در  از  و  برگشتم  میگه من به .. جعلق ی پسه.. بی 

 اینجوریاست  اگر  بگه  نیست یگ.. هه.. برم یم ابروشو 

  دعوت کارت  براش  انگار .. من خواستگاری اومدی کردی   غلط پس

 ..اشغال.. بودم فرستاده

 دستمو  که  شم سوار  خواستم و  گرفتم  رو  تاکش  هی جلوی

 سمت  برگردوند  منو  و  کرد   رد  رو  تاکش هم  بعد .. کشید 



 ..خودش

 ..کردم  نیم هم نگاش حت  

 غلیط  چه داری هست معلوم هیچ:  گفت  بلندی  صدای با  تقریبا 

؟  یم  ..کت 

 ..خونه برم خوام یم.. کیارش  بردار  رسم از  دست:  وگفتم برگشتمو 

 -- ..نکردیم خرید  هنوز  که  ما  ویل- -

 ..نکت   هم  سیاه صدسال  خوام یم.. داشتا  رون   عجب

  با  من.. گفتم؟  چ   که  شنیدی.. پرون   خییل:  گفتم  سمتشو  برگشتم

 ن   برو  هم حاال .. نمیام کوفت    مهمونیه این به تو 

 ..کارت

م تاکش و  کنم  بلند  دستمو  خواستم   شد   باعث صداش  که  بگی 

 ..بشم خشک رسجام

  زنم یم  زنگ برگرد  برو  ن    پاساژ  تو  نیای دیگه ی دقیقه  4 تا  اگر  - -

 -- حرفام شنیدن از  بعد  مامانت نکنم  فکر .. خونتون

 یه ممکنه چیه بیماریش بگم بهش اگر  حال هر   به.. بشه  خوشحال

 نه خودته  پای هم عواقبش که  بیاد  رسش بالن  

 ..نذار منتظرم زیاد   پس.. من



 نفس کردم  یم احساس.. نشنیدم صداشو  دیگه.. بود  بهش پشتم

 یم  اتیش داشتم تو  از .. شده سخت برام کشیدن

 ..گرفتم

  جون با  داره چرا .. باشه؟  پست تونه   یم حد  چه تا  ادم یه اخه

 قسمت   بود  یک  دیگه این خدایا .. کنه؟  یم  بازی مادرمن

 ..کردی؟  من

  عجب.. دادم یم تن ش خواسته به   د بای فعال .. نداشتم ای چاره

 های خواسته خداکنه فقط.. دستشا  بودم داده  ضعق   نقطه

 ..باشه نداشته ازم بدتری 

  باید  لحظه اون توی دونم  نیم چون نیاره  رو  روز  اون خدا  وای

 ..کنم  چکار 

 ..بود وایساده بوتیک  همون کنار .. پاساژ  تو  رفتم

  غلیط  هر .. نمیام اهکوت  قلمو  یه  این ویل.. نیست  بردار  دست   عویص  

 ..بکنه خواد  یم هم

  لبخند  دیدنم با 
 
  شد  یم  کاش  ای ویل.. شد  مرگ  ذوق.. هه.. زد  بزریک

 ..شدم یم راحت دستش  از  و 

 کنم  یم قبول من:  گفتم  جدی و  رسد  لحن با  که  تو  بره خواست

 رو لباش اون خوام یم  ویل بیام  مهمون    این به باهات



 ..بدم نظر  مخود میخوام.. خوام یم خودم که  بپوشم

 ..کردم  نگاش و  گفتم  محکمی   رو   اخرم ی جمله

ون داد  حرص با  نفسشو    ویل..  تو   برو  بیا .. خب خییل:  گفت  و   بی 

ه  باشه حواست  ..نکت   انتخاب چرن   چی  

 ..مغازه تو  ورفتم  ندادم جوابشو 

اهن.. داشت لباس مدیل  همه   و  تاپ .. دامن  و  تاپ.. مجلش پی 

 ..شلوارجی   .. مانتو .. شلوار 

 انتخاب لباس دست چند  تا  چرخیدم تو  اون دقیقه 44 به  کنزدی

 یه .. شیک و  دوخت  خوش وشلوار   مانتو  یه.. کردم

اهن   و  مشگ رنگ به بود  شب  مهمون    مخصوص که  مجلش پی 

 شده  کار   توش بیشی   ای نقره رنگ البته که.. ای نقره

  گرفت  یم  قرار  ش  شونه  روی هم کوتاه  شنل یه.. بود 

هم ی هم کیارش.. کردم  انتخابش همی     برای بیشی   ..نگفت چی  

ون پاساژاومدیم اون از  باالخره   هیچ هم ماشی    توی .. بی 
 
 حرق

 .. نزدیم

 .. گفت  بشم پیاده ازاینکه قبل  و   داشت نگه  خونه جلوی

 -- ..ارایشگاه برو  دنبالت میام عص  پنجشنبه- -



م ارایشگاه من .. نیست زمال:  وگفتم کردم  نگاهش  ..نمی 

؟  چکار  خوای یم پس- -   ..تو؟ نمیای.. فهیم  یم  بعدا  خودت-.. کت 

 یعت   این.. تو؟ نمیای گفتم  تو  بفرمایید  بگم بهش اینکه جای به

تو   زودتر   ..کن  کم  رس 

  گفت  و  هم تو  رفت اخماش چون گرفت  منظورمو  انگار  اونم

 ..دنبالت ممیا 8 شو  حاض   زودتر  شب پنجشنبه  فقط.. نه: 

 ..خداحافظ.. باشه:  وگفتم دادم تکون رسمو 

 کار   ازش انقدر  نشکنه گردنت .. داد  تکون  رسشو  فقط نداد  جوابمو 

؟  یم  تیکه  برای بلده  فقط زبون اون از .. کش 

  و  خوب حرف هیچ وگرنه.. کنه  استفاده کردن  تهدید  و  انداخی   

 ..چرخه نیم زبون این  روی درست  

 ..دیگه  منه  شانسه از  اینم

******* 

  کیارش  منتظر  و   بودم نشسته حیاط توی  اماده و  حاض  

 وقت هیچ.. بود؟ ارایش به  نیازی چه اصال .. بود  کم  ارایشم.. بودم

ا  این اهل  نه .. نیاد  خوشم کردن  ارایش از  اینکه نه.. نبودم چی  

 نیم  خوشم  اصال  تند  و  غلیظ ارایش از  ویل..  نبود  اینطور 



 ..اومد

  حقیق   ظاهر   و  شکل باشه  تر  مات و  کمی    هرچ   ارایش نظرم به

 کش  هم زیاد  ارایش با  وگرنه میشه حفظ صورت

 ..واال.. نشده  خوشگل

 حوض یه که  قدییم کوچیک  حیاط یه.. کردم  نگاه اطرافم به

 باغچه  یه راستم سمت.. داشت قرار  وسطش هم کوچیک

 یه.. کاشت  یم ریحون  توش تابستونا  انمام که  بود  کوچولو   ی

 ..داشتیم هم انگور  درخت

  پذیران   و  حال به و  کوچیک  اتاق دوتا .. بود  قدییم خونمون 

 ..جور و  جمع و  کوچیک

 هیچ    به .. باشم داشته مامانمو  فقط بود  زیادی برام هم همی    ویل

 ..ندارم نیاز 

  دیگه  ال اص.. نداشتم  هم رو  دردرسا  این  و  نبود  بیمار  مادرم کاش  ای

 ..پشیمونم االنم.. نبود  زندگیم تو  کیارش

 ..شدم بلند  جام از .. زدم صدا  رو  مامان در  زنگ صدای شنیدن با 

ون  اومد  هم مامان  ..اومد؟ کیارش:  گفت  و   بی 

م دارم  من.. مامان اره  بر  زود .. باشید   خودتون مواظب توروخدا .. می 

 - ..گردم  یم



  تو   نگران همه  از  بیشی   من ویل:  وگفت کرد   نگام مهربون   با 

م.. هستم  هم  کیارش  به.. باش خودت  مواظب بیشی    دخی 

 ..باشه داشته هواتو   کردم  سفارش

 ..خداحافظ.. جان مامان باشه:  وگفتم و  کردم  نگاش لبخند  با 

 ..مادر خدانگهدارت:  زد  یم  موج نگران   نگاهش تو  هنوز 

 کرده  پیک و  شیک کیارش.. کردم  بازش و  رفتم حیاط در  طرف به

 ..بود ایستاده ر د  پشت

؟... عزیزدلم.. سالااااام:  وگفت زد  لبخند  دیدنم با    باش زود .. خون 

 ..شد دیر  که  بریم

 ..مرش..  سالم:  گفتم  فقط من و  زد  حرف همه این

 ..کرد  جمع لبخندشو .. درک به.. ذوقش تو  خورد 

 ..کرد  حرکت.. ماشی    تو  نشستیم

 -- ..میاد بهت ویل کردی  کیم  ارایش اینکه با  - -

 ..مرش:  وگفتم کردم  هشنگا

ه مرش  از  غی    به تو - - ؟ نیست   بلد  ای دیگه چی  
 
؟  مثال -..  بگ  - ..چ 

 کیارش.. گلم.. عزیزم مثال :  گفت  لبخند  وبا  کرد   نگاه  روش روبه به

ا  این از .. جان  ..دیگه چی  



 ..نیستم  بلد  وجه هیچ به نه:  وگفتم زدمو  پوزخند 

  عیب:  فتگ  لب  زیر  حرص با  که  شنیدم وار  زمزمه صداشو 

 ..میدم یادت خودم.. نداره

ی ؟  چی    - ..گفت 

 ..نه:   وگفت انداخت بهم نگایه نیم

ون اورد  کوچیک   پالستیک یه و  کرد   باز  رو  داشبورد   در   ..بی 

 ..کن  بازش: گفت  و   پام رو  گذاشت

  تعجب وبا  ونبی   اوردمشون.. بود  نقاب  تا  4  توش.. کردم  باز 

 ..کردم  نگاشون

 - ..چیه؟ اینا 

؟  چ   واسه..  دونم یم که  اینو  خب-.. نقاب- -  - ..گرفت 

  به نقاب  باید  همه  مهمون   این توی.. امشب  مهمون    ی واسه- -

 -- ..باشن  داشته صورت

 کنارش  هم ای نقره پر  یه من  برای.. بودن  خوشگیل نقابای

 و ای نقره از  ترکیت  .. گرفت  یم رو  بینیم  روی تا .. داشت

 ..بود  سفید 

 ..میمونه زورو  نقاب عی   .. هه.. طوش  و  مشگ هم کیارش  برای



 خفاش به  بیشی   ویل.. مشکیه تیپشم.. باحال چه.. کردم   نگاه بهش

 ..خرابه جنسش بس  از .. زورو  تا   خوره یم شب

 ..داشت  نگه ویالن   ی خونه  یه جلوی

 -- ..شو پیاده.. رسیدیم- -

  نگه کنارخیابان.. پیچید  ماشی    فضای تو  لشموبای زنگ صدای

 جواب  لبخند   با .. کرد   نگاه گوشیش  ی صفحه به  و  داشت

 ..داد

 - ..الو

 سالم الو :  پیچید  گوش    تو  مادرش  مهربان و  گرم  صدای

؟.. پسم  ..خون 

؟ شما .. مادر  ممنونم  - ..چطورن؟ پدر .. خون 

؟  یم  چکار .. پسم خوبیم هم ما - -  -- ..کت 

  نوید .. مادر  خیابونم تو :  گفت  و  انداخت نگایه نیم اطرافش  به  آریا 

 ..کنید؟  یم چکار  شما .. خوبن؟ خاله و 

 -- ..فقط.. پسم خوبن همه- -

 .. مادر؟ چ   فقط:  شود  نگران  آریا  شد  باعث مادرش  سکوت
 
 اتفاق

 ..افتاده؟



 -- ..اومده  اقابزرگ.. فقط.. نه که  اتفاق.. پسم  نه- -

  کرد   وبسته باز  را  مانشچش حرص با .. کرد   سکوت لحظه  چند  آریا 

ی مگه .. باشه اومده خب:  وگفت  ..شده؟ چی  

  فراموش رو  اقابزرگ ی خواسته.. رفته؟ یادت  مگه آریا - -

 -- ..ببینتت خواد  یم.. کردی؟

ون را  نفسش  تو   االن من ویل.. نرفته یادم نه:  وگفت داد  بی 

 شاید  ماه 1 تا  که  گفتم.. بیام تونم نیم و  هستم ماموریت

 ..کشه  یم  طول ماموریت این بیشی   هم

ا  این با .. پسم شناش یم  رو  اقابزرگ که  تو   ویل- -  قانع چی  

ه .. نمیشه  -- ..بزن   حرف  باهاش خودت  بهی 

  خودم.. ندارم وقت و  ماموریتم تو  االن من مامان:  گفت  رسی    ع آریا 

م  یم  تماس باهاتون   ..خداحافظ.. گی 

 -- ..خدانگهدار.. باش خودت مواظب.. پسم  باشه- -

  ماشی    صندیل روی حرص با  را  وان کرد   قطع را  گوش    رسی    ع ا آری

 .. انداخت

 ..داد قرار  ان روی را  رسش  و  گذاشت  فرمان روی را  دستانش

  از  هم  یگ پری  و   جن بود  کم.. داشتم  کم  همینو :  گفت  دل  در 

یف دریچه  ..کنم؟  ر چکا اینو  حاال .. شد  فرما   تس 



 فرو   فکر  به  و  گذاشت  دستش روی را  ش  چانه.. کرد   بلند  را  رسش

 ..رفت

  این روی توانست نیم جوری هیچ که  بود   درگی   انقدر  ذهنش اما 

 ..کند  تمرکز  موضوع

 به   را  ماشی     و  کشید   عمیق   نفس.. انداخت ساعتش به نگایه

 ..اورد  در  حرکت

******* 

  و  رفت من  از  جلوتر  کیارش.. شدیم پیاده ماشی     از  خونه جلوی

 ..زد درو  زنگ

 ..بله: پیچید  ایفن تو  ای مردونه و  کلفت   صدای بعد  لحظه چند 

 ..کیارش  منم اش کن  باز :  گفت  کیارش

 -- .. رمز اسم- -

  ی ه سپید .. شب ی سایه :  گفت  واروم کرد   تر   زبان با  لبشو  کیارش

 ..صبح

 -- ..اومدی خوش.. کیا   اقا  تو  بفرما .. ایول- -

  مهمون   یه اینجا  مگه.. بودم کرده  تعجب.. شد  باز  یگت  صدای با  در 

 یم  ادم از  رمز  اسم چرا  پس.. نیست؟ ساده



 ..بودا عجیب.. خوان؟

  و   ها  چراغ با  حیاط کل.. بود  بزرگ خییل خییل.. شدیم  باغ وارد 

 نمای   اب یه.. بود  شده نوران    زیبا  و   تزییت   المپهای

  ار قر  ویال  روی به  رو  درست باغ وسط هم خوشگل و  بزرگ

 ..داشت

 ..بزن نقابتو :  گفت  کیارش  که  بودیم نرسیده ویال  به  هنوز 

 بهش..  زد  خودشو  مال هم کیارش.. زدم نقابمو  و  دادم تکون رسمو 

 ..اومد  یم

 ..کرد  نگام منتظر  و  طرفم به گرفت  بازوشو 

 ..چیه؟:  وگفتم باال  انداختم  ابرومو 

 ..بگی    بازومو .. نداره  چیه:  وگفت داد  تکون بازوشو 

 - ..چرا؟

ون داد  نفسشو  حرص با    و  جر  ی حوصله  و   حال بهار :  وگفت بی 

 ..مثال نامزدیم رسمون خی  .. بگی   بازومو .. ندارما  بحث

  باهاش کردنو   بحث  ی حوصله و  حال هم خودم  خداییش

  هیچ  بدون  همی    ی  واسه.. نداشتم
 
 جلو بردم دستمو  حرق

 ..گرفتم   وبازوشو 



 ..کرد  نگام  تعجب با 

 ..چیه؟ دیگه:  گفتم

 راه  بحت   اینکه بدون  شده چ   که   کردم  تعجب فقط هیچ  - -

 -- ..کردی  قبول درخواستمو  بندازی

 ..ویال تو  رفتیم.. کرد   حرکت  اروم هم اون.. ندادم جوابشو 

 .....وحشه؟؟؟؟؟؟ باغ .. روووووو  اینجا  اوه اوه

 ..اومدیم؟ درست مطمئت  :  گفتم  کیارش  گوش  کنار 

 ..چطور؟.. اره:  وگفت  کرد   نگام

 کردم  یم نگاه خوش الیک ادمای اون به که  حایل در  زدمو  د پوزخن

اد  ی خونه به اینکه از  بیشی   اینجا  اخه:  گفتم  ادمی  

 ..کجاست؟  دیگه اینجا .. شبیهه جنگل یا  وحش باغ به باشه شبیه

  بدم صتشخی خون    به تونستم نیم بود  صورتش  رو  نقاب چون

 فهمیدم صداش روی از  ویل ..   نه یا  عصبانیه االن که

 ..شده گرفته  حالش حسان  

ی  کش  ندی نظر  اگر  تو :  غرید   ..نمیگه بهت چی  

  به جمعیت بی     از  چ   عی    یگ  دفعه یه.. جلو   رفت هم بعد 

 قد  یه یارو .. کیارش  پشت رفتم ترسم از .. دوید  طرفمون



چراغ عینهو  داشت   گوریل  عی    رستد  داشت هیکلم  یه برق تی 

 ..بود   انگوری گوریل  خود   بابا  نه.. انگوری 

  وحشتونه باغ ی رسکرده اینم البد :  گفتم  کیارش  گوش  کنار 

 ..میاد که  هیکلش و   قد  به.. اره؟

 ..بهار شو  خفه: گفت  لب زیر  خشم با 

ی   وایساده جلومون   درست گوریله  اون چون نگفتم بهش چی  

 ..بود 

  با  و  داد   دست کیارش  با  د بو  لباش رو  که  پهت    و   پت لبخند  با 

 ..پس اومدی خوش.. کیا   اقا  سالم:  گفت  کلفت    صدای

  دردم  اون جای به من که  کیارش  کمر   پشت زد  همچی     هم بعدش

 ..حقته.. شو  خفه بگو  یه حاال   اوه اوه.. گرفت

  عجب.. ممنونم.. جان اش سالم:  وگفت زد  لبخند  هم کیارش

 ..کاشتیا  گل  همیشه مثل.. دادی  ترتیب  مهمون  

 ..شدم دلباز   و  دست زیادی  اینبار  اره:  وگفت زد  چشمک اش

 ..دادم قورت دهنمو  اب.. افتاد  من به نگاش

 خانم این:  گفت  کیارش  به ورو  زد  برق  چشماش من دیدن با 

  رو  خوشگله
 
؟  نیم معرق  ..کت 



 که  بتوپه بهش کیارش  که  االنه.. هم تو  رفت اخمام حرفش این با 

 چه ویل.. منه؟ دهنامز  با  کردن  صحبت طرز  چه این

 ..من دارم خایم خیال

 :  گفت  و   شد  پررنگی   لبخندش کیارش
 
 نامزد .. کنم  یم معرق

 ..بهار خوشگلم

 خوش.. عایل چه:  جلو  اورد  دستشو  و  باال  انداخت ابروشو  اش

 ..خانم اومدید 

 ..مرش:  گفتم  کلمه  یه و  گرفتم  نادیده رو  ش شده دراز  دسته

 و  کرد   جمع لبخندشو  رسی    ع چون.. ذوقش تو  خورد   بدجوری انگار 

 کیارش  به نگایه نیم  و  عقب کشید   دستشو 

 ..انداخت

ی.. کردم  نگاش  ازاین  که  خوندم یم نگاهش از   ویل نگفت چی  

 ..نیومده خوشش کارم

 ..دارم؟ انگوری گوریل   این به چکار  من درک  به

 کیا   بفرما :  کرد   اشاره سالن اونطرف وبه کرد   ای  رسفه تک اش

 پذیران   احسنت نحو  به  ازتون میگم ها  بچه  به.. جان

 ..کنند



ی که  من   اون رفتیم دوتان   و  کرد   تشکر  کیارش  ویل نگفتم چی  

 ..سمت

 خییل  نور .. کردم  نگاه هم اطرافم به  اونور  رفتیم یم  داشتیم وقت  

 رسی یه همه ..   بود  کرده  روشن رو  سالن فضای کیم

 بودن  زده  غریب و  عجیب های ماسک

  گوشت  بیخ داشت یگ  انگار .. هیچ   دیگه که  هم  موزیک صدای

 ..بووووددددد کنده  کر . . کشید   یم جیغ

 گفتم  نیم هیچ  .. نشستم کنارش  منم صندیل رو  نشست  کیارش

وع اون ویل  ..کرد  رس 

 -- ..کردی؟  بود  کاری   چه این- -

 ..کار؟  کدوم:   گفتم  ریلکس وخییل کردم  نگاش

  اونجوری چرا .. دی؟ندا  دست باهاش چرا .. نزن نفهیم به  خودتو - -

 -- ..دادی؟ جوابشو 

  با 
 
م داشت   توقع.. هه:  گفتم  مسخریک   ماچش بغلش بی 

 ..بود  زیادیش  همونم.. کنم؟

 بهش اگر .. کنیا   یم   بازی  من ابروی با   داری  بهار :  گفت  خشم با 

 ..شد؟ یم کم  ازت چ   دادی  یم  دست

 - ..بدم؟ دست بیابون    غول اون به من  نیست مهم تو  برای یعت  



 ..که  خوردت نیم  .. نه  که  معلومه:  گفت  جدی و  محکم نلح با 

ت ن    انقدر  یعت  .. شدم شوکه حرفش این از   باورم  اصال .. بود؟  غی 

 ..شد  نیم

  خشکت چرا :  گفت  که  کردم  یم نگاش داشتم زده  بهت همینطور 

 ..بیار  در  وشالتو  مانتو  شو  بلند .. زد؟

ی ادمد ترجیح.. اومدم خودم به   هر  چون کنم  سکوت و  نگم چی  

 من  حرفای وقت  .. کرد   یم  بدتر  رو  اوضاع من حرف

ه این رس  تو  و  سنگه تو  میخ کوبیدن  عی     خودمو  چرا  پس  نمی 

 ..کنم؟  اذیت

 و  کردم  کارو   همی   .. عمرااااااا   رو  شال ویل میارم  در  مانتومو 

 ..نشستم

  در  اینو  ا چر : توپید  بهم که  بودم نگرفته قرار  صندیل  رو  خوب هنوز 

 ..بیار درش زودباش.. نیاوردی؟

 بهش هیچ   نمیشه.. نیست  بردار  دست انگارامشب این نخی  

 ..بود کرده  عصبانیم.. نگفت

  نیم بر   رسم رو  از  رو   شال این  من:  گفتم   جدی العاده فوق لحن با 

 ازاینجا االن همی    نمیاد  خوشت اگر .. کیارش  دارم

م  ..می 



  و  شد   بلند  جاش از  هم بعد .. چشمام  تو  زد  زل خشم  با  لحظه چند 

 دلت  که  غلیط  هر  اصال .. باشه  بذار .. خب خییل:  گفت

 ..بکن خواد  یم

ی؟  کجا :  گفتم  که  رفت  یم داشت  ..می 

  به:  گفت  بود   من به پشتش  که  حایل  در   و  داد  تکون  هوا  تو  دستشو 

 ..گردم  یم بر .. نداره  ربیط تو 

 اینجا  اگر .. نگردی بر  سالم صد   و  بری خوام یم:  گفتم  دلم  تو .. رفت

 ..پرسیدم  نیم ازش اینو  که  نبودم  تنها  و   غریب

  صدا  ن   و  کردم  یم نگاه جلوم چله و  وخل  وحش   ادمای به داشتم

 ..خندیدم یم  بهشون

 منفجر  خنده از  خواستم یم دیگه دیدم  یم اینارو  وقت   خب

 ..بده شفاشون دم از  خدایا .. ن  ودیوونه  خل  بود   تابلو .. بشم

 بودم گرفته  دستمو .. بود  نشسته چشمام به اشک خنده زور  از 

 خونه  دیوونه  یا  نجا ای خدا  وای.. خندیدم یم  دهانمو  جلوی

 ..نیست خارج دوحالت  این از .. وحش  باغ  یا  ست

  دفعه  یه خندیدم یم  چل و  خل جمع اون به داشتم که  همونطور 

 ..افتاد  ویال   در  به نگام



  داشت ای نقره  و  مشگ نقاب یه صورتش روی که  قدبلند  مرد  یه

 نگایه.. بود  کشیده  اتو  و  شیک خییل تیپش.. تو  اومد 

  کردم  یم  احساس.. سالن اینطرف اومد  هم  بعد   و  انداخت جمع به

 ..کرد  نیم نگام ویل من سمت میاد  داره

  درسته.. داشت  یم بر  قدم محکم  و  پایی    بود  انداخته رسشو 

 ..من طرف اومد  یم داشت .. 

 نگام اونم که  انداختم بهش نگایه نیم.. نشست  کناریم  صندیل روی

 یا  بزنه لبخند  یه حت   اینکه  بدون  ویل.. کرد 

 .. برگردوند  روشو  بکنه توجیه

 هیچ اخه.. کنه  یم فرق اینجا  ادمای با  کل  به انگار .. بود  عجیب برام

 و  سنگی    هم  انقدر  و  نداشت اینو   تیپه اینجا  کس

  این ویل  بودن پوشیده لباس وجق اجق و   جلف همه.. نبود  خشک

 ..کرد  یم   فرق توشون

  البد .. اومد  نیم اینجا  که  نبود  ازاینا  یگ اگر .. خیال ن  :  گفتم  دلم تو 

 بره  بشه  بلند   اگر .. ست دیوونه دیگه  جور  یه اینم

 ..فهمم  یم  وسط

 رسیده تازه.. بقیه مثل میشه  بعد  اینم حتما .. زدم لبخند  فکر  این با 

 ..خب



بت سیت   یه  رنگاشو  خوش اون از  یگ.. جلوم گرفی     رس 

 بود  مرموز   اقای همون که  دستیم  لبغ هم یگ.. برداشتم

 ..می    رو  گذاشت  و  برداشت

بت  لیوان   یه دیدم که  بخورم خواستم و  دهانم  جلوی بردم رو  رس 

 ..بود بد  بوش اره.. کردم  بو .. میده تندی  و   بد  بوی

 ..هم تو  کشیدم  ابروهامو 

  چه دیگه این.. اه:  گفتم  و  کردم  نگاش جلومو  گرفتم  لیوانو 

 ..ده می بون   چه .. زهرماریه؟

ان    و   مردونه صدای  ..زهرماره همون:  گفت  گی 

 ..بود مرموزه یارو   همون.. کردم  نگاش  تعجب با 

  نیم چرا  پس:  وگفت زد  پوزخند  دید   خودش رو  منو  نگاه وقت  

 ..خوریش؟

و  رو   کوبوندم  لیوانو    نیم  بهش لب چیه  توش ندونم تا :  گفتم  می  

 ..زنم

؟:  گفتم  زده بهت.. کردم  هنگ  ..چ 

 چیه توش بدون    خواست   نیم مگه  :  کرد   تکرار 

 - ..واقعا؟



 ..نخوردمش و  فهمیدم زودتر  خداروشکر :  گفتم  لب زیر 

 ..نخوردی؟ حاال  تا  مگه:  گفت  که  شنیدم  صداشو 

 ..نخی  :  مگفت  همچی   

 تعجب.. چیه؟ مگه خب.. کرد   نگام  تعجب  با   و  برگشت یارو  که

 ..که  نداره

 - ..خوری؟ نیم چرا  شما 

 ..ندارم میل:  وگفت کرد   نگاه لیوانش به

 هم  تو  و   باال  دادی  یم تهشو  تا  وگرنه نداری  میل اره:  گفتم  دلم تو 

 ..جماعت این همرنگ شدی یم و   وسط  رفت   یم

 ..طرفم به میاد  هدار  کیارش  دیدم دور  از 

 رفت  و  شد  بلند   جاش از  اروم بود  نشسته کنارم  که  مردی اون

 ..اونطرف

 ..نشست اون رسجای  و  اومد  کیارش

 ..نداشت  عادی حالت انگار 

وع   بود  ساله 24 حدودا   جوون دخی   یه که  دستیش بغل با  کرد   رس 

 ..خندیدن و   زدن حرف ند بل بلند 



 کرد   یم کارارو   این  من حضور  در  ازاینکه  ویل بودم توجه ن   بهش

 روی به رفتاراشو  این کردم  سیع.. شدم ناراحت

 دستش کوفتیا   همون  از  سیت   یه که  مستخدما  از  یگ.. نیارم خودم

 جلوشو  کیارش  که  شد  یم رد  اونجا  از  داشت بود 

 ..برداشت  لیوان یه و  گرفت

 ..بخور.. عزیزم بیا :   گفت  کشداری  لحن با .. جلوم گرفت  رو  لیوان

  من دون   یم که  خودت.. خورم نیم:  وگفتم  هم تو  کشیدم  ابروهامو 

 ..نیستمش اهل

 من حرف کجای.. بخندی اب رو .. باال  گرفت  لیوانو  و  زد  قهقهه

 ..داشت؟ خنده

بته که  این  عزیزم:  گفت  خندید  یم  هنوز  که  حایل در    .. رس 

 ..عزیزم بخور  بیا 

  یم بهم ازش حالم زد  یم حرف کشدار   لحن با  و   اینجوری وقت  

 ..مرد؟ گفت  میشه اینم به اخه.. خورد 

بت اگر .. بود  م تشنه  خییل خداییش  لیوانو .. خورم یم که  باشه رس 

 ..گرفتم  ازش

ه  اون با  کرکر   و  هرهر  فاز  تو  رفت  دوباره و  کنارم  نشست   ن  .. دخی 

 ..بکنه خواد   یم دلش  غلیط  هر  بذار  خیال



 ..باال اوردم لیوانمو .. کردم  یم نگاه اطرافمو  که  طور  همی   

  درست.. افتاد  مرموز  مرد  همون به نگام که  بود  دهانم جلوی لیوان

 و  بود  انداخته پا  روی  پا  و   بود  نشسته ما  روی روبه

 ..من  به  بود  زده  زل

  ی نشونه به  و  باال  اورد  اروم دستشو .. کنم  یم نگاش دارم  دید  وقت  

 یم  اینجوری چرا .. شد  گرد   چشمام.. داد   تکون نه

  داشت  انگار .. کرد   تکرار  کارو   همون بازم.. نگرفتم منظورشو .. کنه؟

 داشتم  مگه.. نکنم رو  کاری  یه کرد   یم اشاره بهم

 ..داره کمبودی  یه بقیه مثل اینم البد  خیال ن  .. کردم؟   یم چکار 

بتو  بته.. رسکشیدم تهشو  تا  و  باال  دادم رس   چه که  وای.. بود  البالو  رس 

 ..اومد حال جیگرم.. بود  خوشمزه

 اونجا  ویل.. کردم  نگاه مرد  همون  به  دوباره  و  پایی    اوردم لیوانو 

 ویل چرخوندم سالن اطراف چشممو  دور   یه.. نبود 

 ..زد؟  غیبش کجا   دفعه  یه.. نبود  که  نبود .. نخی  

ه بلند بلند میخ.. کردم  نگاه کیارش  به  دیدنبا اون دخی 

  رو  کیارش  لیاقت.. چیه؟ سهوا زدنتون قهقهه دیگه.. کوفت  خب

ا  همی     ..واال.. الیق چه هر  خالیق.. داشی    دخی 



  یم هوش ن   داشت.. کرد   نگام  و  برگشت که  پهلوش تو  زدم اروم

 ..رست  تو  خاک.. بزنه حرف نداشت  نا .. شد 

 - ..نگرانشم.. بزنم زنگ مامانم به خوام یم بده گوشیتو -.. چیه؟- -

 ..دستم داد   و  اورد  در  گوشیشو   جیبش تو  از  و  کرد   غرغر  لب زیر 

  یم وصدا  رس  باز  ویل سالن اونطرف رفتم و  شدم بلند  جام از 

  که  پایی    ی طبقه.. چرخوندم چشم .. اومد 
 
 اگر .. نبود  اتاق

   این توی باشه
 

 ..نیست معلوم شلویع

ه.. افتاد  ها   پله به چشمم ه  صدا  حتما   اونجا .. باال  برم  بهی   ..کمی 

 ..کردم  نگاه اطرافم به و  ایستادم.. باال  رفتم

ه؟ چه.. میشه پیدا  اتاق اینجا  بخواد  دلت تا  اوهوووووو   ..خی 

ه ویل بود  بسته که  دوم و   اول اتاق در   که  رو  سوم  در  ی  دستگی 

 ..ایول.. شد  باز  کشیدم  پایی   

ی  از  ویل تو  رفتم   عرسی     و  کشیدم  بنفش فوق جیغ یه دیدم که  چی  

ون پریدم  ..خدا وای.. بی 

  نیم کردم  یم کار   هر .. بود  اومده  بند   نفسم.. وایسادم دیوار  کنار 

ون  بندازمش  رسم از  رو  صحنه اون تونستم  ..بی 



  یا  کنند   یم رفتار  حیوون مثل یا  همه.. داره؟ رو  جنگل قانون اینجا 

 اینجا  اخه د .. زنن  یم حرف حیوون مثل

 ..میشم دیوونه دارم.. کجاست؟

  دست پیشونیم به.. کنه  یم درد  رسم کردم  یم احساس

ه .. کشیدم  یه تو  برم کردم  نیم جرات.. بزنم زنگ همینجا   بهی 

 اینجا .. ببینم ها  صحنه ازاینجور  باز  ترسیدم یم .. اتاقا  ازاین کدوم

 ..جهنمه مثل درست

 ..داد جواب  انمام بوق دوتا  یگ  از  بعد .. گرفتم  رو  شماره

؟.. مامان سالم الو -.. الو - -  - ..خون 

م  سالم- - ؟ تو  عزیزم  خوبم.. دخی    زدی زنگ چرا .. شده؟ چ  .. خون 

 -- ..مادر؟

ی:  گفتم  و  زدم لبخند   زدم  زنگ.. شدم  نگرانتون  مامان نیست چی  

 ..خوبه؟ حالتون ببینم

 -- ..گذره؟  یم خوش  بهت.. خوبم مادر  اره- -

 رو  پوزخند .. شد  متوقف در  همون  روی نگام. . کردم  نگاه اطرافم به

 ..نکنه معلوم اینو   لحنم کردم  سیع ویل بود  لبام

  ی همه.. بودم  ندیده رو  جان   همچی    عمرم تو .. مامان عالیه:  گفتم

 اصال .. هسی    کرده  تحصیل و  کماالت   با  ادمای مهمونا 



ی یه ی یه میگم چی    ..شنوین یم چی  

م؟ ا واقع:  پیچید  گوش    تو  مامان شاد  صدای   خب.. دخی 

 بودم  نگران  ش همه .. گذره  یم خوش  بهت که  خداروشکر 

  برات نکنه
 
 ..نیاد  خوشت اونجا  از  یا  بیافته اتفاق

 واقعا  نکنه درد  کیارش  دست.. ست العاده فوق  اینجا  مامان نه

 - ..باحالیه جای

ن دیوار  از  میمون عی    همه دادم ادامه دلم تو    قورباقه عی    باال  می 

 کال.. کی     یم عرعر   هم  خر  عی    پرن  یم پایی    باال 

ه ادم مگه.. خودش واسه وحشیه باغ   یم بد  بهش وحش باغ  می 

 شده  شب  خفاش مثل امشب کیارش  میگم من.. گذره؟

 ..دیگه ایناست از  یگ  اونم.. اینجوریه چرا  بگو  پس

ی دیگه چرا .. بهار :  اورد  خودم به منو  مامان صدای ؟ چی  
 
 ..نمیگ

 ..کشید  تی   رسم تو  و  رفت یایهس چشمام دفعه یک  موقع همون

 ..اخ:  گفتم  وناخواسته گرفتم  رسم به دستمو 

 ..الو.. خوبه؟ حالت  بهار .. الو :  پیچید  گوش    تو  مامان  نگران صدای

 کنه  یم درد  رسم کم  یه صداست  و  رس  اینجا  بس از .. مامان خوبم

 - عادت جاها  اینجور   به  من چون طبیعیه خب ویل



 ..میشه خوب کم  کم.. ندارم

م انتمنگر   - ..باش خودت مواظب.. دخی 

 گفتم  ندم سون    دوباره اینکه واسه.. بود  شده بیشی   دردم رس 

 من با   کاری  دیگه برم  قربونت.. جان مامان باشه: 

 ..منتظرمه کیارش.. نداری؟

م نه  - ..برگرد هم زود ..  باش  خودت مراقب میگم بازم.. دخی 

 - ..خداحافظ.. باشید  خودتون  مواظب هم شما .. جان مامان باشه

م خدانگهدارت  - ..دخی 

 برم خواستم.. دستیم کیف  تو  گذاشتم  و  کردم  قطع رو  گوش  

 به  چسبیدم.. رفت  گیج  رسم که   ها  پله طرف

 جا  همه.. بود   فایده ن   ویل کردم  بسته و  باز  چشمامو   چندبار .. دیوار 

 ..دیدم یم  تار  رو 

  یم داد   و  کشن  یم جیغ دارن همه  پایی    کردم  یم احساس

 اینجوری  چرا .. میاد؟ رسم  داره بالن   چه خدایا .. زنن

 ..میشم؟

  یم رسم دور   داشت انگار .. کردم  نگاه اطرافم و   راهرو  به

 نا .. بود  کرده  عرق صورتم.. کشید   یم سوت  رسم.. چرخید 



 ..وایسم نداشتم

 اینجا  وگرنه  یی   پا برم  جوری یه باید .. کردم  جدا  دیوار  از  خودمو 

 پیش برم باید .. برسه دادم به که  نبود  کش

م  یم دارم خدا  وای.. کیارش  ..می 

  نگه  دستام با  رسمو .. چرخیدم خودم دور  برداشتم که  اولو  قدم

 قد مرد  یه و  شد  باز  اتاقا   از  یگ در  موقع  همون.. داشتم

ون  اومد  ازش هیکل  قوی و   بلند    با .. ببینم صورتشو  کردم  سیع.. بی 

 خشت   صورت.. مالیدم چشمامو  دستم

 ..بود بزرگ خییل هم هیکلش.. داشت

 رسم هم طرف  یه از .. بودم  ترسیده  واقعا  لحظه اون توی راستش

 .. کرد  یم درد  حسان  

 حفظ تعادلمو  تونم  نیم.. کنید   کمکم  اقا :  گفتم  لب زیر  فقط

ه گیج  داره رسم.. کنم  ..می 

 از .. طرفم  به اومد  و  زد  وحشتنایک  ی قهقهه.. بود   شده تار  نگاهم

 ..عقب رفتم ناخداگاه .. بودم ترسیده  صداش

 ای:  گفت  کلفت    و  زمخت صدای با   خندید  یم  که  همونطور 

 کمکت  خودم عزیزم بیا .. خوشگیل کوچولوی  چه.. جااااااان

 ..کنم  یم



 ..عویص   کن  ولم.. نزن من به  دست.. کن  ولم:  کشیدم  جیغ

ا  این مگه یارو  ویل  چرا :  وگفت کشید   دستمو ..  بود   حالیش چی  

 بریم  بیا .. بیا .. کنم  کمکت  خوام یم.. عزیزم؟ کنم  ولت

  بیا .. اولت  روز  مثل بش   تا  کنم  چکار  باید  دونم یم  خودم اتاق تو 

 ..عزیزم

 اون  بی    اخه.. یک؟  از  ویل.. خواستم یم کمک  و  زدم یم جیغ

 ..کمکم؟  بیاد  که  د بو  ادم یک  حیوون همه

  پرتم و  کرد   بلندم زمی    رو  از  حرکت یه  با  نمیام همراهش دید  وقت  

  همون تو  کرد 
 
 بود  اومده ازش که  اتاق

ون  ..اومد طرفم به و  کرد   قفل درو .. بی 

  گرفته  هم م گریه  که  االن حال به وای بود  تار  دیدم همینجوریش

 ..بود 

 من  با .. بردار  رسم از  دست توروخدا :  کنم  التماسش شدم مجبور 

 لعنت   ویالی  این توی دخی   همه این.. داری؟ چکار 

 ..کن  ولم.. دیگه یگ رسوقت برو  ریخته

 خورد  پشتم .. عقب رفتم و  کشیدم  بلندی جیغ.. تخت رو  کرد   پرتم

 همون  این و   تخت باالی به



 اخر  اینکه حس.. پیچید  وجودم تمام تو  که  بود  بدی حس

 ..ندارم رایه دیگه ... تمومه  هدیگ اینکه حس.. خطم

 که  شنیدم  صداشو   و  تخت  رو  اومد  هم کثافت  ی مرتیکه اون

 عزیزم نه تو  چرا :  گفت

ای عاشق  من  دونست   یم  که  تو  تا .. م؟ا بسته گوش  و  چشم دخی 

 میمون   رسخ  سیب یه مثل

 تازه.. هاش؟ خورده کرم  اون رسوقت برم چرا ..  دارم اینجا  رو 

 شت   چه.. دارم کارا   خییل باهات.. عزیزم کردم  پیدات

 ..جاااااان ای.. امشب  بشه

 بیش شد  یم  باعث زد  یم که  حرفان    با .. کنم  چکار  باید  دونستم نیم

سم پیش از   که  زد  یم تندتند  انقدر  قلبم.. بی 

ون  بزنه م  سینه تو  از  االن مکرد  یم حس   یم  پام رستا .. بی 

 دستام..  بود  نشسته کمرم  و  پیشون   رو  رسد   عرق... لرزید 

 ..بود بسته یخ

  نذار .. بشم  ابرو  ن   نذار .. کن  وراحتم  بگی   جونمو  االن همی    خدایا 

 همه خدایا .. کنم  تحمل رو  ابرون    ن   و  خفت این

مو   ازم پاکیمو  خدایا   پاکیشه دخی    یه داران    تموم.. نگی   ازم چی  

 گناهه   خودکش   گفت    خدایا .. بشه اینجوری نذار .. نگی  



 گناه  نذار  خدایا .. کنم  تحمل عمر  یه رو  ابرون   ن   این ننگ  نذار  پس

 ..نذار.. خدا  کنم

  ویل.. خواستم یم کمک  ازش و  زدم یم حرف خودم خدای  با  دلم تو 

 یم  اینو  تقدیر  چون میشه  بشه بخواد  که  کاری

 برام راهها  تموم چون.. شده نوشته اینطور  برام بلق  از  چون .. خواد 

 ..شده بسته

 ..خواستم یم کمک  و  کشیدم  یم جیغ دلم  ته از 

 روم از  و  کشید   نعره.. زدم چنگ صورتش به  و  باال  اوردم دستمو 

 ی هکشید  یه و   برگشت که  شم بلند  خواستم.. شد  بلند 

 که  رسگیجه..  تخت رو  افتادم.. توصورتم خوابوند  محکم خییل

 چشمام کردم  حس کم   کم.. شد  بدتر  وضعم داشتم

 ..بود  شده مبهم برام صداها .. بینه نیم رو  جان   دیگه

 هیچ    دیگه

 ..رفتم هوش از  و  نفهمیدم

******* 

  باز  چشمامو   شد  باعث.. صورتم تو  خورد  که  افتاب نور 

 نوک با .. کردم  بلند  رسمو  و  چشمام جلوی گرفتم  دستمو .. کنم



 ..دادم ماساژ  مو چشما انگشتام

 خودم به .. نبود  اتاق تو  کس  هیچ.. کجام؟  من.. کردم  نگاه اطرافم به

 شده کشیده  روم سفید  ی مالفه یه.. کردم  نگاه

  چرا  من .. خدایا .. شد  چهارتا  چشمام.. کنار   زدم رو  مالفه اروم.. بود 

  چه  دیشب بیاد  یادم کردم  سیع.. نبود  تنم هیچ  
 
  و  افتاده اتفاق

 ..کنم  یم چکار  اینجا 

  اون.. اوردن هجوم مغزم به  دیشب های صحنه  تموم  دفعه یه

 دار نقاب مرد  اون.. حرکات اون..  دیوونه  ادمای

 ی  مردتیکه اون.. یادمه اره.. مرد   واون.. و .. تلفن .. کیارش.. مرموز 

 ..خدایا نه ..  و  اتاق تو  اورد  منو .. اشغال

  یم تی   کمرم  و   دل همه  از  بیشی  ..  کرد   یم درد  تنم.. نشستم جام تو 

 خدایا ..  نه .. نه.. بست  حلقه چشمام تو  اشک.. کشید 

 ..نه

 ..نبااااااااااید.. نه.. افتاد  یم  اتفاق این نباید .. نهههههه:  کشیدم  جیغ

  یم  تخت به  مشت با  و  کشیدم  یم جیغ و  کردم  یم هق هق

 چرا.. چرا؟ اخه.. شد  یم  اینجوری نباید .. کوبیدم

 ..چرا؟.. من؟



  

 اتاق سکوت هقم هق صدای گذاشتم  و  زانوهام رو  گذاشتم  رسمو 

 ..بزنه برهم رو 

  تحمل چطور  رو  ننگ این حاال  داشتم بدبخت   کم  خودم

 اینجا  نباید .. برم اینجا  زودتراز  هرچه باید .. چطور؟.. کنم؟

 الیه.. میاد  بدم کیارش  از  همه از  بیشی  .. متنفرم اینجا  از .. باشم

 اینکارو من  با  چرا .. بشم  راحت دستت از  تا  یبمی  

 ..جهنم؟  این تو  اوردی منو  چرا .. کردی؟

  یه  دنبال.. بود  خورد  تنم  تموم.. شدم بلند  تخت رو  از  زار  حال با 

ی  در  بود   اتاق تو  کمد   دوتا .. بپوشم که  گشتم  یم چی  

 لباسا  ی  همه.. کردم  باز   درو  یگ  اون.. بود  مردونه .. بازکردم یکیشونو 

 ریختم  همشونو  وخشم حرص با .. بود   زنونه

ون   یه با  برداشتم  شلوار   و  مانتو  یه  بینشون  از  و   بی 

 یم  گریه  زور  از  و  کردم  یم گریه  که  همونطور ... رورسی

  نا  چون  بدوم تونستم نیم .. پوشیدم لباسارو .. لرزیدم

 نفس  از  تا   دویدم  یم  انقدر .. کردم  فراریم ازاونجا   وگرنه.. نداشتم

م  تا .. بیافتم  ..بشم راحت و  بمی 



  چکار  من حاال  خدایا :  نالیدم و  کردم  بلند  رسمو   درد  از  پر  دیل  با 

  این با .. کنم؟
 
 چکار  باید  پیشونیمه رو  که  ننگ

 ..شد؟ اینجوری چرا .. کنم؟

ون  رفتم اتاق  از  و  کردم  پاک اشکامو   دست پشت با   که  ویالن  .. بی 

 حیوون مشت یه  و  موند  یم جنگل مثل دیشب 

 یک .. بود  شده غرق سکوت تو  ز امرو  توش   بودن ریخته وحش  

 ..بوده؟ خی   چه اینجا  دیشب   شد  یم  باورش

 اروم و   ها  نرده به گرفتم  دستمو ..  رفتم ها  پله طرف به حایل ن   با 

 ..پایی    رفتم

ون بزنم لعنت    ویالی  اون از  تونستم باالخره  رفتم خیابون رس  تا .. بی 

 ..خونه برگشتم و  گرفتم  تاکش  یه و 

  ماشی    ی پنجره به بودم چسبونده رسمو  و  بودم نشسته تاکش تو 

ون به که  همونطور  و   پشت  کردم  یم نگاه  ادما  و  بی 

 ..ریختم یم اشک هم رس 

  این دیگه .. بود   کرده  فرق اسمون تا  زمی    دیروزم با  من امروزه

 ..بود شکسته.. نبود  سابق  بهار   اون.. بهار 

ه ش همه.. کیارش  فقط   نیم.. کیارش  کنم  یم  نابودت.. اونه  تقصی 

 یم  ت بیچاره.. بره پایی    گلوت  از  خوش اب یه ذارم



 ..کردی  خوردم چون کنم  یم خوردت.. کردی  م بیچاره چون کنم

  نشده بد  حالش.. بودم؟ کجا   دیشب بگم.. کنم؟  چکار  مامانو  حاال 

 ..باشه؟

  برم تا  کنه  صی   گفتم  راننده به رو .. داشت نگه  خونه  جلوی تاکش

 ..بیارم رو  ش کرایه  پول  خونه تو  از 

 یم دستام.. رفتم در  طرف به  و  شدم  پیاده  ماشی    از 

دم زنگ روی انگشتمو .. لرزید   ..فس 

 ..نبود خوب اصال  حالم

******* 

  از .. کرد   حرکت ساختمان پشت طرف به  و   شد  خارج ویال  از  اریا 

 ..بود خی   با  گروه  ان خالف کارهای  دقیق محل

 ..رفت سمت  ان به  صدا  ن    و  وارام اورد  در  را  ش اسلحه

 ..شد  یم  دیده خون   به  هم  همانجا  از  مخصوص  تاقا

  دیوار   پشت و  کشید   کنار   را  خودش رسی    ع اریا ..   شد  باز   اتاق در 

 ..شد مخق  

د  دست در  را  ش اسلحه و  زد  صورتش به را  نقابش  کنار   از .. فس 

ی.. کشید   رسک انطرف به دیوار   ..نبود  خی 



  در  به را  پشتش.. رفت اتاق در  طرف به  رسعت  به  و  شد  خم

 اتاق وارد .. کرد   باز  را  در ..  کرد   نگاه را  اطرافش.. باند چس

 ..بست را  در  و  شد 

 جمع را  حواسش  تمام حال این با  بود  روشن نیمه راهرو  فضای

 ..کرد

 گوشش  به نفر  دو  گوی  گفته  صدای.. گذشت  راهرو  از 

 صدای .. زد   یم نفس نفس.. شد  مخق   دیوار   پشت.. رسید 

  شدن  نزدیک با   بکشد  نفس ارامی   کرد   سیع.. بود  مرد  دو  گفتگوی

 ..کرد  حبس سینه در  را  نفسش  دو  ان

 -- ..کردی؟  قفل درو - -

 -- ..کن  ولش  بابا  نه  - -

 -- ..میشه؟ چ   دون    یم  بفهمه اش اقا  اگه.. نکردی؟ قفلش چرا - -

و  همه.. بفهمه؟ خواد  یم کجا   از - - ده  چی    رفته خودش  و   ا م به سی 

 -- دفعه هر  که  نمیشه بیایم  بریم باید  یه.. حال  و  عشق

ون برم  باید  باز  دیگه دقیقه  2.. بندازم رو  در  قفل   کشیک  بی 

 ..خیال ن  .. بدم

  قسمت در   اریا ..  شدند  رد  اریا  جلوی از  شد  تر  نزدیک  صدایشان

 اریا .. ببینند  را  او  نتوانستند  وانها  داشت  قرار  تاریک



  یگ گردن  به محکم اسلحه  پشت با   و  گرفت  رار ق پشتشان درست

 هم  را  بعدی  نفر   گردن  رسی    ع..  کوبید   انها  از 

به و  گرفت   توسط که  نفر  دو  هر .. کرد   وارد  او  گردن  به  را  بعدی  ض 

 زمی    روی بیهوش  حاال  بودند  شده غافلگی   اریا 

 ..بودند افتاده

ون  را  طناب بود  ش شانه روی که  کوچگ  کیف  توی از    و  اورد  بی 

 چسب  دهانشان روی..  بست را   دو  ان  پای و   دست

 دیوار  ی گوشه..  نکنند  صدا  و  رس  امدند  بهوش وقت هر  تا  زد 

 ..کرد  پنهان  را  انها  نداشت دید  که  قسمت همان

  انتهان   قسمت  به  و  گذشت  راهرو  از   دهد  هدر  را  وقت انکه بدون 

 قرار  اتاق  از  قسمت  همان در   دیگری  در .. رفت اتاق

 ..کرد  نگاه رویش روبه به زده بهت .. کرد   باز  ا ر   در  ارام.. داشت

 ..داشت قرار  اینجا  بود  شده گزارش  که  ای محموله ان ی همه

 ..دهد خی   رسهنگ  به  تا  اورد  در  را  گوشیش  رسی    ع

 - ..هستم اریا .. رسهنگ جناب سالم.. الو -.. الو - -

  نگهداری محل قربان-.. حایل؟ چه  در .. شد؟ چ  .. رسگرد  سالم- -

  یم  دستوری  چه.. بود   درست گزارش.. کردم  پیدا   رو  ها  محموله

 - ..فرمایید؟



 انجام رو  کارا   ی بقیه ها   بچه.. باش خودت مراقب تو  خب بسیار - -

 - ..قربان ممنون -.. نباش   خسته.. میدن

  سمت  ان به نگاهش  اتاق در  صدای  شنیدن با .. کرد   قطع را  تماس

 دور .. انداخت اطرافش به  رسییع نگاه.. شد  کشیده

  بندی بسته های جعبه و  ها  کارتون  از  بود   پر   تاقا دور  تا 

 پرده .. افتاد  اتاق راست سمت ی پنجره به نگاهش.. شده

   ی اندازه  به هایش
 
 مخق   انها  پشت بتواند  بودندکه بلند  کاق

 مخق    پرده  پشت را  خود  و  دوید  سمت ان به.. شود 

 ..کرد

  و  همحمول مورد  در  که  شنید  را  مرد  تا  چند  صدای و   شد  باز   اتاق در 

 ..زدند یم حرف همدیگر  با  ان زدن بار 

 کش  شد  یم گرفته  تماش  اگر  و  بود   سکوت  روی همیشه موبایلش

 ..شنید  نیم را  صدایش

 ..تراس.. کرد   نگاه را  پشتش و   برگشت

  ها  لش تنه اون پس.. گذاشتید؟  باز  درو  چرا   ها  عرضه  ن  - -

 -- ..کجان؟

 -- ..بودن  نجا ای  که  پیش دقیقه  چند  همی     تا .. اقا  دونم نیم - -

  



  بر  هم  کوچیک  کار   یه پس از  که  رستون تو  خاک- -

 -- ..ست؟ اماده محموله.. کردم  حساب شما  رو  بیخودی.. نمیاید 

 -- ..بزنیم؟ بار  ساعت    چه..  اقا  بله- -

 چ   فهمیدید .. نزنید  گند   کنید   جمع  حواستونو .. 3  ساعت راس- -

 -- ..گفتم؟

 -- ..اقا بله- -

 -- ..قربان بله- -

م دیگه   من- - وس  به.. مهمونا  رسوقت می  دم سی    همه  هوای سی 

و   -- خرابکاری اگر  حالتون به  وای.. باشه داشته چی  

 برام محموله  این.. کنم  یم ریزریزتون خودم دستای  همی    با .. کنید 

 ..ارزشه با 

 -- ..باشه راحت خیالتون اقا  چشم- -

  اتاق از  انها  که  داد  نشان  در   شدن بسته صدای لحظه چند  از  د بع

ون  کرد  درست صورتش روی را  نقابش اریا .. رفتند  بی 

  اصیل در   از  شد  یم خارج همینجا  از  باید .. انداخت تراس به  نگایه و 

 ..نبود امکانش

 ..انداخت اطرافش به  نگایه.. کرد   باز  را   تراس در 



 انجام ویال  موقعیت به  نسبت که  محاسبان   با :  کرد   زمزمه لب زیر 

 درست.. باشه ویال  کناری  فضای  باید  اینجا  دادم

 ..ویال چپ سمت

 حفاظ ی  نرده به را  دستش..  داشت زمی    با  کیم  خییل ی فاصله

 ..پرید ها  نرده طرف ان به حرکت  یک  با  و  گرفت

ی.. کرد   نگاه اطرافش به.. نشست زمی    روی  ها   نگهبان از  خی 

 ها  سگ پارس صدای که  بود   هشد دور  قدم چند .. نبود 

 ..شد بلند 

ون حرص با  را  نفسش  یم طرفش به  رسعت  با  سگ  تا  دو ..  داد   بی 

 دوتا  کیفش  داخل از  وقت فوت بدون اریا .. امدند 

 رسجایشان  اول ها   سگ.. کرد   پرتاب  قدرت با  و  اورد  در  سوسیس

ی چشم با  و   ایستادند   پرتاب ها  سوسیس که  مسی 

  افتاد  زمی    روی ها  سوسیس که  همی   .. کردند   دنبال  را  بودند  شده

 ..دویدند  سمت  همان  به  سگ دو  هر 

  نوید  دم:  زد  لبخند  و  کشید   عمیق   نفس راحت خیال با  اریا 

 با سوسیس مواقع اینجور  بود   نداده یادم اون اگر .. گرم

 ..افتادم یم گی    بدجور  االن باشم داشته خودم



رست: (نوید    هر .. بگم؟ بهت باید  من  رو  اینا  اونوقت رسگردی خی 

ی وقت ات  با  ماموریت می   برو کامل  تجهی  

  ی واسه.. ت اسلحه  و  باش   خودت  فقط اینکه نه.. جان پسخاله

ات با  مجرما  ی کامل  تجهی    و  نگهبانا  ی واسه می 

 جونه قلمو  یه این پس.. سوسیسن عاشق سگا .. بی   سگاشونم

  اخرش که  اونجاست.. نکن  فراموش  داداش
 
 دمت  میگ

 ..)..دادی نشونم یلح راه چه نوید  گرم

 دسته از  امان:  کرد   زمزمه لب زیر .. داد  تکان را  رسش و  زد  لبخند 

 یم درد  به حرفات  ویل نیست   اینجا  اینکه  با .. تو 

 ..بعضیاش البته.. خوره

  گل  بوته پشت را  کیفش.. رفت  ویال  طرف به و  کرد   نگاه اطرافش به

 و کشید   کتش  به دست   و  کرد   مخق   باغ  توی های

  مهمانان.. شد  ویال  وارد  و  کرد   جا   جابه صورتش  یرو  را  نقابش

 ..بودند کشیدن  جیغ و  رقص حال در  همچنان

 حیف  واقعا .. ادم؟ گفت  میشه هم  شماها  به اخه د :  گفت  دل  در 

اد  اسم  ..ترین  پست و  تر  کثیف  هم حیوون از .. ادمی  

 صندیل  روی تنها  کیارش.. انداخت مهمانان و   سالن به نگایه

هایدخ از  یگ  کنار   درست  ویل  بود  نشسته انجا  ی 



 ..نبود  کنارش  در  نامزدش

  یم.. ندید  ها  مهمان بی     را  او  ویل  کرد   نگاه اطرافش به  تعجب با 

بت ان  دانست  شده بیهوش  االن و   خورده را  رس 

 ..است

  نیم ا ر  این شغلش  ویل  بود   دیده را  معصومیت  دخی    ان نگاه در 

 به  اگر .. بود  معنا   ن   معصومیت  او  کار   در .. گفت

 زیر  ازمجرمان کدام  هیچ االن تا  که   بود  پاک نگاه و   معصومیت

اف به دهان دستش  ..گشودند  نیم اعی 

 هستند  اینجا  که  ادمهان   با  دخی   ان گفت  یم او  به حش یه ویل

 معصوم  نگاهش.. بود  صادق کالمش.. کند   یم فرق

 ..بود 

  ادما  ذات  نمیشه که  نگاه یه  با .. هه:  گفت  و  زد  خند پوز  افکارش به

 اون من ی اشاره با  نبود  اینکاره اگر .. شناخت رو 

بتو  ب  یه توجه ن   که   ست اینکاره  معلومه ویل.. خورد  نیم رس   ض 

بتو   ..باال داد  رس 

 ..کرد  گاهشن نفرت با  .. کرد   نگاه کیارش  به دوباره

 به دخی    ان همراهه و  شد  بلند  جایش از  کیارش  لحظه چند  از  بعد 

 تلوتلو  و   نداشتند   تعادل کدام  هیچ.. رفت باال  ی طبقه



 ..خوردند یم

 راهرو  به نگایه و  رفت  باال  ها  پله از  بلند  های قدم  با  اریا  نبار ای

 ..نبود انجا  کس  هیچ.. انداخت

  به نگایه.. رسید  یم گوش  به اطراف های اتاق از  وداد  جیغ صدای

 صدا  رسو .. رفت انتهان   در  طرف به.. انداخت انها 

  در   به محکیم لگد  پا  با  و  دراورد   را  ش اسلحه.. بود  بیشی   انجا 

 ..دیوار به خورد  محکم و   شد  باز   بلندی صدای با   در .. زد 

  شده درگی    هم با  دیگر  مرد  یک و  کیارش.. شد  اتاق وارد 

به مرد  صورت  به مشت  با  کیارش.. بودند   محض وبه زد  ض 

  چشمان ان هم نقاب روی  از .. برد  ماتش افتاد  اریا  به نگاهش اینکه

 خشم  با  که  چشمان   ان .. شناخت یم  را   نافذ  مشگ

ه او  به تمام جدیت  و   ..بود   شده خی 

ش همه.. صورت ان.. نگاه ان  .. بود  اشنا  او  برای چی  

 ..آریا:  کرد   زمزمه زیرلب

 به محکیم مشت هم کیارش  که  کرد   حمله طرفش به مرد  ان

 چون کرد   برخورد  رسش  به  شتم ظاهرا .. زد  صورتش

 ..افتاد زمی    روی بیهوش



  را  خودش حرکت یک با .. رفت عقب عقب کیارش.. رفت جلو  اریا 

 از و  شد  رد  تراس از  تند  خییل و  رساند  پنجره به

 ..پرید  ها  نرده روی

 ..ایست.. ایست.. کن  صی  .. کیارش  نه:  زد  داد  اریا 

  پایی    رش کیا  همزمان ویل کرد   شلیک  و  گرفت  نشانه را  ش اسلحه

 ..نکرد  اصابت  او  به  تی   و   پرید 

ون و  رفت پنجره طرف به  بلند   های قدم با  اریا   نگاه  را  بی 

وهای .. کرد   ..بودند  کرده  محاضه را  حیاط پلیس نی 

 .. ساختمان پشت  رفت زد  یم لنگ که  حایل در  کیارش

  یم  یک  تا :  گفت  زیرلب کرد   یم دنبالش چشم با  که  حایل در  اریا 

 اخرش   دون   یم خوب  هم خودت.. ؟کت    فرار  خوای

  فایده ن   فرار  پس..  کنم  یم پیدات باش   که  هم دنیا  این کجای  هر 

ت  باالخره.. ست  خییل .. کیارش  میارم گی 

 ..زود  خییل.. زود 

 جواب کش  ویل  دادم  فشار  رو  در  زنگ هم رس   پشت  چندبار 

ا  موقع همون.. نداد   به  دیوار  ی  همسایه خانم سمی 

ون  مد او  ش خونه از  دیوارمون  که  همی   ..  جلو  رفتم  نگران    با .. بی 

 ..کرد  تعجب افتاد  من به نگاش



ا  سالم:  گفتم  نگران   و  لرزون  صدای با    دونید   نیم شما .. خانم سمی 

 جوابمو  زنم یم زنگ چ   هر  چرا .. رفته؟ کجا   مامانم

 ..نمیده؟

ا   به زد  زل  هم بعد  و   انداخت خونمون در  به نگایه خانم سمی 

 ..شده؟  چ   یعت   خدایا .. بود   ران  نگ از   پر  نگاهش.. من

م- -  رفته  نامزدت  با  شما   ظاهرا  دیشب.. نکن ناراحت خودتو  دخی 

 -- بودیم خوابیده تازه بود  12 ساعت.. مهمون   بودی 

  شب موقع این که  کردم  تعجب.. زنند  یم درو   زنگ دیدم که

 و کردم  رسم چادرمو  منم در  دم رفت اقا  احمد .. کیه؟

  پریده رنگش.. بود  وایساده  در  ویجل  مادرت..  رفتم رسش  پشت

 قند اب لیوان  یه و   تو  اوردمش.. بود  نگران  و  بود 

  مهمون   رفت   نامزدت با  تو  گفت  اومد  جا  که  حالش.. دادم بهش

 نگران  خییل خداوکییل.. خونه برنگشت    وهنوز 

  نگران که  دادم یم دلداریش  ش همه.. نبود  خوب حالش اصال .. بود 

 به  بار  چند .. ردیگ  یم  بر  باش   که  جا  هر  و  نباشه

 مادرتو  بیشی    این.. بود  خاموش ویل  زدیم زنگ نامزدت ی شماره

 خودشو و  کرد   یم  گریه  ش همه.. کرد   یم نگران



  ساعت..   بری مهمون   این به تو  گذاشته  چرا  که  کرد   یم لعنت

 در  دم رفت اقا  احمد .. زدن درو  زنگ که  بود   3 حدودا 

 دخی   حال گفی     بهش که  بودن مرد  تا  چند  گفت  برگشت وقت  

 چ   هر .. بیمارستان بردنش نبوده خوب همسایتون 

ی ادرش اسیم بیمارستان کدوم  میگه بهشون اقا  احمد    بدید  چی  

   هیچ بدون اونا 
 
 و  کشن  یم راهشونو  حرق

ن   زنگ  اومدن  نیستی     دیدن  وقت   خونتون در  دم رفی    ظاهرا .. می 

 گفی   .. هستیم دیوارتون   به دیوار  که  زدن مارو 

 مادرت وقت  .. بگیم  وب  هش باشیم داشته خی   ادرتم از  ما  شاید 

 هوش   از  و  شد  بد  حالش بیمارستان    توی تو  شنید 

ا .. بیمارستان رسوندیمش رسی    ع اقا  احمد  و   من.. رفت  گفی     یم دکی 

 بد  حالش شده باعث شده وارد  بهش که  شویک

م.. بشه   همی   .. نکن نگران  خودتو ..  خوبه  ادرتم حال االن دخی 

 مرخص   اخه.. خونه بیارمش رفتم یم داشتم هم االن

  هم االن.. ندادن اجازه ویل بمونم  پیشش خواستم یم  دیشب.. شده

 تو دنبالش برم خوام یم.. زدن زنگ بیمارستان از 

 ..بیای؟ خوای یم هم

ا  حرفای شنیدن با  بود  بد  که  حالم  ..شد بدترم خانم سمی 



  و   شدم یم خورد  افتادم یم  دیشب اتفاق یاد  وقت   طرف یه از 

 اون از  و  کردم  یم  پوچ   احساس

  بد  حالش دیشب هم مامانم که  افتادم یم  یادش وقت   هم طرف

ه اینها  تمومه   و  شده  مرز تا  منو  اینها .. منه  تقصی 

 ..کشوند  یم نابودی

 ..فتاد؟ا برام اتفاق این که  بودم کرده  گنایه  چه مگه

  به.. نداشتم  توانشو  دیگه.. بودم بریده  دیگه.. گریه  زیر  زدم همونجا 

 خورد تنم  تمومه.. بودم شکسته کلمه  واقعیه معنای

 ..بود 

  به.. کردم  یم  گریه  و  بودم گرفته  صورتم  جلوی دستمو 

  مهر  این  به.. بیچارگیم  به.. بدبختیم
 
 رو  خورده که  ننگ

 .. سادگیم اره.. سادگیم به.. گناهیم  ن   به.. پیشونیم
 
 سادیک

 همچی    یه دونستم  نیم.. نفهمیدم.. کردم  خریت.. کردم

  ادمای چنی    بزرگ دنیای این  توی دونستم  نیم.. هست هم جاهان  

  هم پست  
 
 همچی    دونستم یم ... کنند   یم زندیک

  روز  یه که  دونستم نیم  ویل  هسی    اطرافمون سودجون   ادمای

 ..شون  طعمه میشم خودم



ا   گریه:  گفت  ای گرفته  صدای با .. کرد   مبغل  و  جلو  اومد  خانم سمی 

م  نکن  خوبیت وهمسایه   در  توی.. دخی 

  مرخص هم مادرت و  خوبه حالت که  خداروشکر .. نداره

 ..باش اروم.. نکن گریه.. عزیزم؟ هست   چ   نگران پس.. میشه

  دردی  از  خدا  فقط.. امیدی؟ چه به.. چطوری؟ اخه.. باشم؟ اروم

 به که  یبت  مص .. دلمه تو   که  غیم.. اگاهه جیگرمه تو  که

ه ازش خدا  فقط.. اومده رسم  ..یک؟.. داره؟ خی   دردم از  یک.. باخی 

  و   گریه  زیر  زد  دیدنم  با  مامان.. بیمارستان رفتیم تاکش  همون با 

 ..کرد  باز  برام رو  اغوشش

 تونسته حاال  و   بوده دور   مادرش از  ها  سال از  بعد  که  طفیل مثل

دم خودمو  کنه  پیداش  و  امن و  گرم  اغوش به  سی 

 ..هربونشم

  رو  مهربون   و   پایک این  قدر .. ندونستم رو   امنیت این قدر 

 ..بودم  قدرنشناس.. ندونستم

 مادرم  بیماری خاطر  به.. کردم  اینکارو  مادرم خاطر  به گفتم  همیشه

 به .. مادرم خاطر  به.. کنم  ازدواج خوام یم کیارش  با 

 مادرمو  اسم و  کردم  ناشکری همیشه.. لعنت   بیماری این خاطر 

 ..طوس کشیدم



 پس تقاص دارم چرا  فهمم یم حاال  خدایا .. خوردم پاشو  خدایا 

 ..وسط کشیدم  گناهمو   ن    مادر  پای همیشه چون.. میدم

 وقت  .. زدم رو  حرفا  اون ی همه.. گفتم  ویل بوده ناخواسته اینکه با 

 مادرم چرا  که  کردم  یم گله  خدا  از  و  کردم  یم گریه

  چاه اون ویل.. افتادم چاه این توی خاطرش به   من و  مریضه

 برای خدا  که  بود  کوچیک  ی چاله یه.. نبود  چاه نه.. نبود 

  اون از  و  نفهمیدم  نادون منه ویل... راهم رس  گذاشتش  امتحانم

 که   چایه.. چاه تو  افتادم و  شدم رد  کوچیک  ی چاله

  با .. ناشکریم با  که  چایه.. بودم کنده  خودم دستای با  خودم

 ..کندم  دمخو  بردن  بی     از  برای فکریم ن    با .. نادونیم

 اینجا  به  اینکه.. بیافتم  روز  این به اینکه.. عاقبتم  شده این حاال 

 ..بشه کشیده  گند   به رسنوشتم اینکه.. بشم کشیده

 ..م بازنده یه من

 ..بازنده یه

د  خودش  به محکم منو  مامان   عزیزدل :  گفت  گریه  با  و  فس 

 مادر  یه نگفت  .. بهارم؟ بودی کجا .. بود؟  شده چت.. مادر 

 ..کنه؟  یم  دق نگرانیت از  که  داری



  نزن رو  حرفا  این:  گفتم..  کردم  یم هق هق گریه  زور  از  هم من

 ..نیاره  رو  روز  اون  خدا .. مامان

  غرق کشیدش  رنج صورت.. کرد   ونگام کرد   جدا  خودش از  اروم منو 

 صورتش روی از  اشکاشو  دستام با .. بود  اشک

 ..کردم  پاک

 داری خی   من  بیماریه  از  تو .. بهارم: کرد   زمزمه.. زد  لبخند  روم به

 ..مادر؟

 ..فهمیده؟ مامان یعت   خدایا .. ایستاد  تپش از  قلبم.. کرد   یخ  بدنم

  کردم  یم  نگاش مبهوت و   مات.. بود  شده گرد   تعجب  زور  از  چشمام

م:  داد  ادامه که و همه امروز  دخی   چی  

و  همه بهم گرفت  شازمای  ازم دکی    وقت  .. فهمیدم  خودم.. گفت  چی  

 داد  یم  نشون  عالئمم تمومه.. بودم کرده  شک قبال 

 ..شدم مطمی    امروز  اینکه تا .. دارم  رسطان که

م:  کرد   زمزمه بغض  وبا  صورتمو  رو  گذاشت  لرزونشو  دست  دخی 

 ترسم  نیم مردن از  من.. هست منم حقه.. حقه مردن

م ترسم  یم.. بهارم هستم تو  نگرانه  ویل   تنهان   توی و ت  و  بمی 

 ..بشکت  



  اینده از ..   عزیزدلم ترسم  یم:  داد  ادامه ریخت یم اشک که  حایل در 

 ..ترسم یم  داری  رو  پیش که  ای

 دستاش رسدی.. صورتم طرف دو  گذاشت  رو  لرزونش دستای

 دیگری از  پس یگ اشکام.. کرد   یم نوازش صورتمو 

 ..بود اومده  بند  زبونم .. شدن  جاری صورتم روی هم  رس  پشت

ت.. ترش؟  یم چ   از  دیگه مامان بگم خواستم یم  فنا  به  دخی 

ت.. رفت  وایساده  جلوت  که  بهاری  این.. شد  نابود   دخی 

 .. نیست  پاک  دیگه

  که  داشتم توانشو  نه و  بگم رو  اینا  تونستم یم  نه ویل
 
  حرق

 رو ش بچه نگاه  و  بود  مادر .. کردم  یم نگاش  فقط.. بزنم

 ..شناخت یم خوب

ی هی ویل   توی که  دردی بخونه نگاهم توی از  تونست  نیم  رو  چی  

 ازش کش   میخوام نه و  بفهمه میذارم نه.. بود  دلم

ی نباید  مامان وقت هیچ.. وقت هیچ.. بشه باخی    ازش چی  

 تجسم پاک دخی   یه منو  ذهنش تو  همیشه خوام یم.. بدونه 

  پاک  و  موند  پاک  که  بهاری.. کنه
 
  ن   و  ساده دخی   یه نه.. کرد   زندیک

   عقل



  کیارش  متنفرم ازت.. کرد   یم  صدا  رسم توی کیارش  اسم

 ..تو.. شدی باعثش تو .. متنفرم.. صداقت

ا  از .. خونه اوردیم رو  مامان  خدایش.. تشکرکردم خییل خانم سمی 

 مواقع اینجور  الاقل.. داشتیم خون    های  همسایه

  بدون مادرمو  نبود  همسایه  همی    دیشب  اگر .. ردنک  یم کمکمون

 بود  راحت خیالم  دیگه.. دادم یم  دست از  شک

ه بیماریش از  مامان   هیچ.. باخی 
 
  من  نه.. زدیم  نیم  موردش در  حرق

ده فراموش   به کال .. مامان نه  ..بودیمش سی 

 چه  دلمه تو  که  غیم  و  درد  یگ  اون  ا ب  شد  تموم دردم این ویل

ان جوری هیچ  دیگه که  اون.. کنم؟  که  ان  .. نمیشه جی 

  باید  فقط.. کرد؟  جمعش میشه  جوری چه دیگه شده ریخته

 راز  این نباید .. همیشه  تا .. بشه که  وقت هر  تا .. کرد   پنهونش

 ..شد  یم فاش

احت داشت مامان.. شده نجس بدنم و  تن کردم  یم احساس  اسی 

 یم  تا  بدنمو  و   دوش  زیر  برم داشتم دوست .. کرد   یم

ون  بره رسم  از  بد  حس این تا .. بشورم  تونم  حس.. ناپایک حس.. بی 

 ..نفرت  از  پر .. بود  بدی



 باال  گرفتم  صورتمو .. دوش زیر  رفتم اوردمو  در  لباسامو  خشونت با 

 ..شست  یم تنمو   ی همه اب.. بستم چشمامو  و 

 برداشتم رو  بونصا.. نبود  خودم دست حرکاتم و  بود  عصت   حالتام

 رس پشت  چندبار .. نمیشه تمی     نه.. مالیدم تنم  به و 

  خشم با .. نمیشه تمی   .. نمیشه.. نمیشه  نه نه.. اه.. مالیدم هم

 بدنم .. نمیشه  پاک.. حموم کف  کردم  پرت صابونو 

 ..نمیشه.. کثیفه

 حرص با   و  زدم چنگ موهام به.. زدم زار  و  حموم کف  نشستم

 جیغ دل  ته از  تونستم  یم خواست یم دلم.. کشیدمشون 

 ..بکنم اینکارو   تونستم نیم و  بود   خونه تو  مامان ویل .. بکشم

 کریه  ی قیافه ش همه.. کردم  یم گریه  خودم زاره حال  به  صدا  ن  

 ..چشمم جلوی اومد  یم  عویص    ی مرتیکه اون

ون بره فکرم تو  از  که  دادم  یم  تکون رسمو    ای.. بود  فایده ن   ویل  بی 

 ..شد  یم کاش

 حموم.. بود  باز  دوش.. ایستادم اینه روی روبه و  شدم بلند  جام از 

 از  رو  بخار  و  کشیدم  دست اینه روی.. بود  کرده  بخار 

 ..کردم  پاک روش



ه ای قهوه وبلند   لخت موهای   بود  ریخته و   بود  شده خیس م تی 

م  چشمای .. دورم  مهمونش اشک اینکه  خاطر  به سی  

  شیطون و  شاد   دیگه.. بود  روح  ن    ویل.. درخشید  یم  بود  شده

 االن.. بودم شاد  ویل داشتم  غصه موقع  اون.. بود ن

؟  وجود  من برای شادی دیگه.. درد  هم دارم  غصه  هم االن.. چ 

 ..نداره

 چهره  از  انگار .. متناسب بیت  .. سفید   پوست.. کشیدم  دست اینه به

 شبیه مادرم به نهایت   ن  .. بودن گرفته  کت    مامانم ی

 همه این متوجه  دیدم یم رو  جوونیش های عکس وقت  .. بودم

 پا  از  زمونه ویل  بود  زیبان   زن  مادرم.. شدم یم شباهت

 هم اونجان   تا .. بود  کشیده   زندگیش توی  زیادی رنج.. ش انداخته

 تا  خرید  یم  جون به سخت   جور  همه میاد  یادم که

  ارامش و  اسایش در  من
 
 ..کنم  زندیک

  زل بهش فقط لحظه چند .. افتاد  اینه جلوی تیغ ی بسته  به نگاهم

 ..نکردم حرکت   هیچ و  زدم

 بردم دستمو  بازم ویل.. کردم  مکث.. جلوتر .. جلو  بردم دستمو  اروم

 رو  تیغ.. کردم  بازش.. برداشتم رو  تیغ  ی بسته و  جلو 



ون اوردم   ویل بود   نازک.. صورتم جلوی گرفتم.. کردم  نگاهش  و   بی 

 جونمو  تونست یم  ویل بود  کوچیک.. برنده

ه  .. ویل  کنه  راحتم تونست  یم.. بگی 

 خدا  مگه.. کنم؟  چکار  رو  دنیا  اون میشم راحت دنیا   این از  ویل

 که   باور  این با   انسان نگفته مگه.. گناهه  خودکش   نگفته

  پا   و  میشه راحت هاش گرفتاری  و  دنیا   این از  خودکش   ی  وسیله به

ی   دنیای به  زنه یم  عمل این به  دست میذاره بهی 

 نه  هانتظارش در  عذاب  دنیا  اون که  باشه داشته  باور  باید   ویل..

 ..اسایش

 ..کنم؟  خالص خودمو  خودکش   با   چطور  من پس

 بیت   پیش مرگمو  از  بعد  اتفاقات تمومه کردم  سیع... بستم چشمامو 

 واز افتادمو  حموم ی  گوشه.. واضح و  دقیق.. کنم

ه خون داره دستم   با  و  ومحم تو  میاد  مامان.. س بسته چشمام.. می 

 تموم دیگه  من.. میشه بد  حالش.. کشه  یم جیغ دیدنم 

  خییل شوک.. بیمارستان برن یم رو  مامان.. نیستم  زنده و  کردم

 
 
ا .. شده وارد  بهش بزریک  از  بعد  و  کردن  امید  قطع دکی 

ه هم مامانم روز  چند    روی کشن  یم سفید  ی مالفه.. میمی 

 ..کنم  یم نگاه  مادرم و  خودم  به وحشت  با  دارم.. صورتش



 میگن بهم.. کردم  گی    برزخ تو  من.. ویل.. منتظرشم دنیا   اون من

 ..بپذیریمت  تونیم نیم.. خودکشیه گناهت

نم  زار .. بالتکلیفم اونجا    بدی حس.. خوام یم کمک  و   می  

 ویل .. مادرم  پیش برم میخوام من.. کن  کمکم  خدایای.. دارم

 تو  جای میگن .. نیست مادرم جای برن یم منو  که  اونجان  .. نمیذارن

 ..کنه  یم فرق  اون با 

  یم نگام  غم با  داره  و   وایساده من   از  دوری ی فاصله  تو  مادرم

 کجا   منو .. کشم   یم هوار .. زنم  یم فریاد .. زنم یم داد .. کنه

  صدا .. جهنم.. جهنم.. جهنم.. جهنم:   میگه بلند  صدا   اون.. ؟ برید  یم

 ..و پیچه یم رسم  توی

 نگاه ه این توی خودم  به وحشت  با .. کنم  یم باز  چشمامو  دفعه یه

 جدا مادرم از  خوام نیم.. خوام نیم اینو  من .. نه.. کنم  یم

 برام اتفاقات این خوام نیم.. کنارمه  در .. دارمش اینجا  من.. بشم

 ..خوام نیم.. بیافته

 رسمو .. نشستم و  خوردم رس   دیوار  کنار .. افتاد  دستم از  تیغ

 چکار باید .. بودم  زده زل روم  روبه به  و   دیوار   به چسبوندم

 اگر .. کنم؟  تحمل چطور  ننگشو  نکنم دکش  خو  اگر .. کنم؟

 دنیای  این توی   اگر .. ندارم عذابشو  طاقته بکنم خودکش  



  یه من  همه دیده از  اینکه کنم  چکار  مردمو  نگاه بمونم کثیف

 خالص واقعا  ایا  بکشم  خودمو   اگر  ویل.. ناپاکم

  یا .. تمومه؟ دیگه.. میشم؟
 
م؟  یم ازش هم مادرمو  زندیک  ..گی 

  با .. کنم؟  چکار  پس.. باشم  پیشش تونم  نیم گه دی هم دنیا  اون حت  

  چطور  خفت این
 
 ..کنم؟  زندیک

  و   جدید  بهار  یه بشم  بمونمو  یا  بشم نابود  یا .. دارم  راه دو  فقط

 ..مقاومت میگه عقلم.. نابودی میگه دلم.. قوی

 ..مقاومت؟ یا .. نابودی.. بکنم؟ انتخاب رو  راه کدوم.. کدومش؟

  مقاوم میشه جامعه این توی ایا 
 
ان   برای.. کرد؟  زندیک

  من مثل دخی 

ی چنی     میشه.. بود؟ قوی میشه.. داره؟ امکان چی  

وع نو  از    رو  صداها .. ندید  رو  ها   نگاه میشه.. کرد؟  رس 

 ..کرد؟  پیدا  ارامش میشه .. نشنید؟

 ..تایک؟.. کنم؟  سکوت  باید  یک  تا 

 ..کنم؟  چکار   باید .. رسدرگمم

 ..بده نشونم رو  درست راه خودت خدایا 

ون بودم مدهاو  حموم از  تازه   دیدم که   اتاقم تو  رفتم یم داشتم..  بی 

 ..کنه  یم صدام داره مامان



 ..بود  کشیده   دراز  تخت  روی.. اتاق  تو  رفتم رسی    ع و  شدم نگرانش

 ..شده؟ چ  .. مامان؟ جانم:  گفتم  و   نشستم کنارش  رفتم نگران   با 

ی:  وگفت زد  لبخند  ارامش با  م  نیست چی    خواستم یم فقط.. دخی 

 ..نمبز  حرف باهات

  چه: گفتم  و  کشیدم  راحت   نفس
 
 ..مامان؟ حرق

 رفت   و   شد  بد  حالت چرا  شب  اون:  وگفت کرد   نگاه چشمام توی

م بیمارستان و  همه خوام یم.. دخی   برام.. بدونم  چی  

 ..بگو

 بیتان   م سینه توی  هیجان زور  از  قلبم.. پایی    انداختم رسمو  اروم

 شبه  دیگه دروغ یه  باید .. بود  وقتش حاال .. کرد   یم

 ..گفتم  یم

 هم  ای دیگه  ی  چاره مگه.. منوببخش خدایا 

 ..مجبور.. مجبورم.. دارم

 دوخته  من به چشم منتظر .. کردم  نگاهش و  کردم  بلند  رسمو 

 داشتم وقت   یادتونه:  وگفتم کردمو   تر  زبون  با  لبامو .. بود 

 ..کنه؟  یم درد  رسم گفتم  زدم یم حرف تلفن پشت باهاتون 

 ..یادمه اره:   گفت  و  داد  تکون رسشو  مامان



س با  و  کردم  قالب هم تو  دستامو    خب.. خب:  دادم  ادامه اسی 

 رسدردم..  کیارش  پیش رفتم کردم  قطع تلفنو  وقت  

 کیارش.. کردم  یم ضعف احساس.. شد  یم بیشی   لحظه به لحظه

 بریم کرد   اضار  نیست خوب حالم دید 

 و  کرد   وصل رسم بهم ددکی  .. رفتیم و  کردم  قبول منم.. بیمارستان

 اینجوری  زیاد  هیجان خاطر  به و  کردم  ضعف گفت

 مثل هم بعد .. بود  پیشم کیارش.. بشم مرخص تونم  یم  فردا  و  شدم

 شما به و  بیاد  گفته  دوستاش از  تا  چند  به اینکه

 ..بود  همی     ش  همه.. بگن

 کرده  یخ دستام.. کردم  نگاه مامان به  و  کشیدم  عمیق نفس

 ..کرد  یم نگام  داشت هنوز  مامان .. بود 

و  همه که  مطمئت  .. بهار :  گفت  لحظه چند  از  بعد   برام چی  

؟  ..گفت 

  گفتم  و  کردم  جور  و  جمع خودمو  رسی    ع ویل.. کردم  نگاش  تعجب با 

 ..گفتم  براتون که  بود  همی    ش همه.. مامان اره: 

 لحن با .. کرد   حس  دستمو  رسمای.. دستم رو  گذاشت  دستشو 

یم تو   بهار :   گفت  یکمشکو   یم   خوب.. دخی 



ی مطمئت  .. شناسمت ؟  نیم پنهون   من از  رو  چی    دستات چرا .. کت 

 ..کرده؟  یخ

ی بخوای سخته چقدر  خدایا .. پریده  رنگم کردم  یم احساس  رو  چی  

 ..کت    پنهون مادرت از 

 کشیدم  یم روش رو  پتو  که  حایل در   و  شدم بلند  جام از  لبخند  با 

 ی همه کنید   باور .. رفیه ح چه این مامان  نه:  گفتم

ی باید  چرا .. گفتم  براتون رو  جریان ه .. کنم؟  مخق   ازتون رو  چی     بهی 

احت  ..کنید   اسی 

 خشک.. گرفت  دستمو  که  برگردم خواستم و  کردم  مرتب رو  پتو 

و همه نگاهم  از  و  برگردم ترسیدم یم .. شدم  چی  

 ..بخونه

 ..کردم  نگاش برگشتمو  اروم.. کرد   صدام

م.. بهارم:   گفت .. بود  نگران   از  پر  نگاهش   خودت مراقب دخی 

 تو  بابت از  خیالم زمی    میذارم رسمو  وقت   بذار .. باش

 ..باشه راحت

 این چرا .. مامان؟ چیه منظورت:  گفتم  و  کردم  نگاش زده بهت

؟ یم حرفو   ..زن 



م:  لرزید  یم  بغض زور  از  ش چونه  اینه ازت  درخواستم  تنها  دخی 

 دترزو  چه هر  داری قبولش رو   کیارش  اگر  که

  نیم.. باشه  راحت بابت این  از  هم من خیال تا .. بکت   ازدواج  باهاش

 ..بمون   تنها  بزرگ دنیای این توی  من از  بعد  خوام

 زنش برم حاال   متنفرم کیارش  از  من.. بشه  اینطور  نباید .. نه

 رو اینا  داره  و  نداره خی   هیچ   از  مامان.. نه.. بشم؟

 ..نباید.. بیافته اتفاق این بذارم نباید .. میگه

 کیارش  با  خوام نیم  من  مامان ویل:  گفتم  و  نشستم کنارش  رسی    ع

 ..کنم  ازدواج

  داری چ  :  وگفت کرد   نگام  تعجب با 
 
 ..بهار؟ میگ

 توافق به  کیارش  و  من  مامان:  گفتم  و  گرفتم   دستاشو 

 همی    برای  و  نیست یگ  اون با  عقایدم  و  افکار  دیدم .. نرسیدیم

 ..ندارم اونو  با  ازدواج  قصد  دیگه  هم

  مگه .. رسیدید؟ نتیجه این به یک:  گفت  و  هم تو  کرد   اخماشو  مامان

م نباید .. نبودم؟ مادرت من  ..کردی؟  یم خی 

  بحثمون هم با  بیمارستان تو  شب  همون.. مامان؟  حرفیه چه این

 - برگشتم اژانس با  من.. زدیم بهم هم بعدش .. شد 

 ..ندارم کاری  هیچ  کیارش  با  یگه د.. خونه



؟ بهم  زودتر  چرا  پس- -  حال نه  خب ویل بگم خواستم یم -.. نگفت 

 - ..بود جور  موقعیتش نه و   بود  خوب شما 

 هم تو  کردم  نیم ازت  درخواستو   این من اگر  و :  وگفت  کرد   نگام

 ..درسته؟ گفت    نیم بهم هیچ  

  حس با 
 
مندیک  ستشو د.. کردم  سکوت و   پایی    انداختم رسمو  رس 

 از  پر  چشمام.. کردم  بلند  رسمو .. صورتم  روی گذاشت

 ..بود  شده اشک

 یم گریه  چرا  بهارم:  گفت  مهربونش صدای با  و  کرد   نگام

؟  بازم.. بوده این قسمت.. نکن  ناراحت خودتو  عزیزم.. کت 

  ندارید  تفاهم که  فهمیدید  یم اگر  موقع اون.. نکردید   ازدواج خوبه

 ..شد  یم  بدتر  وضع

 فراموشش من .. مامان درسته:  گفتم  و  مکرد  پاک اشکامو 

 توی کیارش    که  انگار  نه انگار .. کنید   فراموش  هم شما .. کردم

 ..بوده زندگیم

م  نمیشه- -  کنار   باهاش  باید  خب ویل کرد   فراموشش نمیشه.. دخی 

 -- در توی همه.. بوده تو  نامزد  مدت یه  اون.. اومد 

 بهم  ن نامزدیتو  که  وحاال  داری نامزد  تو  دونسی     یم وهمسایه 

 ..خورده



  توش حکمت   حتما .. واال   دونم یم چه:  وگفت کشید   عمیق   نفس

 ..بوده 

  این که  دونستم یم خودم فقط ویل.. زدم لبخند  و  شدم بلند  جام از 

 ..دیگه چی    نه  درده روی از  لبخندم

م من ی به  اگر .. مامان   اتاقم تو  می   صدام داشتید  احتیاج چی  

 - ..کنید

م باشه  - - احت برو .. دخی   -- ..کن  اسی 

 تو   موهامو  و  برداشتم موهام رو  از  رو  حوله .. خودم اتاق تو  رفتم

 شکمم تو   زانوهامو .. تختم رو  نشستم و   دادم  تکون هوا 

ونو  پنجره از  و  مکرد  جمع  ..کردم  نگاه بی 

  زانوی  زده ماتم ادمای مثل.. شد  چشمام مهمون ناخواسته اشک

 چکار  باید  دونستم نیم  و   بودم گرفته  بغل غم

 ..بودم شده گیج.. کنم

 کاش  ای.. شدم یم خالص کوفت    زندگیه این از  و  مردم یم کاش  ای

  انقدر  چرا .. افتاد  نیم برام اتفاق این
 
 سادیک

 یگ اخه د .. رفتم؟ مهمون    این به کیارش  با   و  شدم خر  ا چر .. کردم؟

 نبودی  هم محرمش حت   که  تو  بگه بهم نبود 



  دونستم  نیم که  من ویل.. بری؟ مهمون   باهاش کردی  جرات چطور 

 و ساده کردم  یم  فکر .. اونجوریه مهمونیشون

  و  هم دور  شدن جمع  وحش   ادم مشت یه اینکه نه ست  دوستانه

 ..کنند  یم تار رف هم  با  حیوون مثل

 ..وقت هیچ..  بخشمش نیم وقت هیچ.. متنفرم کیارش  از  م زنده تا 

  یم متخصص یه پیش حتما  باید .. زنان دکی   پیش برم گرفتم  تصمیم

 ..بود تر  راحت خیالم اینجوری .. رفتم

  ی همه  باید  پس بدم ادامه زندگیم به  و   بمونم خوام یم که  حاال 

م نظر  در  رو  جوانب  کابوس   این ارمد عمر  تا   ویل .. بگی 

  و  افتاد  من برای شوم اتفاق  این.. کنم  فراموش تونم  نیم رو 
 
 زندیک

 ..برد بی    از  رو  ارومم

 من برای راحت   و  ارامش دیگه.. بینم  نیم رو  ارامش رنگ دیگه

 ..تنها... تنهام من.. نداره وجود 

******* 

 - ..قربان؟ بله

  االن.. رسهنگ جناب بله-.. اتاقم به  بیاید .. رادمنش رسگرد - -

 - ..میام



به چند  اریا  دقیقه چند  از  بعد    پوشه یک که  حایل در  و   زد  در   به ض 

 ..شد اتاق وارد  داشت دست  در  ان   ی

 ..داشتید؟ امری  من با  قربان:  وگفت داد  نظایم سالم

 درمورد . . کردی؟  حاض   رو  گزارش:   وگفت داد  ازاد   فرمان رسهنگ

 ..اش ی دسته و  دار   و   محموله اون

  گذاشت  می    روی را  پوشه و  ایستاد  محمدی رسهنگ  می     جلوی اریا 

 همون  گزارش  این قربان.. بله :  گفت  و 

  تا  34.. شد  ضبط  و   کشف  مخدر  مواد  های محموله.. عملیاته

وبات کارتون  کردیم  پیدا  ساختمان توی از  هم الیک مس 

 دسته دارو   ی همه و  اش.. شد  زارشگ  این ی ضمیمه هم اونها  که

 ما  بازجون   تحت هم االن .. شدند  دستگی   هم ش

 ..هسی   

  بسیار :  گفت  کرد   یم  مرور   دقت با   را  گزارش  که  حایل در  رسهنگ

 چی    همه به اش  راست  .. بود  عایل کارتون .. خب

اف  ..کرد؟  اعی 

 - ..کنند  یم بازجون   ازش دارن  هنوز  ها   بچه.. قربان نه

 صداقت کیارش  جای هنوز  پس:  کرد   نگاه اریا  به و   بست   را  پوشه

 ..نگفته  بهمون رو 



ین  در  میدم قول  بهتون ویل.. نه   حرف به ممکن زمان کمی 

 - ..بیارمش

  به کارتو   که  دونم یم:  گفت  لبخند  وبا  داد  تکان را   رسش رسهنگ

 ..هستم بعدیت گزارش  منتظر .. بلدی خون  

 - ..قربان حتما 

  گذاشت  می    روی را  ودستانش د ش بلند  صندلیش روی  از  رسهنگ

 دستمون  از  تونست راحت خییل شب اون:  گفت  و 

 همه ها  بچه وگرنه داشی    فرار  برای  مخق   راه یه  حتما .. کنه  فرار 

 چطور  اینکه.. بودند  کرده  محاضه رو  ویال  جای

 ..داره تعجب جای کنه  فرار  دستمون از  تونسته

 راه  یه  ویال  اون شک بدون.. شماست با  حق.. رسهنگ جناب بله

 - یم استفاده ازش مواقع اینجور  که  داره هم مخق  

 ..ندیدم خایص چی   .. کردم  بازرش جاشو  همه من  ویل.. کردند 

  بهمون کمگ  نکنم فکر  کنیم  پیدا  رو  راه اون که  این حال هر  به

 - این.. باشیم کیارش  کردن  پیدا  فکر  به باید .. بکنه

 ..داری؟ خی   نامزدش  از .. مهمه خییل

ی هیچ.. نه:  گفت  و  داد  تکان را  رسش  اریا    این ها  بچه.. ندارم خی 

ی ویل داشتنش زیرنظر  مدت  ازش خی 



 ..ندیدیم اطراف اون هم رو  کیارش.. نیست

ش تونید  نیم  ببینیدش هم اگر - -  مدرک به  چون کنید   دستگی 

ی  -- گی    مدرک ازش اول پس.. داریم احتیاج معتی 

یش به اقدام بعد   بیارید   ..کنید  دستگی 

  که  انقدر .. میارم دست به  رو  مدرک باالخره.. حتما .. قربان درسته

ه کردنش  پیدا  برای من  - کس  هیچ دارم  انگی  

 این هم همی    برای.. نیستم بردار  دست نکنم پیداش  تا .. نداره

 تنها .. داشتم هدف براش چون.. کردم  قبول  رو  پرونده

یدست هدفم  .صداقته کیارش  مجازاته و  گی 

ون خونه از  هم پامو  مدت  این توی و  بود  گذشته  روز  2  نذاشته بی 

 برم داشتم دوست نه داشتم حالشو  نه.. بودم

ون  ..بی 

ون برم که  همی    کردم  یم  فکر  ش همه   دیگه  چشم یه به مردم بی 

 .. کی     یم نگاهم

  دست مزاحم حس این  حال این با  ویل نداره خی   کش  دونستم یم

 بد  فکرهای شد  یم  باعث   و  داشت  نیم  بر  رسم از 

 ..بزنه  رسم به  ای ازاردهنده و 



  یه پیش برم که  بودم گرفته  خودمو  تصمیم دیگه   امروز  ویل

 ..بشم مطمی     باید .. بذارم دست  رو  دست نباید .. متخصص

احت کامل  روز  4 مامان   و  شد   بلند  جاش از  سوم روز  ویل کرد   اسی 

 اضار بهش چ   هر .. خیاطیش چرخ رسوقته رفت

 بیا  خدا  تورو .. نیست خوب برات زیاد  کار   جان مامان که  کردم  یم

احت برو   ..انگار نه که  انگار  کن  اسی 

  اونجوری.. کنمن  کاری  هیچ و  بشینم جا  یه  تونم نیم : گفت  یم

م  بی    از  زودتر  م نشدم که  کارافتاده  از .. می   تا .. دخی 

 ..باشم داشته تحرک خوام  یم م زنده

  از  روزی  یه اینکه.. گرفت  یم اتیش دلم زد  یم حرف که  اینجوری

 ..نیاره  و  روز  اون خدا .. بدم دستش

  ن   بحث.. کنم  سکوت شدم یم مجبور  مامان حرفای مقابل در 

 ..بود فایده

ون اومدم اتاق از  و  پوشیدم لباسامو    زدن کوک  مشغول مامان .. بی 

ی لباسای از  یگ به  ..بود  ها  مشی 

ون لباس که  من دیدن با  ی کجا :  گفت  بود  تنم بی  م می   ..دخی 

 زود   صبح از .. بود  بد  خییل حالم.. کردم  نگاهش و  وایسادم رسجام

س ش  همه بودم  شده بیدار  که  همی    و   داشتم اسی 



س   یم کرخت    احساس ش وهمه بود  شده رسدردم  باعث  اسی 

 ..کردم

م دارم ون خونه از  وقته خییل.. بخورم هوا  کم  یه می   - ..نرفتم بی 

م اره:  وگفت داد  تکون رسشو   لبخند  با  مامان  حال شاید  برو .. دخی 

 هم  اتاقت از  حت   مدت این توی.. بشه بهی   هوات و 

ون  ..ای گرفته  و  خودن   تو   ش همه که  دیدم یم .. اومدی نیم  بی 

 ..کیارشه؟  خاطر  به:  داد  وادامه کرد   نگام

 دلم تو .. کردم  نگاهش  و  وایسادم در  جلوی..  رفتم در  طرف به

 یگ .. عوضیه اون خاطر  به من بدبختیای  ی همه:  گفتم

 ..که  نیست  دوتا 

 ..خداحافظ.. مامان اره:  مختصگفتم

ون اومدم رسی    ع   صدای بستم  یم  درو  داشتم که  اخر  ی  لحظه و  بی 

 ..شنیدم رو  مامان

م  سالمت به- -  -- ..باش خودت  مواظب.. دخی 

 رفتم در  از .. دویدم حیاط در  طرف به و  کردم  پام کفشمو   رسی    ع

ون  ش  همه  مسی   توی و  رفتم پیاده خیابون رس  تا .. بی 

 ..کردم  یم فکر  مهمون   اون و  شب اون به



 از  مرد  اون  تصویر  و  صحنه اون .. کرد   یم م خفه داشت بدی  بغض

و  ذهنم  توی  ..رفت نیم نبی 

 ..کردم  یم  فکر  بهش ثانیه  به ثانیه..  دقیقه به دقیقه

 که  مردی توسط  اونم .. هه .. شدم  کشیده  نابودی به راحت چه

 و  گوریه  کدوم  االن نیست  معلوم.. شناسمش نیم اصال 

  .. کنه  یم  غلیط چه داره

 ..کیارش  هم اون هم.. بودن حیوون مشت یه همشون 

  باال   مدل ماشی    یه که  بودم وایساده تاکش منتظر  خیابون رس 

 چقدر.. انداختم ماشینش به نگایه.. کرد   ترمز  جلوم

 ..بود  یارشک  ماشی    شبیه

 ..نکنه؟.. شد   خایل دلم  توی

  نگاش پنجره از  و  کردم  خم رسمو .. زد  بوق تا  چند  راننده

 و  بود  لباش رو  لبخند .. کثافتش  خود .. بود   خودش.. کردم

 ..من به بود  زده زل  همینطور 

 - ..رسونمت یم باال  بی  .. عزیزم سالم

دم دستام تو  کیفمو   ی  دسته ای سابقه ن   خشم با    لب  زیر  و  فس 

 ..عویص   کثافت.. اشغال بمی   برو :  یدمغر 



  چ  ..:  کرد   نگام زده  بهت   و  ماسید  لباش رو  لبخند 
 
  باز .. تو؟ میگ

 ..مرگته؟ چه

 اون  ویل.. جلوتر  رفتم و  برگردوندم ازش رومو  و   ندادم جوابشو 

 پیاده  ماشی    از  جلومو  اومد .. بود  حرفا   این  از  تر  سمج

  و  گرفت  زومو با که  اونطرف برم خواستم و  بهش کردم  پشتمو .. شد 

 شدن   یم رد  اونجا  از  داشی    نفر  چند .. داشت  نگهم

 ..انداخی    دوتا  ما  به  بدی نگاه که

  رستو  کجا .. ببینم کن  صی  :  شنیدم بود  خشم با  همراه که  صداشو 

ی؟ داری   و   پایی    انداخت   گاو   عی     ..می 

  جانانه سییل یه بود  جور   موقعیتش کاش  ای.. بود   شعور  ن   خییل

 هامو  عقده  تمومه داشتم  ستدو .. کردم  یم نثارش

  نیم اینجا  که  حیف صد  و  حیف ویل.. کنم  خایل رسش همینجا 

 ..شد

  و  خودن   گاو .. کیارش  کن  ولم:  گفتم  خشیم از  پر  ویل اروم لحن با 

 ..میگم بهت کن  ولم.. ابادت و  جد  هفت

  هیچ بدون 
 
  نفر  چند .. ماشی    سمت برد  ومنو  کشید   دستمو  حرق

 اینا  موندم من .. کردن  یم  نگامون  و  بودن ایستاده کنار 

؟  یم نگاه مارو  و  اینجا  وایسادن  ندارن  بدبخت   و  کار   ..کی  



  واسه کردن  پیدا  خون    ی سوژه .. برن؟ چرا  خب:  گفتم  خودم پیش

 از براشون   چ  .. گذاشی     صفحه  و  زدن حرف ی

  جلب ما   به نسبت  نظرشون کمی    اینکه  ی  واسه.. تره؟ جذاب این

 یه  بعدش.. ماشی    تو  نشستم مخالفت   هیچ بدون  بشه

 ..کنم  بحث باهاش نبود  جاش اینجا .. میشم پیاده جا 

یش دونستم یم  گوش  حرفش به اگر  و  حرفاست  این از  تر  سی 

 ..بره یم ابرومو  همونجا .. نکنم

 راه و  کرد   روشن رو  ماشی    حرص با   و  فرمون  پشت نشست 

  هیچ.. افتاد 
 
 خلوت  جای یه  بودم منتظر .. زدم نیم حرق

 ..شم  خالص دستش  از  و  بشم پیاده  زودتر  چه  هر  تا   بشه پیدا 

کیم  چارچنگویل زد  داد  هوا   ن   همچی    که  بودیم  کرده  یط  رو  مسی 

 ..خدا وای.. ماشی    سقف به چسبیدم

  من به  - -
 
؟ کثافت  میگ  حض بیارم  در  روزگارت از  دماری .. عویص 

 -- ..کردی؟  فکر .. کت  

  منم و   نیاوردم خودم  روی به ویل بودم ترسیده صداش  از  اینکه با 

 که  تو  به.. گفتم  تو  به اره:  زدم داد  خودش مثل

 من به.. هه.. تری پست   هم حیوون از  ویل میشه  مردیت ادعای

 
 
ه  ش همه نیستم دخی    االن اگر  من.. ؟بیشعور  میگ  تقصی 



  رسم بال   این  اینکه تا  کوفت    مهمونیه اون به منوبردی  تو .. من نه  توه

 ..مقصی عویص   توی .. اومد 

 های شیشه که  خنده زیر  زد  همچی    بعد .. کرد   نگام بهت با  اولش

وع هم ماشی     به  خشم زور  از .. لرزیدن به کردن  رس 

  براش انگار  و   خندید  یم مستانه اون ویل.. لرزیدم یم خودم

 ..بودم کرده  تعریف رو  سال جوک جدیدترین 

  گفت  بریده  بریده.. بود  شده  رسخ  صورتش بود   خندیده بس از 

 نجابتت  و  پایک ادعای همه این که  تون   باالخره پس: 

 چه واااااااااای.. اره؟ دادن ترتیبتو  رو  کردی   یم دوری   من از  و   شد  یم

 ..خوشحالم چقدر  دون   نیم .. خوب

  ازاین.. بود  شده نصیبم که  حقارت همه ازاین.. خنده زیر  زد  بازم

 اینکه  از .. بود  عویص   کیارش   وجود  تو  که  پست   همه

 یم  داشتم.. کرد   یم  توهی    بهم افتخار  وبا  بود  خیال ن   اینقدر 

م.. سوختم  تبایه به منو  و  کرد   خوردم.. کرد   خاکسی 

  و  نشسته جلوم که  ایت   خدایا .. خنده یم بهم داره حاال .. کشوند 

 یم دارم  لکه دامن به داره حاال  بوده نامزدم قبال  مثال 

  ازش منو  تقاص خودت خدایا .. کنه؟  یم شادی داره.. خنده؟

 ..گناهیم  ن   تقاص.. بگی  



 حلقه چشمام  توی اشک.. بود  نشسته گلوم  توی  بدی  بغض

 ..بست

 ..خو.. میاد  بر  پسش از  دونستم یم:  گفت  خنده با 

 کیفمو   همچی    که  بده ادامه گفتناش  پرت و  چرت به خواست

 تو حرف هم که  دهنش  تو  کوبوندم  محکم  و  باال  بردم

 ..افتاد خون و   شد  پاره لبش گوشه  هم  و  ند مو  دهنش

ل   و  ترمز  رو  زد  گوشه  یه رسی    ع.. بود  رفته در  دستش از  ماشی    کنی 

 خییل اینکه مثل.. دهانش رو  گذاشت  دستشو 

  و  داد  یم   فشار  هم روی محکم چشماشو  چون.. بود  گرفته  دردش

 ..بود  چسبیده سفت  دهانشم

  کرده  ذوق جوران    یه.. کردم  ارامش احساس صحنه این  دیدن از 

 ..بود کمش  اینم ویل.. بودم

  یم داری چ   به.. کثافت  شو  خفه:  زدم داد  و  کردم  نگاش خشم با 

 خندی

 دخی    دیگه درسته.. قائلم ارزش شخصیتم و  خودم برای هنوز 

  ی مرتیکه اون که  حاال  کردی  فکر .. رمدا هنوز  نجابتمو  ویل نیستم

ی کنه  دار  لکه دامنمو   تونسته اشغال  من تو  چی  



ه.. خایم خیال چه.. هه.. کرده؟  تغیی    فرو  گوشات  تو  خوب  اینو  بهی 

 این نمیذارم.. سابقم بهار  همون  هنوزم  من.. کت  

  منو  تقاص  اون و  دارم خدامو  من.. برسونه اسیب زندگیم به مسئله

ه  یم شماها  از   اینو  و .. بخشمت نیم عمرم اخر  تا .. گی 

 ازت انتقاممو  باشه شده که  کجا   هر .. دنیا  همی    توی.. روز  یه بدون 

م  یم  به کنم  یم واگذارت موقع اون  تا   ویل.. گی 

  موقعیتش باالخره..   کنه  چکار  باهات  باید  دونه یم  خودش.. خدا 

 که   دونم  یم ویل  دونم   نیم زمانشو .. میشه جور 

یم  یم قرار   هم راه رس  هم از ب ما  که  مطمئنم اینو .. میشه   اون ویل گی 

 یم  بعد  که  بهاری اون .. کرده  فرق چی    همه موقع

  ازاین  تر  قوی.. نیست  نشسته کنارت  که  ایت   دیگه بینیش

 ..صداقت کیارش  کن  فرو  گوشات  تو  خوب اینو .... حرفاست

 نشسته  خون به چشمای با  بود  دهانش رو  دستش که  همونطور 

 شدم  پیاده ماشینش از  عطیلم بدون.. من  به  بود  زده  زل

وع و   ..دویدن  به کردم  رس 

  ارامشم باشم  دورتر  کیارش  از  چ   هر .. دورباشم ازش خواستم یم

بود  هم  بود  زندگیم توی شوم جغده یه  اون.. بیشی 

 ..نیست دیگه االن از  که



 ..هستم روز   اون منتظر  ویل

 ..انتقام روز 

******* 

 را  موبایلش هم کیارش. .   شد  پیاده کیارش  ماشی    از  بهار  که  همی   

 ..گرفت  شماره  و  برداشت

 -- ..الو- -

  بدون.. بدید  ترتیبشو :  گفت  جدی  العاده فوق  و  ترسناک  لحن با 

 ..باشید  مواظب.. نقص

 -- ..چشم به ای.. اقا  بله- -

 ..کرد  قطع را  تماس

  لب زیر  و  زد  شیطان   لبخند  بود  ر بها به  نگاهش هنوز  که  حایل در 

 انتقام من از  خوای یم تو .. هه:  کرد   زمزمه

ی؟   و  ساده دخی   یه که  تو   اونوقت نتونستند  تراش گنده.. تو؟.. بگی 

؟ دور  من برای هست   چی    ن    دارم .. برداشت 

ی  یم یاد  اینجوری .. برات  خانم کت    بازی شی   دم با  نباید  که  گی 

 ..چون .. کوچولو 



 هم  بدی عواقب.. کت    بازی شی   دم  با  اگر :  داد  دامها و  زد  پوزخند 

 ..تدریچ    مرگ..  هم اون و .. بد  خییل.. انتظارته در 

  او  برای را  ای نقشه چنی    اینکه از  و  داد  رس  بلندی ی قهقهه

 ..بود  رسمست بود  کشیده

 به را  ان اگر  ویل اورد  یم  دست به  را  خواست یم که  چه هر  او 

 ..کرد  یم نابودش اورد  نیم دست

 ..بود او  قانونه  این

 نگه.. بود  تاکش..  برگشتم زد  بوق برام ماشی    یه   موقع همون

 که   حرفان   به   و  نشستم پنجره کنار .. شدم  سوار .. داشت

  تونه یم چقدر  ادم  یه واقعا .. کردم  فکر  بود  زده بهم کیارش  امروز 

 نفر یه بدبختیه  به اینطور  که  باشه  عویص   و   پست

  بازی به  رو  همه.. نبود   مهم براش دنیا   این ویت هیچ   انگار .. بخنده

 ..گرفت  یم

  تو  نشسی     زن  1  و  مرد  1.. داشت نگه خیابون کنار   راننده

 روشو انداختم  بهش نگایه نیم بود  نشسته بغلم زنه.. ماشی   

 ..معمویل  ظاهری با .. بود  ساله 24 تقریبا  زن یه.. برگردوند 

ونو  پنجره واز   برگشتم دوباره  و  کنارم  گذاشتم  فمو کی .. کردم  نگاه بی 

 و  برداشتم رو  راننده  ی کرایه.. کردم  باز  درشو 



 ..بهش دادم

؟ پیاده همینجا - -  - ..باالتر  خیابون 1..   نه -..  میشی  

 - ..چشم باشه

 - ..ممنون

ونو   و  دادم  تکیه صندیل پشت   به  ..بود  درگی   ذهنم.. کردم  نگاه بی 

  ی فاصله مطب ا ت.. شدم پیاده و  برداشتم کیفمو   و   رسیدم اینکه تا 

 پیاده  رو  اونجا  تا  داشتم دوست  خب ویل.. نبود   زیادی

 ..برم

******* 

 2 فجر  به مرکز  از .. 2 فجر  به  مرکز  از - - .. --

 ..گوشم   به 2 فجر  از :  داد  جواب  را  سیم ن   اریا 

  ..هستیم 6 موقعیت تو   ما  -.. کنید   اعالم رو  موقعیتتون 2 فجر - -

  سفید  رورسی و  مشگ  مانتوی با  دخی   یک  دادن گزارش  مرکز  به  - -

 -- به  مخدر  مواد  مقداری حامل سفید  کیف  یک.. 

  عمل وارد   2 و  4 های  واحد .. شده دیده 8 موقعیت توی  داره همراه

 ..شید

 - ..تمام.. میشیم عمل وارد .. شد  دریافت پیام



 8 قعیتبرومو :  گفت  راننده به  رو  ..

 - ..رسگرد جناب بله

 اریا  که  بودند  موقعیت نزدیک.. کرد   حرکت اژیرکشان ماشی   

 ..کند  خاموش را  اژیر  داد   دستور 

ی  سفیدی دست   کیف  که  سفید  رورسی و  مشگ مانتوی با  دخی 

 ..شد  نمایان  دور  از  داشت  دست  در  هم

 4 واحد  به 2 فجر  از  .. -

  شده اعالم موقعیت تو  ما  - .. گوشم  به  4  واحد  از - -

 - ..شد  رویت  سوژه.. هستیم

 -- ..تمام.. شد   دریافت پیام- -

 ..کن  حرکت من رس   پشت:  گفت  راننده  به  رو  اریا 

 - ..قربان  بله

  او  به پشتش دخی  .. رفت دخی   همان  طرف وبه شد   پیاده  ماشی    از 

 ادرس دنبال انگار .. کرد   یم نگاه را  اطرافش و  بود 

 ..بود 

 .. خانم:  گفت  محکیم لحن با  و  گرفت  قرار  رسش  پشت اریا 



  این:  گفت  دل در .. برد   ماتش اریا .. کرد   نگاه  او  به و   برگشت دخی  

 ..این یعت  .. کیارشه  نامزد  اینکه.. که

رنگه لباس که  پلیس مامور  یک.. کرد   نگاه او  به تعجب با   بهار    سی  

وی  نگاه را   او  جدیت با  و  داشت  تن  به را   انتظایم نی 

 ..کرد  یم

 ..بود  اشنا  او  ی چهره نظرش به

******* 

 ..داره؟  چکار  من با  دیگه این.. کردم  نگاش  تعجب با 

 .." رادمنش آریا " .. افتاد  ش سینه روی ارم به نگاهم

 - - ..بیاید ما   با  باید  شما 

؟ برای.. بیام؟ کجا :  گفتم  تعجب با   ..چ 

 ..من  به بدید  اونو :  وگفت کرد   اشاره کیفم  به

  یم چ   برای کیفمو .. را؟چ اخه:  داشتم نگه دستم تو  محکم کیفمو 

 ..خواین؟

  هم من با .. روبدید  کیفتون  خانم:  گفت  جدی و  محکم لحن با 

 ..نکنید بحث



 توشو  و  بازکرد  درشو .. دادم بهش کیفمو   و  جلو  بردم دستمو  اروم

 اونورش  اینور  وکیم کیف  تو  برد  دستشو .. کرد   نگاه

ون اورد  دستشو  اینکه تا  کرد   ...ویل.. بی 

 ..بود دستش تو  هم  کوچیک  ی بسته یه.. نبود  خایل دستش ویل

 داد  کیفو .. رفت هم  تو  بیشی   اخماش.. کرد   نگام و  کرد   بلند  رسشو 

 رسجام  مات مدت تمام.. کرد   باز  رو  بسته و  دستم

 گی    من به چرا   این.. اوردم نیم در  رس  هیچ.. بودم  وایساده

 ..کنه؟  یم چکار  من کیف  تو .. چیه؟ دیگه  بسته اون .. داده؟

  هم دورتادورش.. بود  توش پالستیگ ی  گلوله  یه.. کرد   باز  رو  بسته

 روش روکش مثل که   پالستیگ.. بودن زده چسب

 ..کرد  باز  رو  بود 

 ..چیه؟ دیگه این:  گفتم  تعجب با 

 .. کردم  نگاش  ترس با   و  عقب پریدم که  زد  داد  رسم همچی   

 -- ..چیه؟  ن ای دون    نیم تو   یعت  - -

 چکار  من کیف  تو  اصال .. چیه؟ مگه.. خدا  به نه.. ن:  گفتم  لکنت با 

 ..کنه؟  یم



س خودش  از  دونم نیم - -   با .. میشه مشخص چی    مرکزهمه تو .. بی 

 -- ..بیاین من

 ..کجا؟:  گفتم  و  عقب کشیدم  خودمو  ترس با 

 ..بشی   :  زد  تس  .. کرد   نگام وجدی کرد   باز  رو  پلیس ماشی    در 

م زور   از .. کردن  یم نگاه  من به و   بودن ایستاده همه  اب داشتم  رس 

ه؟ چه اینجا .. شدم یم  کجا  منو  خوان یم اینا .. خی 

ن؟  ..بی 

 تو  رفتم.. افتادم یم پس داشتم ترس  زور  از .. لرزید  یم پاهام

 ..نشست  کنارم  هم خودش.. ماشی   

 ..ستاد برو :  گفت  راننده به رو 

 - ..رسگرد جناب بله

 تو  هنوز .. کردن  یم نگام  داشی    ز هنو  مردم.. کرد   حرکت ماشی   

  شوکه.. بودم شوک
 
 هم  این خدایا .. افتاد  برام که  اتفاق

  پس.. گناهم  ن   واقعا  که  اینبار .. نداره؟  تمویم.. ؟ جدیده مصیبته یه

 ..چرا؟.. چرا 

 ..بود صورتموگرفته تموم اشک



 نگاش.. گرفته  جلوم دستمال  یه دیدم اومدم خودم به وقت  

 بود  جدی انقدر  ویل.. داشت ی نافذ و  مشگ چشمای.. کردم

  و  جلو  بردم لرزونمو  دستای.. کرد   نگاهش مستقیم شد  نیم که

 ..گرفتم  ازش رو  دستمال

  بگید   بهم  توروخدا :  گفتم   ای گرفته  صدای با  و  کردم  پاک اشکامو 

 ..کنم  یم خواهش.. بوده؟ چ    بسته اون توی

  یه  و   روش روبه به زد  زل  هم بعد  و  کرد   نگام چشم ی گوشه  از 

 ..شیشه:  گفت  هکلم

 ..!برداشتم؟ شیشه یک  من  ویل !.. شیشه؟

ون خودم  با  شیشه من ویل !!.. ؟ شیشه   هم شیشه مگه.. نیاوردم  بی 

 - ..جرمه؟

 متعجب نگاهش حالت.. کرد   نگام  و  برگردوند  طرفم به  صورتشو 

 خییل انگار .. هه:  وگفت زد  پوزخند .. بود 

 ..چپ عیل  ی کوچه  به بزن   خودتو  بلدی  خوب.. واردی

  شما .. کردم؟  چکار  من مگه .. خدا  به نه:  وگفتم کردم  پاک مو اشکا

 هم شیشه  مگه خب.. بوده شیشه بسته  اون تو  میگی   

  ها  خونه ی همه تو  که  اینجوریه اگر .. میشه؟ محسوب جرم

 ..چسبیدین؟ منو  ی یقه اومدین چرا  پس  هست شیشه



  تعجب  با .. خنده زیر  زد  راننده دفعه یه.. کرد   نگام  مبهوت و  مات

 ..ردمک  نگاش

 ..احمدوند:  زد  تس   رسگرد 

  بله:  وگفت کرد   ای رسفه تک  و   شد  قطع ش خنده صدای

 ..ببخشید .. قربان

 ..گفتم؟  چ   من مگه.. خندید؟ یم  داشت چ   به

  زیادی  یا :  وگفت کرد   نگام  رسگرد 
 
  اویل ویل..  ساده زیادی یا  زرنگ

 مواد شیشه از  منظورمن.. خوره  یم بهت بیشی  

 ..مخدر مواد .. بود  مخدر 

ون  زد  یم حدقه از  داشت چشمام   نه.. مخدررررر  مواد .. بی 

 ..خدایااااااااا

 این  حاال  تا  من.. دروغه.. بود؟ کجا   م  شیشه من:  گفتم  هق هق با 

 ..کنه؟  یم چکار  من کیف  تو   اصال .. ندیدم  رو  بسته

ه.. خودته  ماله پس.. کردیم  پیدا  تو  کیف  تو  از  رو  شیشه   ما  با  بهی 

ه   هم خودت برای اینجوری.. کت    همکاری  - ..بهی 

  ن   من  نه.. نه:  دادم  تکون  رسمو  گریه  با  گرفتمو   دستم تو  صورتمو 

 ..نه.. نکردم کاری  من.. گناهم



  پیدا  من کیف  تو  از  رو  مواد   اون.. بود  فایده ن   حرفا  این  ی  همه ویل

 بت ثا  تونستم نیم هم   مدرک بدون  و  بودن  کرده

 ..گناهم  ن   من که  کنم

 ..شد؟ اینجوری چرا  اخه

******* 

  بس از .. اینجا  بودن اورده منو  بود  ساعت 1.. بودم بازداشتگاه توی

 االن  تا   حتما .. اومد  نیم باال  نفسم بودم کرده  گریه

 ..بزنم زنگ بهش جوری یه باید .. شده نگرانم مامان

 ..در پشت  مد او .. زدم صدا  رو  نگهبان و  بازداشتگاه  در  پشت رفتم

 اقا :  گفتم  بود   شده دار  خش گریه  خاطر  به که  ای گرفته  صدای با 

   رسگردتون جناب به میشه
 
ون بیاره منو   بگ  تا بی 

 ..بذارمش خی   ن   تونم نیم مریضه  اون.. بزنم؟ مامانم به زنگ یه

 رسگرد  جناب خود  وقت هر .. نزن هم حرف رسجات بشی   - -

ون بیای  تون   یم   دادن  دستور   -- ..بی 

 ..رفت هم بعد 

  باید   من  پس.. بود؟  کجا   دیگه اینجا .. کردم  مشت دستمو  حرص با 

 ..کنم؟  چکار 



 ..گذشت  هم دیگه ساعت نیم

 بیا .. ساالری بهار :  گفت  نگهبان و   شد  باز  بازداشتگاه در  اینکه تا 

ون  ..بی 

ون  رفتم  و  شدم بلند  جام از  رسی    ع وی لباس که  زن یه .. بی   پلیس  نی 

 دستبند  دستم به و  وایساد  جلوم داشت تن  به رو 

 ..برد  خودش با  منو  و  زد 

 ..زد در  و  ایستاد  در   یه جلوی

 - ..بفرمایید

 ..داد  نظایم سالم  و  شد  وارد  هم خودش و  تو  برد  منو  و  کرد   باز  درو 

  ماموری به  رو  بود  جدی و  اخمو  رسگرد  همون که  جوون مرد  اون

 تونید   یم  شما  خب بسیار :  گفت  بود  اورده منو  که

 ..برید

 - ..قربان  بله

ون رفت اتاق از   ..بی 

 ..صندیل رو   بشینم کرد   واشاره  کرد   نگام

  بودم انداخته  رسمو .. ونشستم جلو  رفتم لرزون های قدم با 

 افتاد بودن زده دستم به که  دستبندی به نگام وقت  .. پایی   



 ..گرفت  بغضم

وی به کارت  بهار   اینم که  بود  نشده کشیده  پلیس و  انتظایم نی 

 ..شد  جور  برات

 ..باالتر؟ اینم از  بدبخت    دیگه

 ..کردم  نگاهش کردمو   بلند  رسمو  رسگرد  صدای شنیدن با 

 -- ..کن  پر  رو  فرم این- -

  ازش خودکارو  تا  کردم  دراز  دستمو .. جلوم گرفت  کاغذ   و  خودکار  یه

م  ..بود  دستم به دستبند  ویل  بگی 

 اخمامو .. دلم تو  ریخت  عالم غم لعنت   دستبند  اون دیدن با  ارهدوب

 ..کردم  سکوت و   هم توی کردم

ش  کشوی.. چیه دردم  فهمید  خودش   در  رو  کلید   و  کرد   باز  رو  می  

ش  پشت از .. اورد   ..اومد  طرفم به.. شد  بلند  می  

 ..پایی    انداختم رسمو 

 ..شو  بلند :  گفت  جدی و  محکم  صدای با 

  مشگ  چشمای تا  براقش پوتینای از  نگاهمو  و  کردم  بلند  رسمو  اروم

 ..اوردم باال  نافذش  و 

 ..شدم بلند  جام از  اروم.. کرد   یم نگاهم تمام  جدیت با 



 -- ..بیارجلو دستتو - -

  به که  اهت   دستبند  به بودم زده زل.. کردم  نیم نگاهش..  جلو  بردم

 ..داشتم  بدی حس.. بود  دستم

  از  دستبند  که  همی   .. کرد   باز  قفلشو  و  جلو  اورد  رو  دستبند  کلید 

   لبخند  شد  کنده  دستم
 
 ..نشست  لبام روی کمرنگ

 ..مالیدم دستمو  موچ

 ..نشستم صندیل روی هم  من ..  رسجاش  برگشت دوباره

 -- ..کن  پرش حاال - -

وع  و  برداشتم رو  خودکار  لرزونم دستای  با  و  دادم تکون رسمو   رس 

 ..مشخصاتم  نوشی    به کردم

 دقیق   نگاه و  برداشتش.. می    رو  گذاشتم  رو  برگه کردنش  پر  از  بعد 

 ..رفت هم تو  اخماش.. انداخت بهش

 -- ..پدر؟ نام- -

 ..پایی    انداختم رسمو 

 -- ..پدر؟ نام.. گفتم؟  چ   نشنیدی- -

 ..ساالری سامان:  گفتم  ارویم لحن وبا  کردم  نگاهش

 ..کرد  نگاه مشخصاتم ی برگه  به تر  دقیق و ..  کرد   سکوت



 ..حیدری ستوان:  زد  صدا  بلندی   صدای با 

  بله:  داد  نظایم وسالم تو   اومد  زن مامور  یه ..   شد  باز   اتاق در 

 ..رسگرد جناب

ان   یه  برگه روی که  همونطور 
 کرد   اشاره من به  نوشت یم چی  

ش:  وگفت  ..بازجون   اتاق بی 

 -- ..اطاعت - -

 ..کجاست؟  دیگه  بازجون    اتاق.. دادم  قورت دهانمو  اب ترس با 

 که  بزنه دستبند   دستم  به خواست و  ومد ا طرفم به  زن  مامور 

یدش.. خواد  نیم:  گفت  رسگرد   ..بی 

 -- ..قربان بله- -

  رمق  .. نبودم  بند   پا  روی  ترس زور  از .. کرد   بلندم و  گرفت  بازومو 

 با و  کشید   یم منو  فقط.. برم دنبالش که  نداشتم

 ..برد  یم خودش

  بود  نزدیک  چندبار .. بود  چسبیده بازومو  محکم..  باالرفت ها   لهپ از 

 گلوم  و   رفت یم سیایه چشمام.. بیافتم ها   پله از 

 ..خییل.. ترسیدم یم  خییل.. بود  شده خشک



 انداختم نگایه در   باالی  تابلوی به.. ایستاد  ها  اتاق از  یگ جلوی

 ..انتظارمه؟ در   چ   خدایا .. "بازجون   اتاق"

 اتاق.. هیچ    دیگه.. بود  اتاق تو  صندیل دوتا  و  ی   م  یه.. تو  برد  منو 

 ..بود  خایل

  جناب  تا  بشی    همینجا :   گفت  و  ها  صندیل  از  یگ رو  نشوند  رو  من

 ..بیاد رسگرد 

ون  اتاق از  هم بعد   ..رفت  بی 

ه گیج  داره رسم کردم  یم احساس  ..بدبختم چقدر  من اخه.. می 

  داشت.. شکست نیم ویل بودم کرده  بغض.. می    رو  گذاشتم  رسمو 

 ..میشه؟ چ   حاال .. کرد   یم م خفه

 بلند  جام از  رساسیمه و  ترسیدم  در   شدن باز  صدای شنیدن با 

 و  بود  ایستاده در   جلوی.. کردم  نگاهش وحشت با .. شدم

  بتونم که  نبود  نگاهش  تو  مهربون   هیچ.. جدی و  رسد .. کرد   یم نگام

 ..باشم امیدوار 

 ..رفت شدی  بدبخت بهار :  نالیدم  دلم  توی

 اب سخت   به..  بود  شده خشک گلوم.. اومد  طرفم  وبه تبس  درو 

 شده  خشک رسجام همینطور .. دادم  قورت دهانمو 

 ..بود دستاش تو  پوشه یه ..  بودم



 ..بشی   : گفت  اروم و  می    رو  گذاشت

 ..بودم شده خشک.. ننشستم

 ..بشی    گفتم  بهت:  زد  تس  

  یم  تنم تمومه.. کردم  نگاهش  زده وحشت و  نشستم رمق ن  

 گذاشتم  کردمو   قفل هم  تو  رو  م زده یخ ایدست.. لرزید 

 ..ترسیدم  یم.. بودم کرده  جمع خودمو .. پام رو 

  هم خودکار  به ..  دراورد  برگه  یه پوشه توی از .. نشست روم به رو 

 ..دستش گرفت

ان   یه برگه  روی که  همونطور ..  انداخت بهم نگایه نیم
  یم چی  

 ..ترسیدی؟:  گفت  نوشت

 ..نه .. ن:  گفتم  لرزون   صدای با 

  زد  زل  وب  هم کرد   قفل هم تو  دستاشو   و   برگه رو  گذاشت  خودکارو 

 ..مشخصه کامال   خب: 

  نیم اصال .. نیست من  مال مواد  اون رسگرد  جناب:  گفتم  ترس با 

 ..ک  من.. کیفم  تو  رفته چطوری دونم

 ..نباشه حرف:  زد  داد  غییط    از  پر   صدای با 



 کردمو   جمع خودمو  ترس  با .. موند  دهانم تو  حرف.. شدم خفه

 ..کردم  شنگاه

 -- ..فهمیدی؟ میدی جواب کردم  سوال ازت وقت هر - -

 ..دادم تکون  رسمو  وحشت  با 

 یم   ؟ بودی گرفته  کش  چه از  رو  مواد  اون ببینم بگو  خب- -

 -- ..بدی؟ تحویلش یک  به خواست  

 زور  به  هم خودم که  صدان   با .. لرزید  یم بغض  زور  از  م چونه

 خی   هیچ   از  من.. دونم نیم قسم خدا  به:  گفتم  شنیدم

 ..ندارم

 خانم.. اره؟ دون    نیم که:  انداخت بهم تندی ونگاه زد  پوزخند 

م  توی  از  رو  شیشه حاوی ی  بسته اون من خود  محی 

ون کیفت  کت    یم پخش مواد  داری که  دادن گزارش  ما   به.. اوردم بی 

 اون .. بود  همراهت مواد  گرفتیمت  وقت   هم ما 

  عاقبتت  و  کی     یم کارتچ تهش ته دون   یم.. زیادی مقدار  به هم

 ..میشه؟ چ  

  تا  کردم  باز  دهان
 
 ..گریه  زیر  زدم و  شکست بغضم  ویل بزنم حرق

 من   مال اونا .. نه:  دادم تکون  رسمو  و  گرفتم  دستام تو  صورتمو 

 ..نیست



  ن   من پیغمی    به پی   به:  گفتم  ناله و   عجز  با  و  کردم  نگاهش

 ..گناهم  ن   من خدا  به.. کنید؟  نیم باور  چرا .. گناهم

 ..زدم یم زجه و  کردم  یم هق هق

؟ چه -.. بده منو  جواب.. خوری؟  یم قسم الیک چرا - -   من.. جوان 

 - ..کنید  باور  حرفامو   توروخدا .. نداشته خی   مواد  اون از  هم روحم

  ناو  ویل چشماش توی دوختم اشکمو  از  پر  نگاه.. بود  کرده  سکوت

 ..شد  بلند  جاش از  و  گرفت  ازم رو  نگاهش

  یم هم  بر  رو  اونجا  سکوت و  پیچید   یم اتاق  توی هقم هق صدای

 ..زد

 زد  داد   و   می    رو  کوبید   محکم و  برگشت دفعه  یه.. بود   من به پشتش

 ..نکن  بازی فیلم من  برای انقدر .. شو  ساکت: 

  و  عقب کشیدم  وخودمو   دهانم  جلوی گرفتم  دستمو   زده وحشت

 ..بود  شده گشاد   ترس  زور  از  چشمام.. کردم  نگاهش

 ..بود خشم از  پر  نگاهش

ه- -  اونطرف از  دادگاه فرستمت  یم وگرنه.. کت    همکاری ما   با  بهی 

 -- ..اعدام یا  ابده حبس یا  حکمت کم  کمه.. زندان هم

ه چشمام جلوی دنیا  اعدام گفت  که  همی     ..شد  تار  و   تی 



  خدایا .. نه اعدام.. هههنههههه نهههههه:  زدم زجه توانم تمام با 

 خودت  خدایا ..  گناهم  ن   من.. بدبختم؟ انقدر  چرا  من.. نه

؟  یم بهی   که   من با  چرا .. نیست  من مال لعنت   موادای اون .. دون 

 ..چرا؟.. کنید؟  یم اینکارو 

  نموند   تنم توی رمق   دیگه  اینکه  تا  شد  یم تر  اروم رفته رفته صدام

 ..رفتم حال از  و 

******* 

 افتاده صندیل  روی  بیهوش بهار .. کرد   گاهشن  تعجب  با  اریا 

 کمک  دیگر  مامور  یک و  او .. زد  صدا   را  حیدری رسی    ع.. بود 

ون اتاق از   را  بهار  و  کردند   ..بردند  بی 

 را  چشمانش و  شد  بهی   حالش اینکه  تا   خوراندند  او  به  قند  اب کیم

 ..کرد  باز 

ش  توی اریا   حسان   فکرش..   بود  ایستاده پنجره کنار   و  بود  دفی 

 ..بود شده پرونده  این گی  در 

  دور  دیدگانش جلوی از  ای لحظه  بهار  التماس و  اشک  از  پر  نگاه

 امثال با  روز  هر  تقریبا .. بود  قانون مرد   او  ویل شد  نیم

 اطمینان کش  به که  بود  چنی    این شغلش.. داشت رسوکار  بهار 

 ..مدرک با  مگر  نکند 



 را  شان  ندهپرو  که  مجرمان   دیگر  با  دخی   این  کرد   یم  احساس ویل

 جور  نگاهش.. کند   یم فرق داشت  دست  در 

  زده وحشت و  سی    نگاه  ان.. هایش حرف..  هایش زجه.. بود  خایص

 ..بود حرفها  خییل گویای  ش

ش طرف به  و  کشید   حالتش خوش موهای بی    دست   کالفه   می  

 به  نگایه.. کرد   باز  را  بهار  ی  پرونده  دیگر  بار .. رفت

  سامان"   ماند  ثابت پدر  منا روی نگاهش.. انداخت او  مشخصات

 .." ساالری

 ..بست را  پرونده.. خورد  اتاق در  به ای تقه

 -- ..بفرمایید- -

 ..داد  نظایم سالم و   شد  اتاق وارد  حیدری

ش پشت از  اریا   ..اومد؟ بهوش:  وگفت شد   بلند  می  

 -- ..فرمایید یم  دستور  چ  .. ببینه رو  شما  خواد  یم.. قربان بله- -

یدش:   نشست صندلیش روی  و  کشید   عمیق   نفس   بی 

 ..بعد تا .. بازداشتگاه

 - ..قربان  بله



ون  اتاق از  حیدری   به و   گذاشت  می    روی را  دستاش اریا .. رفت  بی 

ه رو  روبه  ..شد  خی 

 صدا   را  حیدری و  نیاورد  طاقت که  بود  گذشته  دقیقه  14 تقریبا 

 ..زد

 - ..قربان  بله

م  بیارش رو   ساالری  بهار - -  - ..اطاعت-.. دفی 

******* 

  صندیل  رو  نشستم.. نبود  خوب وجه هیچ به حالم.. شدم اتاق وارد 

 نگام جدی و   سخت و  بود   نشسته رسجاش هم اون

 ..لرزیدم  یم خودم به بید  مثل.. کرد   یم

 ..وایساد  روم روبه.. اومد  طرفم به  و  شد  بلند  جاش از 

  یم  اینجوری خودت با  چرا :  پیچید  گوشم  توی  رسدش صدای

؟  میدم قول  کت    همکاری اگر .. داره؟ رو  ارزشش.. کت 

 ..بشم قائل تخفیف برات

 کردم  زمزمه سخت   به و  کردم  نگاهش التماس با ..   باال  گرفتم  رسمو 

 ..بدید خی   مادرم به .. مادرم: 



ش به   فکر  دید  التماسمو  از  پر  نگاه وقت  .. کرد   نگام و  داد   تکیه  می  

 ..اومد رحم به لشد کنم

  بهش خودت.. خب بسیار :   گفت  و  داد  تکون رسشو  چون
 
  ما  یا  میگ

ش  ..کنیم؟  خی 

  بد  حالش بگی    جوری یه خدا  تورو  فقط.. بگید   بهش خودتون

 - ..مریضه اون.. نشه

؟ منو  خواست   یم  همی    برای- -  - ..بله-.. ببیت 

اف خوای یم کردم  فکر  بگو  منو .. هه:  وگفت زد  پوزخند   ..بکت   اعی 

اف ؟  به اعی   - ..نکرده؟   کار   به.. چ 

 خودم رفته یادت.. نکرده؟ چرا :   وگفت انداخت بهم  تندی نگاه

ون  کیفت  تو  از  رو  مواد   ..اوردم؟ بی 

 یادم از  هم وقت هیچ و  نرفته یادم نه:  گفتم  غیم از  پر  لحن با 

ه  ..گناهم  ن   من.. کنید   باور  حرفامو  تورخدا   ویل.. نمی 

  همکاری ما  با  خوای  نیم تو  اینکه مثل نه:  وگفت کرد   نگام خشم با 

 ..تمام.. دادگاه  راست  یک خب خییل.. کت  

 ..نه ..  خدایا  نه

  اینکارو  من با   خدا  تورو :  گفتم  التماس با  و  شدم بلند  جام از 

 مریضه  من مادر  رسگرد  جناب.. کنم  یم خواهش.. نکنید 



  ما .. بده بهش داروهاشو   نیست کش  تنهاست نباشم پیشش اگر 

 ..برم من بذارید  خدا  تورو .. نداریم رو  کش  هیچ

ش پشت  رفت  ای گرفته  صدای با .. کرد   نگام اخم با  و  نشست می  

 مادرت فکر  به اگر   تو .. نده قسم منو   انقدر :  گفت

 کت    یم  فکر  مادرت به ای  ذره اگر  هم حاال .. کردی  نیم اینکارو  بودی 

 برات میدم قول که  گفتم.. کن  همکاری ما  با 

م تخفیف  ..بگی 

  یم خودشو  حرف این میگم چی    یه  من چ   هر  وااااااااااای ای

 نیم   باور  چرا .. گناهم؟  ن   که   کنم   حالیش   چطوری.. زنه

 ..کنه؟

  همکاری باهاتون تونم  یم چطور  ندارم خی   هیچ   از  من وقت   اخه

 - ..کنم؟

ا   خییل نگاهش.. چشمام تو  زد   زل لحظه چند    از  پر   و  نافذ .. بود  گی 

 این  توی که  جدی صورت.. بود  قیافه خوش .. جذبه

 ..بود  خشن زیادی که  حیف ویل.. اومد  یم بهش واقعا  لباس

اف.. اخرته؟ حرف این:  گفت  و   پایی    انداخت رسشو    نیم اعی 

؟  ..کت 

 
 
اق  - ..بکنم که   ندارم اعی 



 -- ..حیدری ستوان.. خب بسیار - -

 ..تو  اومد  حیدری ستوان و   شد  باز   اتاق در 

ش - -  -- ..بازداشتگاه بی 

 -- ..قربان اطاعت- -

 که  من.. خدا  تورو  رسگرد  جناب.. نه:  گفتم  و  کردم  نگاهش ترس با 

 برید  یم منو  چرا  دیگه پس گفتم  حقیقتو 

 ..بازداشتگاه؟

 ..گرفت  بازومو   حیدری ستوان

ش .. میشه معلوم دادگاه توی فردا :  وگفت کرد   نگام  رسگرد   ..بی 

 بدبختیای خدایا .. لرزید  یم رستاپام.. زد  دستبند  دستم به ستوان

 ..میشه؟ تموم یک  من

ون اتاق از   ..رفتیم بی 

******* 

  گذاشت  ان روی را  ش  مردانه پیشان  .. گذاشت  می    روی را  دستانش

 بسته های پلک  پشت حت  .. بست را  چشمانش و 

  فراموش را  غم از  پر   و  سی    چشمان ان توانست نیم  هم ش

 مثل  هم این  و  است گناه  ن    دخی   ان گفت  یم دلش.. کند 



  ویل.. است  شده کیارش  های کثافتکاری  ی طعمه دیگه های خییل

 جرمش   و  است همدستش هم او  گفت  یم عقلش

 ..نیست  کیارش  از  کمی  

   از .. بود  کرده  گی    دورایه بی   
 
 طرف ان از  و  کیارش  از  نفرتش طرق

 ..بود شده بازی  این وارد  که  دخی   این هم

ه این مطمئنم.. کیه؟  مقص :  کرد   زمزمه  راستشو  داره دخی 

 کیارشه   دست  معما  این حل کلید .. کنم  پیداش  باید .. میگه

  ویل گناهه  ن   دخی   این ندارم شک.. تمومه کنم  دستگی   که  اونو 

 این  به ناخواسته  و  شده  طعمه  اونم.. نمیگه اینو  قانون

 ..شده کشیده  چاه

 را  مشخصاتش ی برگه.. کرد   ز با  را  بهار  ی پرونده .. کرد   بلند  را  رسش

 ..برداشت

لشان تلفن شماره  گوش  .. انداخت  ان به  نگایه کردو   پیدا  را  می  

 ..گرفت  شماره و  برداشت  را  تلفن

******* 

  راهرو  توی اریا .. رساند  انجا  به را  خودش رساسیمه  بهار  مادر 

 صحبت  مشغول همکارانش از  یگ با  و  بود  ایستاده

 .. یدشن را  زن   صدای که  بود  کردن



 ..زد یم  صدا  را  بهار  و  کرد   یم گریه

 ..هستید؟ ساالری بهار  مادر   شما :  گفت  و  رفت طرفش به

 جناب بله:  وگفت کرد   نگاهش الودش اشک چشمان با   بهار  مادر 

 ن   اون.. اینجا؟ اوردید  رو  م بچه چرا .. رسگرد 

 ..تره پاک هم گل  از  من بهاره.. گناهه

  با  اونجا .. من  دفی   بفرمایید :  وگفت کرد   اشاره اتاقش  به  دست  با  اریا 

 ..زنیم یم حرف هم

  صندیل روی .. شد   همراه  او  با  و  داد  تکان  را  رسش  ساالری خانم

 ..نشست 

ش پشت اریا    خانم:  وگفت انداخت او  به ارایم ونگاه گرفت  قرار  می  

 ..باشید اروم کنم  یم خواهش ساالری

ی من  بهاره.. رسگرد؟ جناب باشم اروم چطور :  گفت  گریه  ا ب  تقصی 

 پیدا شیشه  کیفش  تو  میگی    من به.. نداره

 ..تهمته ش همه اینا .. چیه شیشه دونه  نیم حت   اون ویل.. کردین

 ن   اون که  مطمئنم منم.. کنیم  کمک  بهش خوایم یم  هم ما - -

 -- مدریک چون نمیگه اینو  قانون ویل مادرجان گناهه

ی هر  خوام یم شما  از .. کنیم  ثابت اینو  که  یمندار   به که  چی  

تون   همکاری  ما  با  لطفا .. بگید  بهم رو  میشه مربوط دخی 



 ..کنید

  من بگی     شما  چ   هر  باشه :  گفت  و  داد  تکان  را  رسش  ساالری خانم

 ..ببینمش؟ تونم یم.. کنم  یم کارو   همون

   لبخند .. کرد   نگاهش  لحظه چند  اریا 
 
  بسیار :  وگفت  زد  کمرنگ

 ..باشید منتظر  جا  همی   .. خب

 -- ..چشم  باشه- -

ون  اتاق از  اریا   دیدنش با   نگهبان..  رفت بازداشتگاه طرف به.. امد  بی 

 ..داد نظایم سالم

ون  بیارش:  گفت  اریا   ..بی 

 - ..قربان اطاعت

 نیمه اتاقک ان از  بهار .. زد  صدا  را  بهار  و  کرد   باز  را  بازداشتگاه در 

ون  تاریک  ..ترسید رسگرد  جناب دیدن با   و  امد  بی 

 او  برای دلش..  ترسد  یم   او  از  بهار  که  بود  شده متوجه خون   به اریا 

 نشان   را  این عنوان هیچ به ظاهرش  ویل سوخت

ی ان برعکس جدی  و  سخت.. داد  نیم  ..بود دلش توی که  چی  

 -- ..جلو  بیار  دستاتو - -



 ر د .. کرد   باز  را  دستبند   قفل اریا .. برد  جلو  را  لرزانش دستان  بهار 

 دور از  را  دستبند   ی حلقه داشت که  بی    همی   

  بهار  ی  زده  یخ و  رسد   دست با  دستش ناخداگاه کرد   یم  باز  دستانش

 ..کرد  پیدا  تماس

  مورمور  بدنش سطچ و  کوتاه  تماس  همان با  دستانش رسدی  از 

 ..کرد  نگاهش  تعجب با .. شد 

 ..رسده؟ انقدر  دستاش چرا :  گفت  دل  در 

  او  به زیبایش  و  سی    چشمان با  هم ر بها .. کرد   یم نگاهش  هم هنوز 

ه  در   و  بود  تعجب اریا  نگاه  در  ویل.. بود  شده خی 

 ..غم  بهار  نگاه

 ..بیا من همراه:  گفت  ارویم لحن با  و  امد  خودش به اریا 

 ..بود رسش  پشت اریا  و  رفت یم  جلو  بهار 

  به شخصا   خودش اریا   اینکه  از .. بود  دو  اون به نگهبان متعجب نگاه

د  خود  همراه را  دخی   ان تا  بود  امده انجا   تعجب بی 

 ..بود کرده  باز  هم را  دستبندش  انکه مهمی   همه  از .. بود  کرده

  دیدن   با   بهار  مادر  تا  کرد   را  اینکار  اریا  که  دانست نیم کس  هیچ ویل

ش  ی زده دستبند  دستان  تر بیتاب دخی 



ش پشت که  همانجا  از  وگرنه .. نشود    توانست یم بود  نشسته  می  

ش به  را  بهار  ا ت دهد   دستور   ..بیاورند  دفی 

  نداده انجام را  کاری  چنی    مجرمی    از  کدام  هیچ برای وقت هیچ

 کرد  یم حس ویل.. نداشت ای وظیفه چنی    اصال .. بود 

 ..کند  یم فرق بقیه با  دخی   این

 ..دانست نیم را  فرقش هم خودش

******* 

 اینجا  اون وای.. شد  گرد   چشمام مامان  دیدن  با .. شدیم  اتاق وارد 

 زده خشکم در  جلوی که  من دیدن با .. کنه؟  یم چکار 

 ..اومد طرفم به  بلند  های  قدم با   و  شد  بلند  جاش از  بود 

 و  کرد   یم گریه.. کرد   بغلم.. نداشتم  رو  حرکت   هیچ  قدرت من ویل

 ..داد  یم  فشار  خودش  به سفت منو 

 فرو  ش  مادرانه و  گرم  ی سینه تو  رسمو  و  ماومد خودم به کم  کم

 ..زیرگریه زدم و  کردم

 که  االن ویل.. پنایه ن    و  غربت.. کش  ن  .. کردم  یم  تنهان   احساس

 مزاحم  های حس اون  دیگه   بودم مادرم  اغوش تو 

 ..بود  مادرم اغوش برام دنیا  جای ترین امن.. نداشتم رو 



 مادرمو  فقط.. باشه داشته دوستم که  کش  یه نه داشتم پدر  نه

 وتنها کس  ن   اون بدون.. بود  کس  همه برام  اون.. داشتم

 ..تنها تنهای .. شدم یم

م:  کرد   پاک اشکامو  و  کرد   جدا   خودش از  منو   چکار  خودت  با  دخی 

 ..میگن؟ دارن چ   اینا .. کردی؟

 ..ندارم خی   هیچ    از  من  خدا  به.. مامان  دونم نیم:  گفتم  گریه  با 

 دخی  .. شناسمت یم.. کردم  گتبزر  خودم من.. عزیزم دونم   یم- -

 -- باشه هم  محتاج اگر  حت   من  بهار  دونم  یم.. خودیم

 ..پاکه  من بهار .. زنه نیم کاری  چنی    به  دست

  دیگه که  من.. شد  شدیدتر  م گریه  (پاکه  من بهار )  گفت  که  همی   

 .نبودم دخی   که  من.. نبود  پاک

 ..نبود  دوتا  یگ که  بدبختیام

 -- ..کن  توکل خدا  به.. میشه  رستد  چی    همه.. عزیزم نکن گریه- -

 نگاه.. بود  اشک غرق  هم خودش صورت .. کرد   پاک اشکامو  اروم

 یم  لبخند  و  صورتم به بود  دوخته مهربونشو 

 ..امیدواری به بکنه ترغیبم  خواست یم که  لبخندی.. زد 

؟  شما  مامان ویل  - ..تنهان   شما .. چ 



م نباش من نگران - -  -- ..باش  خودت مواظب.. دخی 

 تونستم یم چکار   ویل.. بودم نگرانش.. دادم  تکون رسمو   بغض با 

 ..بکنم؟

 ..کردیم  نگاهش و   اومدیم خودمون به.. کرد   ای رسفه تک رسگرد 

ش پشت   نگاه ما  به   و  بود  داده تکیه صندلیش به..    بود  نشسته می  

 ..بینه  یم سینمان   فیلم داره  انگار .. کرد   یم

  چه.. بزنم رفح باهاش کلمه  یک کردم  نیم جرات بود  جدی بس از 

 ..کنم  نگاهش بخوام برسه

 ..بردم یم حساب ازش انقدر  چرا  دونم نیم

******* 

  اریا  برای را  چی    همه  بهار   مادر  و  برگشت بازداشتگاه اتاقک به  بهار 

 ..کرد  تعریف

 چنی    توانست  نیم  اریا  ویل کنند   ازاد  را  بهار  که  کرد   التماس خییل

 ..بکند  را  کاری

  اریا .. بود  سنگی    خییل هم جرمش که  بود  ممجر  قانون نظر  از  بهار 

 توانست  نیم عنوان هیچ به  و  بود  قانون مرد  هم

 ..دهد انجام را  کاری  چنی   



  بهار  باید  فردا  شک بدون.. شد  جوابش منتظر  و  داد   نامه دادگاه به

 .. برد یم  انجا  به را 

  که   کرد   یم نگاه را  مجرمان  از  یگ ی پرونده داشت  و  بود  پایی    رسش

 ..خورد اتاقش در  به ای تقه

 ..بفرمایید:  گفت  بود  پرونده  خواندن  مشغول که  همانطور 

  شدن کوبیده  صدای.. شد  بسته  لحظه چند  از  بعد   و  شد  درباز 

 ..است ماموران از  یگ که  داد  یم  نشان زمی    به پایش

 -- ..بگو- -

یفتون خدمت به کنم  عرض- -  معرفت  ن   ی خاله پس  یه ما  که  رس 

 -- کل   به شده وفا  ن   تهرون اومده  وقت   از ..  داریم

 چشم که  داره هم ای خانواده یه خودش  والیت تو  رفته یادش

 ن  .. رسگرد  جناب کنم  شکایت ازش اومدم.. انتظارشن

 ازش  بدجور  دلم که  کن   تنظیم برام  تپل ی  نامه شکایت یه زحمت

 ..پره

 .. کرد  بلند  را  رسش  ده ز  بهت اریا 

ش پشت از  زده هیجان نوید   دیدن با    تو .. نوید :  گفت  و  شد   بلند   می  

 ..پس؟ کت    یم چکار  اینجا 



 پیک تهرون اومدم اجازتون با :  گفت  و  رفت جلو   لبخند  با  نوید 

 ..بریمت  یم خودمون   با  بدی افتخار  هم  شما .. نیک

 ..کرد  بغلش و  رفت جلو  لبخند  با  اریا 

؟ بیت   نیم مارو :  گفت  و   کشید   اغوش در  را   او  هم نوید   ..خوش 

 متعجب نوید   دیدن از  هنوز  که  حایل  در  و  کشید   کنار   را   خودش اریا 

 ..بشی   .. حرفیه چه  این:  گفت  بود 

ش پشت اریا    صندیل روی رویش روبه هم  نوید   و  برگشت  می  

 ..نشست 

 لبخند   وبا  شد  خم  جلو  به کیم  و   گذاشت  می    روی را  دستانش

 از .. خوبه؟ کنه؟   یم کار   چه بابام.. کن  تعریف خب:  گفت

؟ چه  خاله و  مامان  ..خی 

  گفت  و  داد  تکیه صندلیش پشت   به و  کشید   عمیق   نفس نوید 

 از .. بودی نگرفته تماس یه بود  وقت خییل.. خوبن  همه: 

ا  این که  خاله ویل بودم کارات  جریان  در  ستاد  طریق  ارومش چی  

 نیم زنگ یه چرا  که  بودن نگرانت همه .. کرد   نیم

ی  خودت واز  زن     جونم به افتادن هم خاله و  مامان.. نمیدی خی 

؟ چرا  که یش م بچه ببی     برو .. نشست   نشده چی  

 ..باشه



ی شاید  گفت  یم کرد   یم نگاه اخبارو  شب هر  خاله   ن   من شده چی  

م  ..من عزیزه..  من  ی خاله اخه د  گفتم  یم.. خی 

 چه در  بگه  و  بده خی   ت دونه  یه  یگ پس  از  نمیاد  که  اخبار  تو 

ای اونم.. حاله  خب تهران  اونجا  شمال ما .. رو  تهران خی 

 ..دیگه   مادره.. شنوا  گوشه  کو   ویل.. کنه  یم فرق

  همی    برای.. شده  تنگ براش خییل دلم:  وگفت زد  لبخند  اریا 

 ..تهران؟ اومدی

  جواب اینکه وبدون کرد   نگاهش  سکوت در  لحظه چند  نوید 

 سالم هم بزرگ اقا   راست  :  گفت  بدهد  را  سوالش

 ..رسوند 

 تک  با  و  شد  جا  جابه صندلیش روی.. کرد   نگاهش  تعجب  با  اریا 

 منو جواب.. باشن  سالمت خب.. خب:  گفت  ای رسفه

 ..تهران؟  اومدی بش   مطمی    سالمتیم از  اینکه ی  واسه.. ندادی

؟ چه-.. دیگه  دادم جوابتو - -  - ..جوان 

 - ..بود؟ من جواب این -.. رسوند  سالم بزرگ اقا - -

 - ..نبود؟



  ی واسه بگو .. نکن  کل  کل  من با  نوید :  وگفت کرد   نگاهش کالفه  اریا 

 من  دیدن دلیلت مطمئنم.. تهران؟ اومدی چ  

 ..نبوده

 اومدم  هم خب:  گفت  و  چرخاند  اتاق اطراف  را  نگاهش نوید 

ی یه و  ببینمت م ازت خی   ..اینکه هم.. بگی 

؟ اینکه هم  - ..چ 

 - ..دیگه بگو .. نمیدی؟ ادامه چرا -..    اینکه هم- -

  خوشت ش ادامه از  مطمئنم  چون:  وگفت کرد   نگاهش نوید 

 ..نمیاد

 - ..بگو هست که  چ   هر  خب خییل

 - ..بگم؟

 ..بگو اره:  گفت  حرص با 

 - ..میگما

  انقدر ..  کوبید   می    روی محکم  و  شد  بلند  جایش از  خشم با 

منتظره  از ترس با  نوید  که  کرد   را   کار   این شمگی   خ و  غی 

 .. پرید جایش



  یم تابش و  پیچ یه چرا .. دیگه   بگو  د : زد  داد  تقریبا  اریا 

 ..بگو میگم بهت.. دیدی؟

 چرا .. میگم.. خب  خییل:  گفت  و  داد  قورت را  دهانش اب نوید 

؟  یم اینجوری  ..که  کردم  سکته... کت 

 ..نشست  صندلیش روی و  کشید   عمیق   نفس اریا 

 ..بگو:  وگفت کرد   نگاهش اخم با 

 کارت  بهت اومدم.. خب:  وگفت شد  جا  جابه صندیل روی نوید 

 ..دیگه   ی هفته 4 واسه.. بدم عروش

  نوید .. نشست  لبخند  لبانش روی به..   شد   باز  هم از  اریا  های اخم

 ..زد لبخند  و  شد  ارام او  لبخند  دیدن  با  هم

 پس.. گرم  دمت  بابا .. گفت    یم  زودتر  اینو  خب:  گفت  هیجان  با  اریا 

ی داری باالخره  ..؟  مرغا  قایط می 

ی داری  تو .. نه که  من:  گفت  لبخند  همان  با  نوید   ..مرغا قایط می 

  از  بعد .. شد  محو  رفته رفته لبخندش.. ماند   ثابت او  روی اریا  نگاه

 تندی  نگاه افتاد  جا  برایش نوید  حرف  که  لحظه چند 

 ...رفت طرفش به.. شد   بلند  جایش از  و   انداخت او  به

  از  ارام بود  کرده  بیت   پیش خون   به  را  اریا  حرکت این که  نوید 

 میگم  چ    ببی   .. باش اروم اریا :  گفت  و  شد  بلند  جایش



 ..بکن  خواست   هرکار  بعد 

 طرفش به ارام ارام  و  بود   زده زل  او  به  خشمگی    نگاه همان  با  اریا 

 ..رفت

 مال کا  من ببی   :  گفت  تند  تند  رفت یم  عقب عقب که  حایل در  نوید 

 تو  طرف  من کن  باور .. کنم  یم درکت

  یه پیش شب چند .. قضایاست  ی  همه پشت  اقابزرگ.. هستم

 اخه.. شدیم  غافلگی   همه کن  باور .. برگشت  سفر  از  دفعه

 ..میاد  دیرتر  ماه  1 بود  گفته

  بود  کرده  سکوت همچنان اریا .. ایستاد .. کرد   برخورد   دیوار  با  پشتش

 اندازه از  بیش که  داد   یم  نشان ش چهره حالت و 

 ..است عصبان  

  بزرگ اقا  وگفت زد  زنگ بهت خاله که  شت   همون :   داد  ادامه نوید 

 خییل بزرگ اقا .. ندادی  جواب تو  کارداره  باهات

  ما  هم.. بکشه  نطق نداشت جرات  کس  هیچ.. شد   عصبان   خییل

 جرات   هم  اونا . .  ومادرش  بهنوش هم..  هم  و  بودیم

 ..شد نیم  هم بد  براشون گرچه.. بزنن حرف نداشی   

 یه.. نزدی  ویل بزن   زنگ بهش تو  بود  منتظر  اقابزرگ شب اون

 
 
 گفت.. ببیت    نبودی بهی   همون که  کرد   پا  به قشقرق



  اون وگرنه بیان  در  هم عقد  به  باید   بهنوش و   اریا  دیگه  روز  44 تا :

م  یم  اریا  از  رو  باغ  ..گی 

  چنی    حق   چه به:  زد  داد   بلند .. شد  متما طاقتش
 
 رو  حرق

 همه .. دارم جون خانم از  من که  یادگاری تنها   باغ اون .. زده؟

 به بدمش نیستم حاض  .. گذروندم  باغ  اون توی  رو  بچگیم دوران  ی

 به  تازه ادم مشت یه دسته  بده اونم  تا  بزرگ اقا 

 هیچ من.. بشه؟ چ   که.. بسازن برج  جاش مثال  تا   رسیده دوران

 هیچ.. کنم  ازدواج بهنوش  با  نمیشم حاض   توق

 ..نوید بگو  بهش اینو .. وقت

  زور   از .. بود  کالفه.. نشست  و  رفت صندیل طرف  به حرص با  اریا 

 ..پیچید یم خودش به خشم

  چ    که  فهمم یم کامال .. اریا  کنم  یم  درکت  من - -
 
  باغ اون ویل.. میگ

 -- به باغ  اون وقت   تنها  گفته  اونم.. بزرگه  اقا  نام به

 ..کنه  ازدواج بهنوش با  که  میشه اریا  نام

 ..چیه؟ دلیلش.. چرا؟ اخه:  زد  داد 

  از  بهنوش و   اریا  میگه.. دون    یم بهی   که  خودت- -
 
  نشون بچگ

 -- خاندان  از  که  رسمه یه  این میگه.. بودن هم ی کرده



 که  کش  اون با  باید   خانواده بزرگ پس  تنها .. مونده جای به ما 

 کارو   این اگر  و .. کنه  ازدواج همیکن انتخاب پدربزرگ

 ..میشه طرد  خانواده  از  نکنه

  باغ اون فقط من ویل:   گفت  تندی به  و  شد  بلند  صندیل  روی از  اریا 

 یا  هاش بچه به بده داره ثروت هرچ  .. خوام یم رو 

 اینو  بارها .. منه ماله باغ اون  ویل.. داره  دوست که  ای دیگه کس  هر 

 بارها .. خوام یم  رو  باغ اون من  که  گفتم  بهش

  از  بیشی   رو  پول  حت  .. بودی  شاهد  که  خودت.. بخرم ازش خواستم

 رو  باغ  این بریم گفتم  و  می    رو  گذاشتم  قیمتش 

  چون.. کرد   معامله باهام هیچ نکرد  که  اینکارو  ویل.. نامم به  بزن

 بهنوش  با  باید  گفت .. بود  اومده دستش ضعفم نقطه

م من.. دهکر   فکر  ویل.. بده بهم  رو  باغ اون تا  کنم  ازدواج   با  هم بمی 

 ..کنم  نیم  ازدواج بهنوش

  خشم زور  از .. است شدن منفجر   حال در  رسش کرد   یم احساس

د دست در   را  رسش.. بود  شده  رسخ  ..فس 

 کنارش.. بود  شده ناراحت وضعیت   چنی    در  او  دیدن از  که  نوید 

 ..گذاشت   او  ی شانه روی را  دستش و  ایستاد 



 زحمت براش.. هخودت ماله باغ  اون.. پس  باش اروم- -

 -- یه یا   شد  یم خراب دیوارش وقت هر  نرفته یادم.. کشیدی

  یم ترمیمش و   رفت   یم تنهان   خودت کرد   یم ریزش جاییش

 درخت  از  پر  االن که  توست خاطر  به  باغ  اون.. کردی

ی وقت  .. گله  و  میوه  حیفه کن  باور .. بهشته  از  تیکه  یه انگار  توش  می 

 تنهات  و  شتتمپ من  بدون اینو  ویل.. نرسه  بهت که

ی که  هم تصمییم  هر .. نمیذارم  ..کنم  یم تاییدش من  بگی 

 ..انداخت او  به نگایه نیم و  کرد   بلند  را  رسش  اریا 

  اقابزرگ.. کنیم  مقابله باهاش  چطوری ویل:  گفت  و  زد  مان   لبخند 

ی اون به  نشده حاال  تا .. شناش؟ یم که  رو   که   چی  

 ..رسه  یم  هدفش به ویل کنه  یم  بتونه  کار   هر  شده.. نرسه خواد  یم

  باید .. جلو  بریم برنامه  با  باید .. داری پیش  در  سخت    راه.. درسته- -

 -- ..چیه ضعفش  نقطه بفهمیم

  ضعق    نقطه هیچ اون دون    یم خوب خودت:  گفت  و  پوزخند  اریا 

 ..نداره

  ن   ازش ما  و  داره هم  اید ش:  کرد   نگاهش و  زد  خایص لبخند  نوید 

یم  ..خی 

؟ خوای یم چ  :  وگفت کرد   نگاهش مشکوک اریا 
 
 ..بگ



 کش  دست اتو  بیخودی.. زرنگه  خییل اقابزرگ ویل.. هیچ   هنوز - -

 -- این رسگرد   و  رسوان  رسمون خی  .. نمیده

  ی همه حل از  گره.. نه؟ یا  بخوریم باید   دردی یه به  .. مملکتیم

 حاال.. کنیم  یم دستگی   رو  مجرم و  نیمک  یم باز  معماها 

  واسه هیتلریه.. خودمونیم ویل.. بربیایم؟ بزرگ اقا  پس از  تونیم نیم

 ..خودشا

  بریم برنامه با  باید .. موافقم باهات:  داد  تکان  را  ورسش زد  لبخند  اریا 

 ..کیه؟  عقد  دقیق تاری    خ  گفت  .. جلو 

ون جیبش  از  را   پاکت   نوید   بازش اریا .. داد  اریا  دست   به و  اورد  بی 

 کارت  ی گوشه.. بود  خودش عروش کارت.. کرد 

 ..کرد  یم  خودنمان   بهنوش  و  اریا  اسم

د  دست  در  را  کارت  خشم با    خوابشو :  گفت  لب زیر  و  فس 

 ..نمیدم زوری ازدواجه این به تن وجه هیچ به  من.. ببیت  

  تا .. کنم  فکر  روش باید -.. ؟ کت    چکار  خوای یم  اریا  ویل.. همینه- -

  یه کردم  یم فکر  االن
 
 دونستم نیم ویل گذشته  ازش و  زده حرق

 - جریان در  منو  اینکه بدون 

  نیم رس  عروش این.. کنه  یم  صادر  هم  عروش کارت  برام بده قرار 

ه  ..میدم  قول بهت.. نوید  گی 



 ..بود جدی و  مصمم اریا .. کرد   نگاهش نوید 

 دروغ دیدم چشمم به  رو  مرگ بار  هزار  صبح تا  شب اون بگم اگر 

 ..نگفتم

  یم  زجه دلم  ته از  و   بودم داده تکیه بازداشتگاه  دیوار  به رسمو 

 سکوت   و   پیچید  یم اتاق توی هقم هق  صدای.. زدم

 ..زد  یم هم  بر  رو  اونجا 

  دیگه.. نیست؟ بستم که  کردم  یم فکر   این به  ش همه

 و  غم  همه این باید  یک  تا .. بکشم؟ عذاب باید  چقدر .. چقدر؟

 منم  سهم تونه  نیم شبخت  خو   یعت  .. بکنم؟ تحمل رو  ناراحت  

 چرا.. بده ارامش بهم کم  یه.. ذره  یه فقط خدایا .. باشه؟

 ..بدبختم؟  انقدر  من

  از 
 
  مواد  اون اخه که  کردم  یم  فکر  چ   هر .. بودم شده گیج  هم طرق

 هیچ به اورده در  من کیف  از  رس   چطور  لعنت  

 ..رسیدم نیم ای نتیجه

 ..شدم  یم  رسدرگم بیشی  ..  برعکس

******* 



  و   نون  مقداری یه توش که  جلوم گذاشی     سیت   یه صبحش فردا 

 برای  ویل.. رفت نیم پایی    گلوم  از  هیچ  .. بود  پنی  

م رسگیجه دوباره اینکه   تا 4 این.. همی    فقط.. خوردم لقمه تا   4 نگی 

 نیم  وپایی    کرد   یم گی    گلوم  تو  هم لقمه

 ..پایی     دادمش یم اب زور  به .. رفت

 افتادم یم بدبختیام یاد  وقت ر ه .. اومد  نیم بند  ای دقیقه اشکم

 ساعت دونستم  نیم.. شد  یم جاری اشکام خود  به خود 

 8 گفت  پرسیدم نگهبان از .. چنده ..

 صدام  نگهبان و  شد   باز  بازداشتگاه در  که  بود  گذشته  دقیقه چند 

ون  رفتم رسی    ع .. زد   بود  کم  خییل بازداشتگاه نور .. بی 

ون اومدم وقت     تا  دادم  ماساژ  چشمامو  کیم.. زد  رو   چشمم نور  بی 

 ..کردم  عادت  نورش  به

  باز .. داشت  نگه جلو  و  گرفت  دستامو  حیدری ستوان.. زن   همون

 حش چه دونم نیم.. دستام به زد  رو  لعنت   دستبند  اون

  رو  مرگ انگار  شد  یم  زده دستام به دستبند  این که  همی    ویل بود 

 از .. بود  متنفر   ازش.. اوردن  یم  چشمام جلوی

  یم کجا   منو  یعت  .. لرزید  یم تنم.. شد   مورممور  اهت   دستبند   رسدی

 ..برن؟



  و  شد  باز  اتاق  در  موقع همون .. ایستاد  رسگرد  جناب اتاق جلوی

ون اومد  رسگرد   و بود  تنش نظایم  سی    لباس.. بی 

وی کاله   نیم.. بود   به جذ از  پر  نگاهش.. بود  رسش رو  هم پلیس نی 

 یم نگاهش ترس با ..  انداخت بهم نگایه

 ..کردم  یم یخ کرد   یم نگام که  همی    بود  رسی چه دونم  نیم.. کردم

  ویل.. دونم  نیم هم خودم.. ترسیدم؟ یم .. بردم؟ یم حساب ازش

 خایص ترس  یه.. شدم  یم  اینجوری بود  بار  اولی   

 ..بود  جدیش و  خشک نگاه و   جذبه خاطر  به شاید .. داشتم

 ..ماشی     تو  بیارش:  گفت  حیدری هب رو 

 -- ..قربان اطاعت- -

  دنبال و  چسبید  محکم هم رو  بازوم بود  دستم به که  دستبند 

 نداشتم رمق   اصال  چون کشید   میگم.. کشید   خودش

 ..برم دنبالش

  نشوندن  منو .. بودیم  رسش  پشت هم ما  رفت یم جلو  رسگرد  جناب

 ..نشست کنارم  هم حیدری ماشی    تو 

 و  کرد   اطاعت راننده.. داد  حرکت دستور   و  نشست   جلو  هم رسگرد 

 ..اورد در  حرکت به  رو  ماشی   



ی تونستم نیم.. برن یم کجا   منو  گفی     یم بهم الاقل کاش  ای  چی  

 ..نگم

 ..برین؟ یم کجا   منو :  گفتم  اروم حیدری به رو  لرزون   صدای با 

 ..نمیده؟ جوابمو  چرا .. گرفت  حرصم.. کرد   سکوت  و  نداد  جوابمو 

سم رسگرد  از  ترسیدم   و  بدونم که  بود  مهم برام این خب  ویل بی 

 ..بگذرم ازش تونستم نیم

 ..برین؟ یم کجا   منو :  گفتم  رسگرد  به ورو  کردم  جمع توانمو  تمام

  برگشت اولش حالت  به  دوباره.. انداخت بهم نگایه نیم و   برگشت

 ..دادگاه:  گفت  خشگ صدای  با  و 

 ..گفتید؟  هم مادرم به:  گفتم  بغض با 

 - ..چرا؟-.. نبود  الزم.. نه - -

 ..کرد  سکوت

ی دیگه  خدا  وای!.. دادگاه؟.. داد  جوابمو  خوبه  بازم.. نگفتم چی  

 ن    بشه اینجوری اگر .. زندان؟ بفرسی    منو  بعدش نکنه

  منم.. حد؟  چه تا  وخاری خفت.. کشم  یم خودمو  حتما  گناه  خیاله

 ..تونم نیم دیگه..  داشتم طاقت حدی  یه  تا .. بودم ادم



ون رفت حیدری .. د ش  متوقف ماشی    ون  اورد  هم منو  و  بی    هر .. بی 

 یم   بهم بدی نگاه شد  یم رد  کنارم  از  کس

م زور  از .. انداخت  شده  رسخ  و  پایی    بودم انداخته رسمو  رس 

 و  بشکنه بود  منتظر .. گلوم  تو   بود  نشسته بغض.. بودم

 جاش اینجا .. بشه اینطور  خواستم نیم  ویل.. بده  نشون بدبختیمو 

 ..کرد  یم م خفه داشت  ویل.. نبود 

 خییل  حس.. نکن خفیف و  خار  گناه  ن   اینجوری رو  کس   هیچ خدایا 

نت  گناه  ن    اینکه..   بدیه  اینطور  مردم جلوی بگی 

 ..بده واقعا   بش   رسافکنده

  روبه  مامور  یه .. اتاق تو  رفت رسگرد .. ایستادیم دادگاه راهروی  توی

 بود  حیدری ستوان  همون  که  هم یگ و  روم

 ..ودب ایستاده کنارم  درست

  کنارم.. خودش موچ  به وبست کرد   باز  رو  دستبندا   ی حلقه از  یگ

 ..ایستاد

  خون   به رو  مردم نگاه سنگینیه  ویل.. بود   پایی    رسم  مدت تمام

 ..کردم  یم حس

 کاش  ای گفتم  یم.. چیه؟ ارزوت گفی     یم  بهم اگر  لحظه  اون توی

 تو  کشید   یم  منو  و  کرد   یم  باز  دهان  زمی   



 ..خودش

م زور  از   نگاه بدبختیامو .. منوببی    خدایا .. شدم یم اب داشتم  رس 

 هستم ت بنده منم.. ببی    کشیدنمو   عذاب.. کن

  اینطور  کم  سن این تو  که  بیچاره دخی    یه.. بدبختم یه منم.. خدا 

 جونمو  یا .. بشم  خار  این  از  بیش نذار .. میشه نابود  داره

 ..بده نجاتم  یا  بگی  

م اشکامو  جلوی  نتونستم  دیگه   بود   پایی    رسم که  همونطور .. بگی 

 چکید یم قطره قطره.. شد  جاری چشمام از  اشک

 که  بودم کرده  خم رسمو  بس از .. بود  زمی    به نگاهم.. پام جلوی

 ..نمیشه صاف دیگه گردنم  کردم  یم حس

م  از .. بودم شده خشک  ..مزاحم های نگاه این  از .. بود  رس 

 ..بده نجاتم خودت خدایا 

 ..ندارم طاقتشو  دیگه من

******* 

 بررش از  بعد .. داد  منش   به را  دادگاه  ی نامه  و  رفت داخل رسگرد 

 ..کنید  صی   باید  که  گفت  ان



ون  اتاق از  اریا    ان و   بودند   ایستاده دیوار  کنار   حیدری  و  بهار .. امد  بی 

 ایستاده  دیوار  کنار   رویشان روبه هم مامور  یگ

 ..بود 

  های نگاه از  زد  یم حدس.. ندید  را  صورتش  اریا .. بود  پایی     هار ب رس 

مسار  مردم  ..است رس 

  نیست یگ:  گفت  دل  در .. رفت درهم پیش از  بیش هایش اخم

 ..داره؟ دیدین هم  مردم بدبختیه بگه بهشون

  دهان  به انگشت همه.. بود  داده قرار  تاثی    تحت را  همه  بهار  زیبان  

 جریم چه به  زیبا  دخی   این که  بودند  مانده

  یم نگاه را  او  و   بودند  کرده  تجمع کناری  هم ای عده.. شده؟ دستگی  

 ..کردند

ش  اریا   صدای با  و  رفت طرفشان به تمام جدیت  با .. شد  تمام  صی 

 رد  برین.. کنید   یم نگاه چ   به:  گفت  بلندی

 مزاحمت اینجا  وایسید   یا  بدید  انجام کارتونو   دادگاه اومدید .. کارتون

 ..رسی    ع .. ینبر .. کنید؟  ایجاد 

 به کدام  هر  و   ترسیدند  وجدیش خشک لحن  و  اریا  دیدن با  مردم

 ..رفتند سمت  



ه بهار  به همچنان جوون  مرد   دوتا   خشم با  اریا .. بودند   شده خی 

 ..کارتون  رد  برین.. نبودم؟ شماها  با  مگه:  غرید 

 ..شدند دور   ازانجا  رسی    ع و  کردن  نگاهش  ترس با   دو  ان

 قدرشناسانه نگاهش.. کرد   نگاه  اریا  به و  کرد   بلند   را  رسش  بهار 

 از پر  و  الود  اشک نگایه ..  دردکشیده  نگایه.. بود 

ی طراوت  از  که  غیم.. غم  همچنان ویل..  بود  کاسته  چشمانش  سی  

 ..بود زیبا 

 را  نگاهش رسی    ع ویل.. خورد  گره  بهار  غمگی    چشمان در  اریا  نگاه

 دیدگانش   جلوی ها  چشم ان  هم هنوز   اما .. برگفت

 ..بود 

 مرگ از  را  او  که  زمان  .. دریا  کنار .. کند؟  فراموش را  انها  شد  یم  مگر 

 صداقت کیارش  ویالی جلوی .. بود  داده نجات

 وحش   چشمانش.. داد  یم  را  اریا  جواب  تمام جدیت با   بهار  وقت  

 ان .. گستاخ  نگایه.. وحش   و  زیبا  سی    یک .. بود 

  بهار  که  زمان  .. بود  زده حرف او  با  نقاب پشت از  که  زمان  .. مهمان  

 رنگ  زند  نیم لیوان ان محتویات به  لب گفت

  های خنده  شاهد .. بود  شاداب نگاهش.. بود  صداقت از  پر  نگاهش

 ویم کرد   یم نگاه  ها  مهمان به که  زمان  .. بود  او 



ی ان.. نگاه  ان.. خندید  ..  طراوت  از  پر .. بود  شاداب ها  چشم سی  

 
 
 شباهت   سی    چشمان ان به .. نگاه  این.. االن  ویل.. زندیک

 ..بود زیبا  همچنان ویل..  بود  غم از  پر .. بود  فروغ ن  .. نداشت

ی  همچی    حیف.. حیف واقعا :  گفت  دل  در    اینطور  کیارش  که  دخی 

 هم شاید ..  نیستم  مطمی   .. کرد   سواستفاده ازش

 چی    یه کالمش  و  نگاهش  ویل.. کرده  یم جا  جابه مواد  کیارش  برای

 زیادی مجرمی    با  خدمتم مدت توی.. میگه  گهدی

  ویل.. راسته حرفاش یک  و  میگه دروغ یک  دونم  یم و   داشتم برخورد 

 ..دخی   این

  امروز  بگوید   و  بزند  زنگ  بهار  مادر  به خواست  بار  چند  امروز 

 بیمار بهار   مادر .. نتوانست  ویل.. شود  یم دادگایه

ش دیدن.. بود    ش فهوظی.. نبود  درست وضعیت    چنی    در  دخی 

 زنگ  شد  باعث حس این  ویل دهد  خی   کرد   یم حکم

 ..نزند

  نتیجه  و  دهد  یم خی    او  به دادگاه ی نتیجه از  بعد  که  گفت  خود  با 

 ..بود  بهی   اینطور  خودش نظر   از .. کند   یم اعالم را 

 ..بود  پایی    رسش.. کرد   نگاهش چشم ی گوشه  از 

 ..زد  صدایشان منش   و   شد  باز   اتاق در 



 ..باش همینجا  تو :  گفت  مامور  به رو  رسگرد 

 -- ..قربان اطاعت- -

  صندیل روی.. شدند  اتاق وارد  رسگرد  همراه.. بهار  و  حیدری

 دقیقه چند  از  بعد  هم او  که  بودند  قایص   منتظر .. نشستند 

 ..امد

 
 
امش به همگ  ..شدند بلند  خود  جای از  احی 

******* 

 و  بود   نشسته کنارش  نفر  یه.. بود  وحشت   از  پر ..  قایص   به نگاهم

ان   یه برگه روی
 ..نوشت  یم چی  

 ..ترسناک  و  خشک .. بود  بدی محیط

ش روی که  ای پرونده  قایص    ..کرد  ونگاهش کرد   باز   رو  بود  می  

 ..سامان  فرزند .. ساالری  بهار :  گفت  لحظه چند  از  بعد 

 ..درسته؟:  وگفت کرد   نگاهم عینکش پشت  از 

 ..درسته.. قایص   اقای بله.. ب:   لرزید  یم صدام

 -- ..بیاد اهجایگ به  متهم- -

  اون وبه کرد   باز  رو  دستش دور  دستبند   و   شد   بلند  جاش از  حیدری

 خودش و  متهم جایگاه به برد  منو .. زد  دستم یگ



 ..ایستاد کنار 

  یم تازه.. ترسیدم یم خییل.. کردم  نیم نگاه قایص   جز  کس  هیچ به

 هم  کشیدم  یم من که  اون   از  باالتر   عذان   فهمم

  فقر  عذاب از  عذاب  این.. هست
 
 ..باالتره وبیچاریک

 اروم داره عزرائیل که  بود   این مثل درست داشتم االن که  حش این

ه  یم جونتو  اروم  مرگ .. بود  زجراور .. گی 

 ..تدریچ  

 همراه موادی چه:  پیچید  اتاق توی قایص   خشک  و  رسد  صدای

؟  یک  به بود  قرار .. بودی؟ گرفته  یک  از .. چقدر؟.. داشت 

 ..بدی؟ تحولش

 رس  تو   بزنم همونجا  خواست یم  دلم شنیدم رو  سواال  این وقت  

 چرا.. ندارم خی   من پیغمی   به  پی   به بابا  بگم خودمو 

 ..پرسید؟ یم من  از  اینارو  یه

 مواد   اون دونم نیم.. قایص   اقای ندارم خی   هیچ    از  من:  نالیدم

 ..گناهم  ن   من.. اورده در  من کیف  از  رس  چطوری

م خانم- -   144.. رادمنش اریا  رسگرد  جناب گزارش  این طبق.. محی 

 -- هر  در .. کرده  پیدا  شما  کیف  تو  از  شیشه گرم



وهای از  هم کش.. بوده کیفتون  تو  مواد  صورت   قصد  پلیس نی 

 ..بزنه  تهمت شما  به نداره

 ..معتادی؟:   گفت  لحظه چند  از  وبعد  کرد   کوتایه  سکوت

 ..شد گرد   تعجب  زور  از  چشمام.. میگن؟ چ   اینا  خدا  وای

  دارید  شک اگر .. حرفیه؟ چه این..  قایص   اقای نه:  گفتم  تند  تند 

 ..نگی    اینو  توروخدا .. میدم ازمایش خب

  راه دیگه اشکام.. دهانم  جلوی گرفتم  دستمو .. گریه  زیر  زدم

 ..بودم شده  ناتوان.. بودن گرفته   یاد  خون    به  خودشونو 

 ازمایش باید   ویل.. باش   معتاد  نمیاد  هم ت قیافه به.. خب بسیار - -

 -- ..بودی؟ فروشنده فقط.. بدی

  دفاع خودم  از  شده هرطور  باید  ویل.. بزنم حرف تونستم  نیم  دیگه

 ..نداره ای فایده من سکوت.. کنم

 که  خدان   به.. نه:  گفتم  شنیدم سخت   به  هم خودم که  صدان   با 

 ی  خ هیچ    از  من قسم قران به.. قسم رسمونه باالی

 ..باورکنید حرفامو  تورخدا .. کنید   باور .. گناهم  ن    من.. نداشتم

 ..گفتم  یم اینارو  و  کردم  یم هق هق

  ازت.. خوری؟ یم قسم چرا  جون دخی  :  گفت  خشگ  لحن با  قایص  

 قسم باردیگه یک اگر .. بده جواب کنم  یم سوال



 ..فهمیدی؟.. زندان فرستمت یم  راست یک همینجا  از  بخوری

 ..دادم تکون  رسمو  و  ردمک  پاک اشکامو  اروم

  سنگیت   انگار .. پایی    بود  انداخته رسشو .. کردم  نگاه رسگرد  به

 نگاهشو  و  کرد   بلند   رسشو  چون.. کرد   حس نگاهمو 

 ..داد تغیی   نگاهشو  مسی   زود   خییل ویل.. چشمام تو  دوخت

  اون.. بده منو  جواب درست .. کنم  یم  سوال ازت دیگه  بار   یک - -

 -- کش  چه به  بود  قرار  و   بودی گرفته  یک  از  رو  مواد 

 ..بدی؟  تحویل

 ..دونم نیم .. دونم نیم هیچ    من.. دونم نیم:  گفتم  گریه  با 

 خییل:  گفت  چون..  کرد   عصبان   رو  قایص   حرفم این انگار 

اف خوای  نیم  پس.. خب  ..درسته؟ بکت   اعی 

؟ به اف  چ   به.. نکرده؟  کار   به.. چ    من.. کنم؟  اعی 
 
 که  ندارم حرق

 - ..قایص   اقای بزنم

 ازت اونجا .. مخدر  مواد  با  مبارزه ستاد  فرستمت یم.. خب بسیار - -

اف اگر  کنند   یم بازجون    -- به  حاض   و  کردی  اعی 

  صادر  حکمت و  دادگاه میای دوباره که  شدی پلیس  با  همکاری

 ..جلسه ختم.. زندان میش   منتقل.. وگرنه.. میشه



 جلو  اومد  حیدری که  افتادم یم داشتم.. شدن  بلند  جاشون  از  همه

 یم  سیایه چشمام.. نشستم همونجا .. گرفت  بازومو  و 

 ..رفت

یت   ی مزه هم بعد  و  اب رسدی  ..کردم  حس دهانم توی رو  شی 

 ..شد  بهی   حالم خوردم قلوپ تا  چند  اینکه از  بعد 

وع تازه بدبختیام ویل  ..بود شده رس 

 مواد  با  مبارزه ستاد  بودنم   اورده..  دادم تکیه زندان  یوار د  به رسمو 

 ..بود موقت زندان اینجا .. کنند   بازجون   ازم تا  مخدر 

 نسبتا  ی قیافه یکیشون.. بودن اتاق  توی من همراه  هم دخی    تا  3

 الک  های  ناخن  و  کرده  رنگ موهای.. داشت خون  

 44 خورد  یم بهش .. زده - .. باشه سالش1 4

  پریده  رنگش.. داشت  معمویل ظاهر .. چرخید  ومد نفر  روی نگاهم

 چون  معتاده بود  تابلو .. بود  خمار  هم چشماش  و  بود 

  یم چرت  هم گایه  از  هر  و  کشید   یم رو  کلمات  زد  یم حرف وقت  

 ..زد

 روی  روبه درست.. بود  نشسته اتاق طرف اون هم سوم نفر 

 خورد  یم بهش.. بود  بیشی   ما   ی همه از  ظاهرسنش به.. من



 موهای.. کشیده  صورت.. نازک ابروهای.. باشه لشسا 48 یا  42

 قیافه  اینم ویل نبود  بد   هم وضعش و   رس .. کرده  رنگ

 بیانش طرز   از  هم و   ش چهره حالت از  هم.. معتاده زد  یم داد  ش

 ..فهمید  رو  این شد  یم راحت   به

 زد  داد   و  هم تو  کشید   اخماشو .. کنم  یم نگاهش دارم  دید  وقت  

 ..؟کت    یم نیگا  چ   به.. جوجه هوی: 

 ..ندادم جوابشو  و  برگردوندم صورتمو  اخم با 

 لحنه همون  با  چون.. بندازه راه بحث  داشت دوست انگارخییل

 بزنم .. میای؟ فیس من واس:  گفت  دارش کش  و  ضایع

 ..کنم؟  لهت

 سکوت فقط همی    ی  واسه.. بودم ترسیده کوچولو   یه راستش

 ..پایی    بودم انداخته رسمو   و  بودم کرده

ه  یگ اون  شو  خفه اش  :  گفت  بود  همی    مثل ش قیافه که  دخی 

 ..چرتم؟ تو  نمبیت  .. دیگه 

 به کارم  خدایا .. کی     تلفظ  درست رو   کلمات  تونسی    نیم حت  .. هه

 از یگ.. کردی  دمخورم کسان    چه با .. رسیده کجاها 

 ..تر  داغون یگ

 ..معتادی؟ هم تو :  گفتم  بود  نشسته کنارم  که  یگ  اون به لب زیر 



  نوع  یه اعتیاد .. مریضم.. نه معتاد :  گفت   و  نداختا بهم  تندی نگاه

 ..بیماریه

  اینو .. خب اره:  گفتم  نشنوه که  طوری لب زیر 
 
؟ چ   نگ

 
  خوبه.. بگ

 الاقل تا   دهناتون تو  انداخی    رو  بیماری اسم این

 ..باشی    داشته گفی     واسه حرف  مواقع اینجور 

؟  یم  بلغور  چ  :  زد  داد    راس.. کت 
 
 ..بگو  بلند  میگ

 البد .. هه .. بیماری؟:  گفتم  و  کردم  نگاهش چشم ی گوشه  از 

 کردی  خودت بدن وارد  خودت  هم ویروسش

 وارد  ناخواسته ویروس که  ها  بیماری ی بقیه برعکس درست.. اره؟

 خواست   خودت.. کنه  یم مریض ادمو  و  میشه  بدن

 ..دیگه  افتادی روز  این به که

 مو  ویقه کرد   حمله طرفم به وحش   گرگ  یه مثل  دفعه یه

 ..بود  شده گرد   چشمام.. چسبید 

 کنم  ت خفه یا  میش   خفه:  زد  داد  ش نکره صدای اون با 

 چ   شنیدی مریضم من.. میذاری؟ کالس  من واس.. نفله؟

  ربط  سوسول بچه توی   به شدم اینجوری چطور  اینکه.. گفتم؟

فهم.. نداره  ..شدی؟  شی 

 ..دادم تکون  رسمو  اروم.. کردم  نگاهش ترس با 



 ..نشست بود  اش   اسمش که  یگ ناو  کنار   رفت و  کرد   ول یقمو 

 ..کردن  یم نگاهم  گرسنه  گرگ  مثل تاشون   3 هر 

؟  یم- -  -- ..کش 

؟: کردم  نگاه اش   به  تعجب با   ..چ 

 -- ..خجالت- -

 ..خنده زیر  زدن تاشون3 هر 

 ..مفنگیا.. مار  زهر :  گفتم  دلم  توی

  داد  ادامه خودش  خندیدن گفت  اش   که  رن  چ  به خوب وقت  

؟  یم  چ  .. مثبت بچه میگم موادو :   ..کش 

  نیم هیچ    من.. بفهم دهنتو  حرف:  وگفتم  کردم  نگاهش خشم با 

 ..کشم

 حرصم کاراشون  از .. خنده زیر  زدن باز .. کردم  نگام لحظه چند 

 زورم.. نفر   1 من و  بودن نفر   3 اونا  ویل .. بود  گرفته

 ..رسید نیم بهشون

؟ افتادی هیچ   واسه پس- - ؟  ازت چ  .. هلفتون   -- ..گرفی  

 ..بودم  کرده  سکوت.. پایی    انداختم رسمو 

؟  خون خفه چرا - -  -- .. بنال.. گرفت 



  ن   خدا   از  کدوم  دونم  نیم.. نبود  من واسه  ویل .. شیشه:  کردم  زمزمه

ی  ..کیفم  تو   بودش گذاشته  خی 

 ..شیشه؟:  گفی     تعجب با   تاشون3 هر 

 ..بود؟  چقدی.. گرم  دمت:  گفت  اش  

  توی.. گرم  144.. کنم  فکر :  کردم  نگاه بهشون  و  کردم  بلند  رسمو 

 ..فهمیدم دادگاه

 پیش دقیقه چند  که  یگ اون و  کشیدن  بلندی سوت تاشون3 هر 

 کارت  بابا .. ایول:  گفت  بود  چسبیده مو  یقه

 هست   اعدایم.. ست ساخته کارت.. شیشه؟ گرم  144..  درسته

 ..بچه

 ..اعدام؟:  گفتم  و  دادم  قورت دهانمو  اب ترس با 

؟  نیم  یعت  - - و  همه اگر  پرش پره تازه.. اومده در  کارت.. دون   لو  چی  

 -- ..باش   ابدی حبس شاید  بدی

 ..بشه اینجوری خوام نیم  خدایا .. نه.. کردم  نگاهشون وحشت  با 

 ..بودم ترسیده  نگاهشون و  حرفا  از 

  با .. د لرزی  یم رستاپام.. دویدم در  طرف به  و  شدم بلند  جام از  رسی    ع

 ..زدم یم داد  درو  به کوبیدم  یم  مشت



ون  بیارید  اینجا  از  منو  توروخدا   منو  صدای کش.. رسگرد  جناب.. بی 

 - ..توروخدا.. شنوه؟ نیم

  پا   و  دست با  و  کردم  یم  هق هق.. بود  شده خیس اشک  از  صورتم

 ..کوبیدم  یم در  به

 رو   نگهبان صورت.. رفت کنار   بود  در  روی که  کوچیگ  ی پنجره

 ..دیدم

 ..رسجات بشی    برو .. ؟ چته:  زد  داد  رسم اخم با 

ون  بیار  منو   توروخدا  اقا :  گفتم  هق هق با    رسگرد  جناب با  بذار .. بی 

 ..ببینمش خوام  یم.. بزنم حرف

ی وگرنه.. نباشه هم حرف..  رسجات  بشی    گفتم- -  - ..انفرادی می 

 افتادم و  رسخوردم  در   کنار .. شد  خم زانوهام.. بست  رو  پنجره

 یم  در  به  اروم.. لرزید  یم  گریه  زور  از  هام  هشون.. زمی   

 ..خواستم یم کمک  لب زیر .. کردم  یم  ناله و  زدم

ی یه کدوم  هر .. شنیدم رو  صداشون  ..گفی     یم چی  

  یم کمک  چ   واس دیگه..  اومده در  کارت.. نگی   ابغوره بیخودی - -

 -- ..خوای؟

 -- ..اومده دخلت.. میگه راس اش  - -



 ولش.. میشه  نفله داره  ترس از  دشخو  اون.. ها  بچه  خیال ن  - -

 -- ..کنی   

 جیگریه.. گرفته؟  خوشگله رسگرد  اون  هم تورو :  گفت  اش  

 ..ها؟ بچه  نه.. المصب

 عجب  نامروت ویل ندارم ازش خوش   دل اینکه با  خداییش اره- -

 -- ..ایه تیکه

  دون   نیم کنه  یم نیگات همچی   ..  ارهند مخالق اخالق ویل  - -

 -- ..بری  در   ور  کدوم

 ..گفی     یم پرت و  چرت خودشون واسه  داشی    اونا 

 ..کردم  یم گریه  خودم درمونه   ن   درد  به منم

******* 

  که  دیدم یم خواب تو .. دیدم یم کابوس  ش همه صبح تا   شب اون

 قهقهه و   وایسادن رسم  باال  دیگه  تای 4  اون و  اش  

 ..زنن  یم

  یم التماس گریه  با  دارم  من.. کنه  یم بازجون    ازم داره رسگرد 

 ..اعدام..  ساالری بهار  متهم حکمه میگه قایص  .. کنم

ی و  هستم زندان  توی دیدم یم  و  پریدم یم خواب از   ..نیست خی 



  رو  ها  کابوس   همون دوباره ذاشتم یم  هم رو  چشم  که  همی    ویل

 ..دیدم یم

******* 

  کرد   اشاره نوید  به.. زد  یم حرف تلفن با  ا اری.. شد   اتاق وارد  نوید 

 ..بنشیند صندیل روی

  بی    دست  ..  کرد   فوت را  نفسش.. شد  تمام ش مکالمه که  همی   

 ..بود  کالفه   حالتش.. کشید   موهایش

 ..اریا: وگفت کرد   نگاهش مشکوک نوید 

 ..کرد  نگاهش

 ..نیست   راه به  رو  زیاد  انگار .. چته؟:  نوید 

م  بدجور  الریسا  بهار  ی  پرونده فقط.. خوبم  االن.. کرده  درگی 

و  همه.. زدم یم حرف مادرش با  داشتم  - بهش  چی  

  یم والتماس کرد   یم گریه  ش همه.. شد  ناراحت خییل بیچاره.. گفتم

تون گفتم  بهش که  اینجا  میاد  گفت.. کرد   رو  دخی 

 ..ببینیدش نمیذارن   و  مخدر  مواد  با  مبارزه ستاد  بردن

 - ..کیارش؟  نامزد   همون.. بهارساالری؟

 - ..خورده بهم  نامزدیشون.. بود  کیارش  نامزد 



 - ..چرا؟

 چ   دلیلش  دونم یم من ویل .. نداشی    تفاهم   هم با  گفت  یم مادرش

 - ..بوده 

؟  - ..چ 

 ..طوالنیه ش قضیه.. میگم بهت بعد :  وگفت کرد   نگاهش اریا 

 - ..چیه؟ جرمش.. باشه

 کردم  پیدا  خودم که  بود  همراهش گرم  144..  شیشه.. داشته مواد 

شو   - ..کردم  دستگی 

 خییل  جرمش اینکه.. شیشه؟ گرم  144:  گفت  تعجب  با  نوید 

اف.. سنگینه  ..کرده؟  هم اعی 

ی که  همینجاست مشکل.. نه  - ..نمیگه چی  

ی ازش کیارش  درمورد   - ..پرسیدی؟ چی  

 - ..نه

 - ..چرا؟

 خوام نیم.. بیاد  حرف به خودش  مخوا یم:  وگفت کرد   نگاهش

 ما  که  بدونه خوام نیم  اصال .. کیارشیم  دنبال ما  که  بفهمه



  رعایت رو  امنیت   موارد  باید  حال  هر  به.. شناسم یم رو  کیارش

 ..کنیم

  یم  چطوری.. چیه؟ ت حربه پس.. موافقم باهات منم.. درسته

 - ..بیاری؟ حرفش به خوای

 ..نوید ههگنا  ن    اون:  وگفت کشید   عمیق   نفس اریا 

  ن   که  دون   یم کجا   از :  وگفت کرد   نگاهش  تعجب  با  نوید 

   مگه.. گناهه
 
 پیدا کیفش  تو  از  رو  مواد  خودت نمیگ

 ..کردی؟

 این اینکه یگ.. دارم گناهیش  ن    ی  واسه دلیل تا   4 ویل .. درسته

 - هم اینو  کیارش.. زنه نیم مو  قبیل موردای  با  مورد 

  من.. منه کاریه  ی تجربه همون  هم  دومم دلیل ..  داده قرار  طعمه

 بازجون    ازشون و  کردم  دستگی   رو   زیادی  مجرمی   

 گفتارش  و  نگاه تو .. کنه  یم فرق  بقیه با  مورد  یه این ویل کردم

 درو  از .. زدم حرف مادرش  با .. زنه یم  موج صداقت

  ظاهر  به   فقط.. پلیسم که  نگفتم البته.. کردم  تحقیق  شون همسایه

ه امر  برای گفتم  رسشون   پشت هم کس  هیچ  که  خی 

  تعریف نجابش از  و  دخی   این  دامت   پاک  از  همه.. نگفت بدی چی   

 هیچ .. کشیه  زحمت زن  اینکه و  مادرش از .. کردن



 شهادت.. مادرش های گفته.. اون ی گفته.. نشنیدم منق   مورد 

 کیفری  ی سابقه  گونه  هیچ اینکه.. ها  همسایه

  ن   دخی    اون  که  فهمونه یم بهم همه و  همه .. نداشته

 خواسته نامزدیشون  خوردن هم به برای کیارش  مطمئنم.. گناهه

ه انتقام ازش   من نظر  از  ویل مجرمه ساالری بهار  قانون  نظر   از .. بگی 

 کمک  بهش خوام یم.. همی     برای.. گناهه  ن  

 ..کنم

  یم:  گفت..  داد  یم گوش  اریا  های حرف به دقت  با  مدت تمام نوید 

؟  چکار  خوای  ..کت 

 به چی     همه:  گفت  جدی لحن وبا  اد د تکیه صندلیش پشت    به اریا 

  خودش
 
 یا کنه  یم همکاری من با  اینکه.. داره  بستگ

 ..نه؟

 تکان او  های حرف  تایید   ی نشانه  به را  رسش و  کرد   نگاهش نوید 

 ..داد

 طاقت دلش.. نشست تخت  روی.. رفت حیاط طرف به

 چادر .. رفت اتاقش طرف به  و  گرفت  وضو .. داخل رفت.. نیاورد 

 حاجات نماز  رکعت  4.. کرد   پهن را   ش سجاده. .  کرد   رس  را  نمازش

 و  نشست سجاده  همان روی نماز  از  بعد .. خواند 



 ..کرد  بلند  اسمان به  رو  را  رسش

  به  تورو  خدایا :  گفت  بود   پوشانده را  صورتش اشک که  حایل در 

 قسم زهرا  فاطمه  ابروی به  تورو .. قسم بزرگیت

مو .. میدم م.. بشیم  ابرو  ن    نذار  خدایا .. بده نجات  دخی   ن   دخی 

 دنیا این  توی رو  کش  هم  از  غی   به  دوتا  ما .. گناهه

مو .. نذار  تنهامون  خدایا .. نداریم   کن   کمکش.. بده نجات دخی 

 ..کن  کمکش.. خدا 

 و  زد   یم ضجه.. شد   زار  دل ته  از  و  گذاشت   مهر  روی را  پیشانیش

 ..کرد  یم کمک  طلب او  از .. زد  یم صدا  خدارا 

  ش گوشه  جیگر  ببیند   اشتند طاقت.. بود  ارام نا  دلش.. بود  مادر 

 ..افتاده زندان های میله  پشت  ناحق به

  با  که  خدان  .. زد  یم  صدا  را  خدا  تنها .. نبود  ساخته دستش از  کاری

 ..بود  بندگانش نگهدار  جا  همه  و  همیشه مهربانیش

******* 

 مثل تا  3 اون.. دادن بهمون  رو  صبحانه سیت   که  بود  شده صبح

 .. سیت   رو  بودن افتاده ها  نخورده

  به و  کرد   گی    گلوم  تو  هم همون.. بخورم نتونستم  بیشی   لقمه یه

 ..پایی    دادمش زور 



  هان   کابوس  ش همه.. رفت؟ یم  پایی    گلوم  از  چ   موقعیت این  توی

 و  چشمم جلوی اومد  یم  بودم دیده دیشب  که

 ..کرد  یم اذیتم

  مرده یه   مثل.. بودم شده تیه چی    همه از .. کردم  یم  پوچ   احساس

 ..متحرک ی

 ..شد  باز   سلول در  که  بود  گذشته  ساعت 1 تقریبا  کنم  یم فکر 

 ..ساالری بهار :  نگهبان

 ..جلو رفتم  و  شدم بلند  جام از  رسی    ع

 - ..بله

ون بیا - -  -- ..بی 

ون رفتم  دستمو .. بود  وایساده  جلوم دست  به دستبند  زن  یه.. بی 

 همراهش .. دستم به زد  رو  اهت   دستبند  و  جلو  کشید 

  بیافتم  که  االنه کردم  یم  احساس ش همه .. برم راه نداشتم نا .. رفتم

 ..اوردم یم طاقت  باید  ویل.. بشم  زمی    نقش و 

 ..صندیل  دوتا   و  بود   توش می    یه فقط که  اتاق یه تو  برد  منو 

 ..ایستاد کنار   خودش و  صندیل رو  نشوندم



 رادمنش رسگرد  جناب  بگم بهی   یا .. اخمو  رد رسگ همون کردم  یم فکر 

 بودم گرفته  تصمیم.. کنه  بازجون   ازم تا  میاد 

و  همه   باالخره.. بزنن؟ تهمت  بهم اینا  و  کنم  سکوت یک  تا .. بگم چی  

و  همه  سکوت راحته خیالم الاقل.. میگم چی  

 ..نکردم

 رسگرد  اینکه ویل.. ویل.. کردم  نگاهش و  برگشتم.. شد  باز   اتاق در 

 ..ست نی رادمنش

  کرد   نگام همچی   ..  وخشن  رسد  نگایه با .. ساله 42 تقریبا  مرد  یه

 ..کن  رحم خدایا .. قاتلم انگار 

وع بدنم چهارستون.. جلو  اومد  محکیم های قدم با    لرزیدن به رس 

 که  کردم  یم ارزو  دلم  توی ویل چرا   دونم نیم .. کرد 

  قابل اون انگار .. اومد  یم این جای اخمو  رسگرد   همون کاش  ای

 ..بود تر  تحمل

  یم  سنکوپ داشتم رسما  این دیدن  با  ویل  بردم یم حساب رسگرد  از 

 ..کردم

  معطیل ن  .. کرد   وبازش می    رو  گذاشت.. بود  دستاش تو  پرونده یه

وع  ..کرد  رس 



  از .. ها   التماس همون.. ها  تهمت   همون.. جوابا  همون.. سواال  همون

 و  ترس من از  تهدید   اون از .. انکار  من از  اضار  اون

 ..سکوت.. وتسک ... وحشت

  تا  کردم  یم باز  لب وقت هر .. بدم توضیح داد  نیم اجازه حت  

 منو  سوال جواب فقط.. شو   ساکت: گفت  یم بزنم حرفمو 

 ..نزن  زیادی حرف.. بده

 ساکت  تونستم  نیم..  نه .. شدم  یم سکوت به  مجبور  هم من

 ..بدم توضیح  یگ به  باید .. بزنم حرف یگ با   باید .. باشم

  نیم باورش هم اخرش.. کرد   نیم گوش  اصال .. شد   نیم که  این به

 یم  محکوم گناه  ن   که  بودم من وسط این و  شد 

 ..کنم  سکوت نباید .. شدم

ان   یه  پرونده  اون توی داشت و   بود  ساکت
 ..نوشت   یم چی  

 - ..ببینم رو  رادمنش رسگرد  میخوام

 ..کرد  نگام و  کرد   بلند  رسشو   تعجب با 

  اینجا  نایشو  اینکه مگر  نمیگم هیچ   من- !.. چطور؟- -

 - ..میدم توضیح اون  به  فقط.. بزنم حرف باهاشون  میخوام.. باشن



 زد  داد ..  می    رو   کوبید   محکم و   شد  بلند  جاش  از  عصبانیت  با 

 چکار  کنم   چکار  که  میدی دستور  من  به .. نزن حرف: 

  االن همی     یا .. نکنم؟
 
  به خواست   ویم گرفت    یک  از  رو  مواد   اون میگ

 باهات  دیگه   جور  یه  یا  بدی  تحویل کش  چه

 ..کنم؟  یم برخورد 

سیدم   بار  این  حفظ ظاهرمو  ویل  لرزیدم یم  بید  مثل ازتو  یعت  .. نی 

 .. کردم

  همه  من.. رادمنش رسگرد  فقط:  گفتم  و  کردم  نگاهش جدی منم

و  اف ازم خواین  نیم  مگه.. میگم  اون به چی    اعی 

ین؟ اف من..  خب ییلخ.. بگی   ..اون به فقط ویل کنم  یم اعی 

  رو  جوان   چنی    انتظار .. زد  زل چشمام توی خشم  با  لحظه چند 

 یم  باز   دهان  ترس زور  از  االن کرد   یم  فکر .. نداشت

و  همه و  کنم  ..میگم چی  

 خواستم یم اگر .. میگم رسگرد  به فقط حرفامو  ی  همه من ویل

 یم  هاونگ تو  اب دارم انگار  بزنم حرف اینا  ی واسه

 ..نداشت  ای فایده هیچ.. کوبم

 رادمنش رسگرد  که  درصورن  .. کردم  یم  فکر  اینجوری چرا  دونم نیم

 بود کرده  برخورد  باهام همینا  مثل درست هم



 ..نداشت باور  حرفامو  و 

 اینا  مثل.. میده گوش   حرفام به  اون گفت  یم بهم حش یه ویل

اف دنبال  یم  ر فک اشتباه من هم شاید .. نیست دروغ اعی 

 خالص دستشون از  تا  رسید  ذهنم  به که  بود  رایه  تنها  ویل.. کردم

 ..بشم

ش:   گفت  زن  مامور   اون به رو  خشگ لحن با .. بست رو  پرونده  ..بی 

 -- ..قربان اطاعت- -

ون اتاق از   خودش همراه و  کرد   بلند  منو  هم  مامور  اون.. رفت بی 

 ..برد

 ..لعنت   زندان اون  دوباره

 ..نفر  3 اون  دوباره

 ..میشم؟ خالص یک  پس خدایا 

******* 

 - ..زدی؟ زنگ اقابزرگ به

 ..نه:  گفت  و  کرد   نگاهش چشم ی  گوشه  از  نوید 

  تا  اریا  بگو  بزن زنگ نگفتم بهت مگه:  انداخت او  به  تندی نگاه اریا 

 ..نمیذاره؟ شمال هم پاشو  ماموریتش پایان



  نیم زنگ خودت چرا .. شدم؟ سی   جونم  از  مگه اریا .. بابا  ای- -

؟  صدامو  که  همی   .. بزنم حرف باهاش ندارم دوست چون-..  زن 

وع بشنوه  - ..داره نیم بر  دست  نکنه م کالفه  تا  و  کنه  یم  رس 

  یم  تیکه تیکه تلفن پشت همون  از  که  منو .. بگم؟  چ   من پس- -

 -- نیم خداروشکر  که  برسه بهم دستش اگر  البته.. کنه

 ..رسه

ا  این من  - ..نک  درستش خودت.. نیست حالیم چی  

 ..خورد  در  به ای تقه که  بدهد  را  جوابش تا  کرد   باز  دهان نوید 

 ..بفرمایید:  وگفت کرد   ای رسفه  تک اریا 

 ..داد  نظایم  سالم و   شد  اتاق وارد  شکوری.. شد  باز   اتاق در 

 رو   شما  خوان یم اینجا  اومدن ساالری بهار   مادر  رسگرد  جناب- -

 -- ..ببیی   

 ..اینجاست؟ االن:  وگفت کرد   نگاهش  تعجب  با  اریا 

 -- ..قربان بله- -

 ..تو بیاد  بگو .. خب خییل:  گفت  و  کشید   عمیق   نفس

 -- ..قربان اطاعت- -



ون  اتاق از  شکوری    در   که  بود  نگذشته ثانیه چند  هنوز .. رفت  بی 

 اتاق وارد  رساسیمه و  شد  باز  بهار  مادر  توسط  اتاق

 ..شد

  کمکمون  خدا  تورو  رسگرد  جناب:  وگفت کرد   سالم قراری ن   با 

 دیشب .. گناهه  ن   من  بهار .. بده نجات مو  بچه.. کن

 زهرا  فاطمه  ابروی به تورو .. میشه نابود  داره م بچه.. دیدم خوابشو 

 ..کن  کمکمون

  پاک را  هایش اشک و  کشید   چشمانش به را  چادرش ی گوشه

 ..کرد

 ..دکر   یم نگاهش  تعجب  با  نوید 

  بود  شده ناراحت وضعیت ان در  کشیده  زنج زن ان  دیدن از  که  اریا 

 ..جان مادر  بنشی   :  گفت  ای گرفته  صدای با 

 ..نشست صندیل روی و  کرد   پاک را  هایش اشک  بهار  مادر 

تونو  که  گفتم.. اینجا؟ اومدید  چرا .. شده؟ چ    ستاد  بردن دخی 

 - یم بازجون   ازش دارن.. مخدر  مواد  با  مبارزه

 ..ببینیدش تونید  نیم هم  ما ش.. کی   

  دیشب.. نگرانشم.. ببینم بهارمو  کن  کاری  یه پسم:  گفت  التماش با 

 برد  خوابم ساعت 4.. نذاشتم هم رو  چشم صبح تا 



  و  افتاده گی    علف  و  اب ن    بیابون  یه تو  بهارم دیدم خواب تو  که

 طلب   و  زد  یم  صدا  رو  خدا  ش همه.. خواد  یم کمک

  بتونم  کن  کاری  یه.. نک   کمکمون  پسم.. کرد   یم کمک

 ..نگرانشم.. ببینمش

  او  دانست   یم خون   به  اریا .. لرزید   یم دستانش.. بود   پریده رنگش

 ..نیست خوب برایش  نگران   این و   است بیمار 

 هم  او .. داد  تکان  را  رسش ارام نوید .. انداخت  نوید  به نگایه نیم

 ..بود شده ناراحت

ه نها ا به لحظه چند .. گذاشت  می    روی  را  دستانش اریا   ..شد  خی 

 ..برداشت را  کالهش  و  شد  بلند  جایش از  حرکت یک با 

 ..کردند  نگاه او  به  و   شدند  بلند  جایشان از  هم بهار  مادر  و  نوید 

یم:  اریا   ..ستاد می 

 ..میای؟ ما  با   هم تو :  گفت  نوید  به رو 

 ..اره:  وگفت داد  تکان را  رسش  نوید 

 - ..بریم.. خب بسیار 

  جوونیت از  خی   الیه:  وگفت کرد   نگاهش خوشحایل با   بهار  مادر 

 ..پسم ببیت  



   لبخند  اریا 
 
 ..کرد  حرکت در  طرف وبه زد  کمرنگ

 - ..احمدوند

 ..داد  نظایم سالم و  امد  جلو  احمدوند 

 - ..قربان  بله

یم.. کن  حاض   رو  ماشی    رسیعا - - - .. خدر م مواد  با  مبارزه ستاد  می 

 - ..قربان طاعتا

******* 

 سالم نوید   و  اریا .. شد  بلند  جایش از  اریا  دیدن با  کمایل  رسهنگ

 ..دادند  نظایم

 رسوان هم  ایشون.. هستم رادمنش رسگرد .. رسهنگ جناب سالم

 - .. محت  

 ..دادند  دست هم با 

 ..بنشینی   .. خوشبختم  باهاتون اشنان   از :  وگفت زد  لبخند  رسهنگ

 ..نشستند و   د تشکرکردن دو  هر 

 برد  یم کار   به انرا  کارش  محیط در  همیشه که  جدی لحن  با  اریا 

 طبق.. هستم ساالری  بهار  ی  پرونده مسئول من: گفت



 بیشی   تحقیق  و  بازجون   برای  ایشون کرده  صادر  دادگاه که  حکیم

 ..شدند  منتقل اینجا  به زمینه این  در 

  جریان در .. درسته بله:  وگفت داد  تکان را   رسش رسهنگ

 ..گفته  ما  به شما  مورد  در  هم ساالری بهار .. هستم

 ..کردند  نگاهش تعجب با   نوید   و  اریا 

   لبخند  دید  را  دو  ان نگاه که  رسهنگ
 
 ازش ما :  گفت  و  زد  کمرنگ

 ما سواالت  از  یک هیچ به اون  ویل.. کردیم  بازجون  

اف به حاض    و  نداد  جواب   درخواست  یه ازمون  فقط.. نشد  اعی 

 ..کرد

؟ چه  - ..درخواست 

  که  کردیم  کاری  هر  ما .. بزنه حرف شما  با   میخواد  اون- -
 
 حرق

 -- به گفت.. کرد   پافشاری ش  خواسته این روی اون.. بزنه

اف کس  هیچ   قصدم امروز  اتفاقا .. رادمنش  رسگرد  جز  کنه  نیم اعی 

م تماس  شما  با  بود  این  ازش و  اینجا  بیاین  تا  بگی 

ش شما  خود  حال هر  به.. کنید   بازجون     تحت  و  ردید ک  دستگی 

 رو  حق  این بهتون من  و .. بوده بازداشت شما  نظارت

 ..میدم

 ..کرد  سکوت  لحظه چند  اریا 



ون مادرش  تحت.. کنم  درخواست ازتون خواستم یم.. منتظره بی 

 - ..کنند  مالقات همدیگرو  اونها  من نظارت

 این رسگرد  جناب:  گفت  لحظه چند   از  بعد .. کرد   سکوت رسهنگ

 بهی   اینو  باید  دتونخو  که  شما .. قوانینه خالف

 ..بدونید 

 خوام نیم من و  کنه  یم تان   ن   خییل.. بیماره مادرش ویل .. درسته

 
 
 - ..بیافته براشون اتفاق

؟ اقوامتون از  ایشون :  وگفت کرد   نگاهش شک با  رسهنگ  ..هسی  

 ..خی  :  گفت   و  کرد   کوتایه  سکوت اریا 

 ..دوخت می    روی ی پرونده  به را  نگاهش رسهنگ

  مسئولت با  و  نظارت تحت  هم اون دقیقه 2 فقط. . خب بسیار - -

 -- ..شما خود 

 ..ممنونم ازتون.. حتما :  زد  لبخند  اریا 

 ..بیاید من همراه:  گفت  و  شد  بلند  جایش از  رسهنگ

  همراهشان هم بهار  مادر .. شدند  خارج اتاق از  رسهنگ  همراه هردو 

 ..بود 



  گهبانن   به رو  و  ایستاد  بود   ان در  بهار  که  سلویل در  جلوی  رسهنگ

 ..بزن صدا  رو  ساالری بهار :  گفت

 -- ..قربان اطاعت- -

 ..کرد  باز  را  زندان در   نگهبان

 -- ..ساالری  بهار - -

 ..کرد  یم صدام داشت نگهبان .. کردم  نگاه  سلول در  به

  نیم ما   و  بودی مهم  چه.. دنبالت اومدن باز   برو  پاشو :  اش  

ون برنت یم ریز  یه  اومدی وقت   از .. دونستیم  ..بی 

 خنده  کجاش  اخه بگه  بهشون نبود   یگ.. خنده زیر  زدن  تاییشون 3

 ..داشت؟

ون رفتم و   شدم بلند  جام از  حایل ن   با   دستمو .. زد  چشممو  نور .. بی 

 چشمامو ..   مالیدمشون کیم.. چشمام جلوی گرفتم

 ..بودم  مونده رسجام  مات.. کردم  باز 

 ..مامان.. م:  کردم  زمزمه لب زیر 

 ..کرد  بغلم و   جلو  اومد  بود   اشک غرق چشماش که  مامان

  زدم و  گذاشتم  ش شونه رو  رسمو .. شکست بود  گلوم  تو  که  بغیص  

 ..زدیم یم زار   هم بغل توی دو   هر .. گریه  زیر 



م- -   ضعیف و  الغر  انقدر  چرا .. بره قربونت به  مادر  الیه .. دخی 

 -- ..شدی؟

  و  کرد   پاک اشکامو  مهربونش دستای با .. د کر   جدا   خودش از  منو 

 فقط.. گفتم  نیم هیچ  .. بوسید  پیشونیمو .. کرد   نگام

 ..دوربودم ازش سالها  کردم  یم احساس.. کردم  یم نگاهش

 گفتم  لرزید  یم بغض اثر  بر  م چونه که  حایل در   و  کردم  باز  لب

؟.. بود  شده  تنگ برات خییل دلم.. مامان:   ..خون 

 گود   چشماش زیر .. نداره خوش   حال  د بو   معلوم.. بود   پریده رنگش

 ..بود  رسد  دستاش.. بود  افتاده

  خوب تو .. مادر  خوبم:  گفت  صورتمو  طرف دو  گذاشت  دستاشو 

 داری  و  افتادی گی    ایجا  اینکه  از  ویل.. خوبم منم باش  

م ناراحتم  کش    یم عذاب م.. توست پیش فکرم تموم.. دخی    به دخی 

 کت کم  مطمئنم.. بزرگه خییل خدا .. کن  توکل خدا 

و  همه پس.. نداریم اون جز  رو  کش  که  تو  و  من.. کنه  یم   بسی   چی  

 ..پناهته و   پشت  خودش.. بهش

 ..بوسید پیشونیمو  و  کرد   خم رسمو  اروم

  یه و  رسگرد .. دوختم  رسش  پشت به  نگاهمو .. کردم  نگاهش غم با 

 اونجا  رسهنگ جناب همراه دیگه جوونه مرد 



 ..بودن ایستاده

 ..برین  باید  دیگه.. ساالری مخان:  گفت  مامان به رو  رسگرد 

  و  درد  از  پر  نگاهش.. کرد   نگاهم و  داد  تکون  رسشو  سکوت تو  مامان

 ..عاجزم بیانش از  که  زیاد   انقدر .. بود  غم

 که  کنه  جدا  خودش از  منو  خواست.. کرد   بوسه غرق صورتمو 

 ..بغلش تو  رفتم و  نکردم ولش

 ..دکر   گریه  و   چسبوند  رسم به رسشو  و  ترکید  بغضش کارم  این با 

 باش قوی .. نکن  قراری ن  .. باش خودت مواظب.. مادر  عزیزدل- -

م  -- ..باش  قوی.. دخی 

  یم خییل.. مامان ترسم یم:  گفتم  هق هق  با   و  زدم چنگ چادرش به

 ..ترسم

س:  گفت  ای گرفته  صدای با  و  کرد   نوازش رسمو  م نی   خدا   از .. دخی 

 حت  .. باشه نگهدارت جا  همه  و  همیشه خوام یم

 .. منموند  زنده اگر 

 خودت مواظب  مامان:  وگفتم کردم  نگاهش.. بده ادامه نذاشتم

 ..باشه؟.. من  خاطر  به.. باش

  باشه:  وگفت زد  بخش   ارامش لبخند .. کرد   نگام لحظه چند 

م  ..دخی 



تون با   باید  من.. ساالری خانم:  رسگرد    وقت.. بزنم حرف دخی 

 ..شده  تموم مالقات

م خداحافظ:  وگفت  کرد   نگام مامان  بهت  چ   نره یادت.. دخی 

 ..کن  توکل خدا  به  و  باش شجاع.. گفتم

 باشه:  وگفتم دادم تکون رسمو  ریختم یم اشک که  حایل در 

 ..خداحافظ.. باشید  خودتون  مراقب.. مامان

  دور  ازم ارویم های قدم با  و   برگردوند  روشو  و  کرد   ول دستمو 

 قدم حایل ن    با .. بود  مامان به اشکم ز ا خیس  نگاه.. شد 

 ..داشت  یم بر 

ی یه جوون  مرد  اون گوش   تو  رسگرد    تکون  رسشو  اونم که  گفت  چی  

 ..رفت مامان رس  پشت و  داد 

  اتاق  برین  باید .. بیاید  من همراه:  گفت  رسگرد   به رو  رسهنگ

 ..بازجون  

  و  من  رفت جلو  رسگرد .. زد  دستبند  دستم  به  و   اومد  جلو  زن  مامور 

 ..کردیم  حرکت رسش پشت هم مامور  اون

 خوشحال بابت  این از .. بزنم؟ حرف باهاش شد  قرار  باالخره پس

 ..بشنوه حرفامو  هست  یگ که.. بودم

 ..نه هم شاید  داشت  ای فایده  شاید 



 ..کنم   امتحان شانسمو  باید  ویل

 ..داشتم راهو  یه  همی   

******* 

  و ر  بود  گذاشته  صوت ضبط  یه.. بود  نشسته من  روی به رو 

 ..بودیم  اتاق تو  اون و   من فقط.. می   

  مثل..  ببیت   منو  خواست   یم ظاهرا :  وگفت انداخت  بهم جدی نگاه

 من .. خب بسیار .. داری گفی     برای حرفان   یه اینکه

 حرفاتو  تمومه هم صوت ضبط  این.. بشنوم حرفاتو  تا  اینجام

 ..ای؟ اماده.. کنه  یم ضبط

 - ..بله

وع- -  -- ..کن  رس 

 تو  زد  زل و   می    روی گذاشت  دستاشو .. داد   ار فش رو  ضبط ی دکمه

 نیم  که  اینجوری.. بود  جدی خییل نگاهش.. صورتم

 ..بزنم حرف تونستم

ی چرا  پس- - ؟ چی  
 
 - ..نکنید؟ نگام  اینجوری میشه-.. نمیگ

 ..چجوری؟:  گفت   تعجب با 

 .. جدی  انقدر :  گفتم   و  کردم  اشاره صورتش به



 - ..اخه.. اخه-.. بزن حرفتو .. داری؟ چکار  من نگاه  به تو - -

ون داد  نفسشو   ..خب خییل:   گفت  و  بی 

ه دستاش به ؟ حرف تون    یم  حاال :  شد  خی   ..بزن 

 - ..بله

 -- ..دیگه بگو  خب- -

  وقت  .. بودیم  تنها  همیشه مادرم و  من:  گفتم  و  کشیدم  عمیق نفس

 وقت هیچ من.. کرد   فوت پدرم بودم بچه خییل

  هر .. گفت  نیم م به  موردش در  هیچ   هم مادرم.. ندیدم پدرمو 

 یم موقعش به گفت  یم  کردم  یم سوال ازش هم وقت

 ..دونم  نیم هم خودم.. بود  یک  موقعش حاال .. فهیم

  یم کار   اون و   این ی خونه اوایل اون.. کرد   بزرگ سخت   به منو  مادرم

 ینا دیگه خواستم ازش شدم بزرگی   وقت  .. کرد 

وع..  کرد   قبول اونم.. نکنه کارو   بافتت   و  کردن  خیایط به کرد   رس 

 یم وقت  .. کردم  یم  کمکش  تابستونا  هم من.. بافی   

 یم  ناراحت کشه  یم سخت   همه این من اسایش برای دیدم

ان جوری یه داشتم  دوست.. شدم  از که  کاری.. کنم  جی 



 کم  یه تونستم یم  تابستونا  فقط همی    برای  اومد  نیم بر  دستم

 گرفتم   رو  دیپلمم  و  شد   تموم درسم وقت  .. کنم  کمکش

 نذارم و  کنم  کمک  مامانم به که  بود  من  نوبت حاال .. کار   دنبال رفتم

کت یه تو .. بکشه سخت   اینقدر   منش    عنوان  به رس 

 ..اینکه تا .. شدم  کار   به مشغول 

 منو  نگاه که  همی   .. کرد   یم نگام داشت.. کردم  نگاهش چشیم  زیر 

ه دستاش  به دید  خودش روی  رسشو و   شد  خی 

 ..داد  تکون

 اینکه  ی واسه.. نیاوردم خودم روی به ویل گرفت  م خنده کارش  از 

 ..کرد  نیم نگام بزنم حرف من

کت رییس پس    یم ایجاد  مزاحمت برام صداقت کیارش  رس 

 - نزدیک  بهم  جوری یه خواست  یم  مرتب.. کرد 

ان   اون از  منم کرد   یم  فکر .. بشه
  باهاشون  که  هستم دخی 

 نیم  خودش.. بیماره مادرم  شدم متوجه اینکه تا .. وستهد

ی منم.. دونست  برای داشتم انداز  پس چ   هر .. نگفتم بهش چی  

 ..شد یم  تموم داشت  پولم  دیگه.. دادم  یم داروهاش

  بهمون  خواهرش و  پدرش.. نکردم قبول.. خواستگاریم اومد  کیارش

 رخمون  به ثروتشونو   و  مال  و   کردن  توهی   



  یم  فرق اینبار  ویل.. اومدن و  نداشی    بر  دست بازم ویل..  کشیدن

 ..کرد

  مونده داروهاش از  کیم  مقدار .. شد  بد  مادرم حال شب یه

 بهی   کیم  دادم بهش قرصشو  کشید   یم درد  داشت.. بود 

 اشتباه تصمیم یه  مامانم وضعیت دیدن  با  شب همون .. شد 

 مثبت جواب کیارش  ازدواج درخواست به اینکه.. گرفتم

  به فقط.. بودم نکرده  تی    دندون ثروتش برای قسم خدا  به.. بدم

 مخارج پس از  بتونم اینکه خاطر  به.. مادرم خاطر 

ی من.. بیام  بر  داروهاش  مواد  یا  کنم  دزدی که  نبودم دخی 

 راه این از  خواستم  نیم.. بفروشم

  از  ویل.. کنم  تهیه مادرمو  داروهای
 
 متنفر  کیارش  از   هم طرق

 بهش نسبت خون   حس.. ومد ا نیم خوشم ازش.. بودم

  نامزد .. کنم  قبول ازدواجشو  درخواست شدم مجبور  ویل .. نداشتم

 محرمیت ی  صیغه برامون مادرم.. کردیم

 ..کرد  دستم  انگشی   کیارش.. خوند 

  باید  گفت
 
  باید  هم مادرم گفتم.. شمال مسافرت بریم هم با  همگ

 خواستم   نیم.. کنه  قبول  شد  مجبور  اونم بیاد   باهامون

 ..کرد  رایص   مادرمو  اون  ویل برم باهاش



  اور  عذاب برام اخرش روز  تا  اول  روز  از  که  مسافرن   شمال رفتیم

 که .. بشم غرق  دریا  تو  بود   نزدیک که  اول روز .. بود 

  شدیدی تب  هم بعدش.. کردم  پیدا  نجات  چطور  دونم نیم هنوزم

 ..شب  یه هم ازاون بعد .. کردم

 کرده  اخم.. ید دزد نگاهشو  رسی    ع.. کردم   نگاهش کردمو   بلند  رسمو 

 ..زدم لبخند  ناخواسته .. بود 

  باغ تو  برم خواستم  یم.. خونه اومد  نیمه هوشیار  کیارش  شب یه

 - ..خواست.. خواست که

  یه  تو  باغ ته برد  منو :  دادم ادامه و  کردم  کوتایه  سکوت

 .. نرسید  شومش  هدف به  وقت  .. اتاقک

ون بیام اتاق از  واستمخ.. افتاد  تخت  روی بیهوش   به توجهم که  بی 

 ..شد  جلب اتاق وسط ی پرده

  رو  جعبه و   کارتون  چندتا  کنار   زدم که  رو  پرده.. بله - .. ؟ پرده- -

 - بیدار کیارش   ترسیدم.. بودن  شده چیده هم روی طاق تا  که  دیدم

ون اومدم و  شدم خیالش ن   همی    برای بشه  پررو  خییل.. بی 

 ..نیاورد هم  خودش روی به  فرداش.. بود 

 یم کم  خییل مدت  این توی و  گذشت   ماه 3.. تهران برگشتیم

ه دستمو  حت   نمیذاشتم  اصال .. دیدمش  فهمیدم  یم  بگی 



  این و  اومد  یم  بدم ازش خب ویل کنم  یم عصبانیش اینجوری که

 ..شد یم بیشی   روز  به روز  نفرت

 ی  هفته تا  اینکه یگ دارم ازت خواسته تا   4 گفت  اومد  وز ر  یه

 مهمون   به من با  اینکه هم یگ.. کنیم  ازدواج دیگه

  خودم من.. کنه  باطل رو  صیغه خواست مادرم از .. بیای دوستم

 خواسته  اینطور  پدرش که  اورد  دلیل.. چرا؟ نفهمیدم هم

  زن درمما .. کرد   قبول رودروایست    تو  مادرم.. نبود  کننده  قانع ویل

 کش  کردن  پیچ سوال اهل وقت هیچ.. بود  ارویم

ی همی    برای.. نبود  سید  کیارش  از  چی    به صورتش حالت از  ویل   نی 

 ..ناراحته موضوع این از  که  فهمیدم یم خون  

  اون به همراهش اینکه نه.. کنم  ازدواج باهاش داشتم دوست نه

 اگر که  کرد   تهدیدم اونم.. نمیام گفتم..  برم  مهمون  

 بفهمه مادرم ترسیدم یم .. میگه  بیماریش درمورد  مادرم هب نرم

 بهی   خییل ندونه   اینکه .. بود  سم  براش نگران  .. 

 .. کنم  قبول شدم مجبور .. بود 

 چشمم  ی گوشه  از  اشگ قطره.. گرفت  بغضم شب  اون یاداوری با 

 ..صورتم روی چکید 



 از   پر  جنگل یه .. کلمه  واقیع معنای  به وگرنه بود  مهمون   اسمش

 - ریخته  نما  ادم حیوون  مشت  یه .. وحش   اتحیوان

 بامزه نظرم به اولش.. دریدن  یم همدیگرو  و   اونجا  بودن

 ..بود دار  خنده  کاراشون.. اومد 

 ..خنده نه کردم  یم  گریه  باید  ادما  اون  حال به ویل

 جراتشو  هم.. شد  تجاوز  بهم  شب  اون بگم بهش نداشتم  دوست

 فموحر  ترسیدم یم .. کشیدم  یم خجالت هم.. نداشتم

 جرمم به هم این  وقت اون بکنه درموردم  بدی فکر  و  نکنه  باور 

 هم  بودن بدکاره مهر .. بودم که  گناه  ن  .. بشه اضافه

  فاکتور  رو  قلم یه این بنابراین.. هیچ    دیگه پیشونیم رو  بخوره

ی و  گرفتم  ..نگفتم  چی  

 منم.. دزدید   نیم نگاهشو   دیگه.. بود  دوخته من به چشم منتظر 

ی  ..بودم شده مارو .. نگفتم چی  

  و .. داشت رابطه ادما   اون با  و   بود  برده اونجا  به منو   اینکه خاطر  به

 - گرفتم   تصمیم.. دیدم ازش شب اون که  کارهان  

ه  رس  ازدواج این اینکه از  قبل   هر   ما .. بزنم  هم به  نامزدیمونو  بگی 

 هیچ   به.. داشتیم تعلق متفاوت دنیای دو  به کدوم



  اینکه حال به  وای بود  اینجور  که  االن.. نداشتیم تفاهم هم با  وجه

  و  کردم  یم  ازدواج  باهاش
 
کمو  زندیک  باهاش مشی 

وع  ..بود  بدتر  وضع موقع اون شک بدون.. کردم  یم رس 

  با   خیابون تو  روز  یه.. ندیدمش  مهمون   اون از   بعد  مدت یه تا 

 خواست ازم.. انگار  نه  انگار .. گرفت  جلومو  ماشی   

  به.. کرد   توهی    بهم.. ند نشو  منو  زور  به.. نکردم قبول.. سواربشم 

 یم  گریه  منم.. کرد   م مسخره.. خندید  بدبختیام

 بعدش.. صورتش تو  زدم کیفم  با  و   شد  تموم طاقتم دیگه .. کردم

 و شدم تاکش  سوار   و  شدم پیاده ماشینش از  هم

 ..رفتم

  کردید   دستگی   منو  شما  که  بودم خیابون تو :  گفتم  و  کردم  نگاهش

 وجود از  من یلو.. کردید   پیدا  مواد  کیفم  تو  از  و 

 ..بودم اطالع ن   کیفم  توی مواد  اون

 ..دونم یم :  صورتم تو  زد  زل  و  داد  تکون رسشو  اروم

؟:  شد  گرد   تعجب  زور  از  چشمام  ..چ 

 تمام  چون.. نبوده تو  برای مواد  اون  دونم  یم.. گنایه  ن   دونم   یم- -

 -- که  دیدیم.. کردن  یم تعقیبت ما   مامورای مدت



  و   شدی پیاده عصبانیت با  هم بعد  و  شدی کیارش  ماشی    سوار 

 تو  کیارش  رو  موادا  اون مطمئنم.. شدی تاکش  سوار 

 ..گذاشته   کیفت

  نیم ازادم چرا  گناهم  ن   من دون   یم  که  شما  اصال .. چجوری؟ اما 

 - ..کنید؟

  قانون.. نمیگه اینو  قانون  ویل مطمئنم گناهیت  ن    از  من چون- -

 -- نشونش  مدرک که   کنه  یم باور  رو  حرفت زمان  

 ..مونه نیم برامون  بیشی   راهیه4.. بدی

 - ..رایه؟ چه

..  شب اون ..  شمال توی که  گفت    تو :   گفت  و  شد  خم جلو  به کیم

 جعبه   و  کارتون  رسی  یه  اتاق اون توی بودی  دیده

 ..درسته؟ شده چیده هم روی

 - ..درسته.. بله

  تونه یم این.. کنیم  پیدا   رو  اونا  باید .. بودن مواد  اونا  ک ش بدون- -

 -- تو میشه  معلوم هم .. باشه  ما  برای  خون   مدرک

 و  کنیم  متهم رو  کیارش  تونیم  یم ما  اینکه هم.. گفت    راست

ش  ..توست ازدی برای که.. دوم راه  و .. کنیم  دستگی 



 ..کردم  نگاهش منتظر 

  کمکمون  تو  چون کنیم  ا پید ویال  توی از  رو  موادا  اون تونستیم اگر 

 - یم من موقع اون .. میشه تر  سبک جرمت ..  کردی

 ..بدی انجام کارو   اون  تو .. که  بکنم کاری  یه  تونم

 -- ..کار؟  کدوم- -

 ..کیارش؟  گروه  تو  بری کت    یم قبول:  گفت   مقدمه ن  

؟ دارین چ  :  گفتم  زده بهت .. شد   گشاد   چشمام   منظورتون.. میگی  

 ..کیارش؟  گروه  تو  برم که  چیه

ای.. مخدره مواد  و  انسان قاچاق کار   تو  کیارش  ببی      رو  ایران   دخی 

 - پول   و  پولدار  های شیخ برای دن   فرسته یم

  ما .. هست هم مخدر  مواد  قاچاق کار   تو .. کنه  یم دریافت هم کالن  

 اون وارد  شده که  نحوی  هر  به تو  که  خوایم یم

 خییل باندشون..  کت    دریافت  اطالعات ازشون و  بش   گروه

ده  برامون  جوری موقعیت این میخوایم ما  و  ست گسی 

  دستگی   رو   گروه  اون اعضای تموم بتونیم که  بشه فراهم

 دم ادم چندتا   و   پدرش.. ست قضیه طرف یه کیارش.. کنیم

؟ چ   حاال .. پشتشن هم دیگه کلفت
 
؟  یم قبول.. میگ  ..کت 



 ..بودم کرده  قایط کل  به و   بودم منگ و  گیج.. بودم کرده  هنگ

 یه نامزد  مدت این تموم.. من یعت  .. ی:  پرسیدم  ارویم لحن با 

 ..بودم؟ قاچاقچ  

  یم راحت خییل اون.. یکیشه که  قاچاقچ  :  وگفت داد  تکون رسشو 

ی براش ادما  جونه.. بکشه  ادم تونه  ارزش پشی  

 ..نداره

 پس.. پس:  کردم  یم نگاهش مبهوت و  مات.. بودم  شوک تو  هنوز 

ی که  من.. من؟  رساغ اومد  چرا   دخی   یه.. تمنداش چی  

 ..من؟ چرا ..  بودم ساده

ی نشده حال به تا   اینکه  یگ.. دلیل چند  به  شاید   و  بخواد  رو  چی  

 - یم هم دومش  دلیل و .. طریق    هر  به حاال .. نرسه بهش

 ..بودی طعمه هم تو  که  باشه این تونه

 - ..!؟ طعمه

 ظاهرت  هم.. باش    براش خون   ی  طعمه  تونست   یم  تو .. درسته

  اگر .. بودی  محتاج بهش نکهای هم  و   بوده عایل
 
 - اتفاق

 کاری  بخواد  که  نبوده مادرت جز  کس  هیچ افتاد  یم برات هم

 وسط   این.. نداشته اونو  با  مقابله  توانان   هم مادرت.. بکنه



  جلوی  تو  از .. کنه  استفاده خودش سود  به تو  زیباییه  از  تونسته یم

 توی  میاره رو  تو .. کنه  یم استفاده عرب های شیخ

 اینکه با .. بدی انجام براش کارها   خییل کنه  یم ارتواد و  گروهش

 وارد  نوجوون    همون  از  ویل داره کیم  سن کیارش

 ارومش و  جذاب ظاهر  به.. دید  تعلیم پدرش دست  زیر .. شد  اینکار 

 شده  مخق   افیع یه اروم نقاب این پشت.. نکن نگاه

 ..بدتر ماون از  حت  

  این.. یعت  .. شنوم؟  یم  چ   خدایا .. دادم  قورت دهانمو  اب ترس با 

 باهاش  خواستم یم.. بود  نامزدم مدت  یه که  کیارش  

 ادم اسمش فقط که  ادیم یه.. بوده خالفکار  ادم یه.. بکنم ازدواج

 ..تره رذل و   تر   پست هم وحش   حیوون یه از  ویل بود 

 ..کرد  یم نگاه دستاش به  و  بود  هم تو  اخماش.. کردم  نگاهش

  دست به کجا   از  کیارش  مورد   در  رو  اطالعات همه  این شما 

 - راحت    به و   هستید  پلیس دونم یم اینه منظورم.. اوردید؟

و   همه  تونید  یم   از  جوری یه شما   ویل  بفهمید  موردش در  چی  

 شاهد   تماما  انگار  زنید  یم حرف کیارش  ی گذشته

 ..بودید کارهاش

ون داد  نفسشو   ..بود کالفه  نگاهش.. کرد   نگام و  بی 



 اخه.. واقعا؟-.. بودم کارهاش  شاهد  واقعا  اینکه خاطر  به- -

 - ..چطوری؟

ی تونم نیم االن- -  گرفت    رو  تصمیمت وقت هر .. بگم بهت چی  

و   همه موقع اون  - ..من ویل-.. میگم چی  

 ..دلم تو  بود  نشسته بدی ترس.. داشتم  تردید 

؟ ویل- -   یه.. کنم  قبول رو  هادتونپیشن این تونم نیم  من ویل- .. چ 

 - ..زندگیم  با .. ریسکه  جور 

ا  خییل پیه  باید   چون.. باالست خییل هم ریسکش.. درسته- -   رو  چی  

 -- فراموش هم اینو .. چی    هر  نه البته.. بمایل  تنت به

  جلوشون بتون   باید .. ببیت   اموزش باید  کردی  قبول اگر  که  نکن

 زش امو .. بش    درگی   باهاشون بری اینکه نه.. بایست  

  ما  های اموزش دیگر   با  اموزش این.. نیست  رزیم ببیت    باید  که  هان  

 ..میش   متوجه کت    قبول اگر  که.. کنه  یم فرق

 - ..میشه؟ چ  .. کنم  قبول االن اگر 

  پیدا  رو  موادا  اون بتونیم باید .. میشیم عمل وارد  فعال  ما .. هیچ  - -

 -- هنوز که  دارم  شک.. گذشته  زیادی زمان البته.. کنیم

 اگر .. بدیم دست  از  رو  امیدمون  نمیشه خب ویل.. باشن اونجا 

 خوب هم  تو  برای  این.. کنیم  پیدا  رو  موادا   اون تونستیم



 توی مواد  گذاشی     با  که  کیارش  ی دارودسته از  یگ  اگر .. میشه

 ازش بتونیم و  کنیم  دستگی    رو  باشه ارتباط در  کیفت

اف یم اعی   تازه  تو  با  ما  کار   که  ست موقع اون.. میش   ازاد .. بگی 

وع  موقع  اون.. ماست  با  همکاری  هم اون.. میشه رس 

ی  ..ما؟ گروه  تو  بیای حاض 

  شاید .. کنم  فکر   باید  من ... خب:  گفتم..  کردم  نگاهش  تردید  با 

 ..بتونید امیدوارم بازم  ویل.. بکنید   کاری  نتونستید 

  رو  گذاشت  دستاشو .. کرد   خاموش رو  ضبط  و  شد  بلند  جاش از 

 ..شد خم جلو  وبه می   

 -- ..بکن فکراتو  خوب  پس.. میایم بر   پسش از  ما  که  باش مطمی   - -

ی  ..پایی    انداختم رسمو   و  نگفتم چی  

 ..ایستاد.. رفت در  طرف به

 -- ..ساالری خانم- -

 ..کردم  نگاهش و  کردم  بلند  رسمو 

 - ..بله

  تحمل کیارش  خاطر   به که  هان   سخت   اگر :  گفت  و  من به زد  زل

 شنیدید  ازش که  هان   توهی     طور   همی   ..  کردید 



  گناهیتونه  ن   همی    یکیش که  اورده وجود  به  براتون که  ومشکالن  

ید   نظر   در  رو   نظرم به.. کنید   فکر  بهشون   و  بگی 

ی  تصمیم  ..میشه تر  اسون براتون گی 

ون  رفت و  کرد   باز  درو   ..کردم  یم فکر  حرفاش به داشتم.. بی 

  کردم  تعریف برات من که  اینان   به  تو ..  هه:  گفتم  دلم و ت
 
 میگ

 فطرت پست  اون  بدون   اگر  پس.. دردرس؟  و  مشکل

یمو .. پاکیمو  شد  باعث ؟ چ   بدم  دست از  دخی 
 
ه.. میگ  اینم از  انگی  

 ..باالتر؟

******* 

  فکر   رسگرد  های حرف به  و   بودم داده  تکیه سلول   دیوار  به رسمو 

 ..کردم  یم

  ن   واقعا  من که  بود   کرده  باور  و  بود  کرده  گوش  حرفام به اینکه از 

 یگ  حداقل.. بودم خوشحال جوران   یه هستم گناه

 جای  این و  گناهم  ن   من که  داشت باور   و  دونست یم اینجا 

 ..داشت امیدواری

  اون به من  رسنوشت  و   اینده..  بشه موفق تا  کردم  دعا  براش دلم تو 

  مواد  های کارتن
 
 ..داشت بستگ



 کرده  کز   دیوار  کنار   کدوم  هر .. انداختم نفر  3 اون به ایهنگ نیم

 یم  هم اینا  برای دلم.. بودن خوابیده و  بودن

 ..افتادن روز  این به  بدبخت   زور  از   حتما .. سوخت

  مواد  سمت که  خوشبخت ادم خب.. هه:  گفتم  و  خندیدم  دلم تو 

ه  ..بیافته روز  این به  تهش که  نمی 

 نبود  در  که  کردم  فکر  مادرم  هب.. کشیدم  دراز  همونجا  و  کشیدم  اه

 چکار   داره االن اینکه.. میاد؟ رسش به   بالن   چه من

 ..کنه؟  یم

 رو   خدا .. چرا  ویل.. نداریم رو  کس  هیچ.. من مثل.. تنهاست  اونم

 ..کسه  همه  و  چی    همه ما  برای  اون.. داریم

 ..هست  امیدی هنوزم پس.. داشتیم رو  خدا  ما 

 ..نکن  امید  نا  امیدمو  خدایا 

 ..کن  کمکم

******* 

 کار   ویل.. کیارش؟  پیش بفرستیش خوای یم.. اینطور  که  پس:  نوید 

 ..سختیه



ان   یه.. نباش موضوع  این نگران ویل سخته دونم یم
 رسمه تو  چی  

 - ..میشه  نقیص ن   ی نقشه کنیم  عملیش اگر  که

  ازاون.. دیگه کنه  بخی   عاقبتمونو  اخرو  خدا  بگو   باره یه  پس - -

 -- ..خفناست؟ نقشه

 ..تر خفن اونم از : وگفت کرد   نگاهش لبخند  با  اریا 

دم تو   به  خودمو  خدایا .. هللا  بسم- -  ادم چ   هر  رس   از  منو .. سی 

  دعا  هم  من برای-..  امی    الیه.. بدار  امان در  عوضیه  و  رذل و   پست

؟  نیم  - ..کت 

 - ..!چرا؟-.. نه - -

  و  در  تا  گرفته  مامانت از .. کی     دعا  برات که  هسی    انقدر  - -

  بستت-.. کنه  یم  دعا  برام مامانم فقط بدبخت  من.. همسایه

 - ..نیست؟

 -- ..هستم هم نوکرش.. برم قربونش الیه- -

 ..گرفت  نوید  طرف به  را  موبایلش گوش    و   خندید  اریا 

 - ..بگی  

 ..کنم؟  چکارش:  وگفت کرد   نگاهش  تعجب  با  نوید 

 - ..بگم بهت   تا  بگی  



 ..دوخت  اریا  به چشم  منتظر  و  گرفت  را  گوش  

چه  - ..بیار رو  تلفنش دفی 

 ..کرد  را   کار   همان نوید 

 - ..کن  رسچ و   بزن رو   الف جستجوش تو -.. خب- -

 - ..اسم ششمی    رو  برو -..  زدم.. خب- -

 - ..رفتم

:   گفت  شده گشاد   های چشم با ..  انداخت اسم به نگایه

؟  ..اقابزرگ؟.. چ 

 - ..بشه  برقرار  تماس  بزن رو  سی    ی دکمه

  منو   وقت همه این.. نکنه درد  دستت.. گوشیتو   بگی   بیا .. عمرا - -

 - ..بزن زنگ-..  کردی؟  مچل

 خط یه  منم دور  بزن حرف باهاش خودت که  گفتم.. زنم  نیم

 - ..بکش قرمز  پررنگ

  زنگ بگذارد  می    روی را  گوش    خواست نوید  که  موقع همان

 ..ردک  نگاه ش صفحه به.. خورد 

 -- ..جان ای- -

 ..کیه؟:  وگفت کرد   ریز  را  چشمانش اریا 



 -- ..کن  صی  - -

؟ سالااااااام.. الو :  داد  جواب  منم.. بشم قربونتون الیه.. خوبی  

 ..جانم ای.. شما   فدای.. رسونه  یم سالم خوبه  هم اریا ..  خوبم

  اینطور  نوید  که  است مادرش کرد   فکر .. کرد   نگاهش متعجب اریا 

 ..رود  یم ش  صدقه قربان

 ..من  بده رو  گوش    نوید :  وگفت کرد   دراز  را  دستش لبخند  با 

؟ یعت  -.. داری؟ چکار - -   دلم.. کنم  علیک سالم خوام یم خب.. چ 

 - ..رو گوش    بده.. شده تنگ براش

 ..واقعا؟:  گفت  و  انداخت باال  ابرو  شیطنت  با  نوید 

  باشه.. شده  تنگ حسان   براتون دلش میگه  اریا :  گفت  گوش    توی

 ..چشم

  دل  از  خواد  یم.. بگی   بیا :  گفت  و  گرفت  اریا  طرف  به را  گوش  
 
 تنگ

 ..بیاره درت

 ..داشت نگه گوشش  کنار   و  گرفت  را  گوش    لبخند  با  اریا 

 - ..بشم  قربونتون  الیه.. جان مامان سالم.. الو 

  من حرف رو  دیگه  حاال .. گستاخ  ی  پسه  مار  زهر  و   جان مامان- -

 -- ..اره؟ زن   یم حرف



  بود  شده  گرد   چشمانش..  شد  بلند  صندلیش روی از  رسعت   به اریا 

 باز نیشش  نوید  اما .. کرد   نگاه  نوید   به خشم با .. 

 ..بود 

  از  خواد  یم که  گفتم:  نوید 
 
  اینم و   شما  این.. بیاره درت دلتنگ

 ..اجازه با .. گشت    یم اسمش دنبال که  جونت  اقابزرگ

ون اتاق از  رسی    ع  ..رفت بی 

 اینکه مگه.. نوید .. نوید :  زد  صدایش  و  گرفت  را  گوش    جلوی اریا 

 ..نرسه بهت  دستم

 ..زد یم حرف او  با  باید .. نداشت ای چاره

 ..گرفت  گوشش  کنار   را  گوش    و  کرد   ای رسفه تک

 ..خ .. اقابزرگ سالم:  گفت  جدی لحن با 

 من های  تلفن هب  چرا .. بده منو   جواب.. مار  زهر  و   بزرگ اقا - -

  ماموریت تو  االن من چون-.. شمال؟ نمیای چرا .. نمیدی؟ جواب

 ماموریتم پایان تا  گفتم  هم مامان  به.. برگردم تونم نیم و  هستم

 - ..نیستم بیا  شمال

؟ یم حرف من حرف  رو .. کت    یم بیخود  خییل تو - -   فرداشب.. زن 

 -- شام کردم  دعوت  رو  ش خانواده و   بهنوش



  نامزد  فرداشب همون و  بکنیم حبتامونو ص قراره.. اینجان

 ..گفتم؟  چ   شنیدی.. کنید 

 زور  حرف شنیدن به حاض   وقت هیچ.. لرزید  یم   خشم زور  از 

 ..نبود

امتون اقابزرگ  حرف حرفتون رو  وقت هیچ هم من  و  واجبه احی 

 - خوشم بهنوش از  من  که  میگم همینجا  ویل .. نزدم

 ..والسالم.. اخرمه حرف این.. کنم  نیم ازدواج هم  باهاش و  نمیاد 

؟ من روی تو  دیگه   حاال .. شو  ساکت:  زد  داد    تا  اگر .. وایمیست 

 ..ببیت   رو  باغ اون خواب وگرنه.. هیچ که  اومدی فرداشب

 روی و  می    روی کرد   پرت را  گوشیش  حرص با .. شد  قطع تماس

 و  گرفت  دست در   را  رسش.. نشست صندلیش

د  ..فس 

ار  زورگون   همه این از   اقابزرگ دستور  به  باید  مه ه اینکه از .. بود  بی  

 و بود  او  حرفه حرف همیشه.. کردند   یم  عمل

 ..بود متنفر  اینها  ی  همه از .. نداشت مخالفت جرات کس  هیچ

  دوباره ویل.. کرد   بلند   را  رسش اریا .. داخل اومد  نوید .. شد  باز   اتاق در 

 روی  نوید .. کرد   پنهان دستانش  در  را  رسش

 ..کرد  یم درک  را  حالش.. نشست  صندیل



 -- ..شد؟ بحثت باهاش دوباره- -

 ..بود گرفته  صدایش.. کرد   نگاهش

  نیم میگم من  یه.. اورده در  پدرمو .. پرش؟ یم چرا   دون   یم که  تو 

یش بیای باید  میگه خوام  - بگه  نیست یگ.. بگی 

ه؟ این ی واسه قحطه شوهر    کشه  نیم کنار   هم جوری هیچ.. دخی 

؟  چکار  خوای  یم حاال .. دیگه   قحطه البد - -   یم  چه-.. کت 

 - .. برم کرد   تهدیدم.. مهمونیه اونجا  فرداشب میگه.. دونم

  یادت رو  کیارش  ویالی.. برم باید  که   رو  رفی   -.. بری؟ میخوای- -

م وقت اول صبح فردا .. رفته؟  - مجبورم.. تفتیشش حکم دنبال می 

 ..تهران گردم  یم بر  عملیات از  بعد .. روز  4 فقط ویل شمال برگردم

؟  نتونست   اگر - -  -- ..چ 

؟ یعت  :  کرد   نگاهش  تعجب با   ..چ 

 شاه شدی  و  حنا  تو  گذاشت   دستتو   اقابزرگ و  رفت   شاید  خب- -

؟  چکار  خوای یم اونوقت .. دوماد    همچی   -.. کت 
 
 وقت هیچ اتفاق

 - ..افته نیم

 - ..نگو  هیچ   هم  دیگه.. نه گفتم-.. افتاد  اومدیمو - -



 سکوت داد  ترجیح  نوید  که  بود  جدی و  محکم انقدر  لحنش

 این درگی   بدجور  ذهنش.. رفت فرو  فکر  به  اریا .. کند 

   از  و .. اقابزرگ با   خودش مشکل طرف این  از .. بود  شده ماجرا 
 
 طرق

 ..کیارش  و  ساالری بهار  هم

******* 

 امتم هایش قرص از  چندتا .. انداخت داروهایش پالستیک به نگایه

 ..بود شده

  در   طرف به  و  انداخت رس  روی  را  درچادرش صدای شنیدن با 

 ..رفت حیاط

 - ..کیه؟

 - ..کنید  باز 

   لبخند  رادمنش رسگرد  دیدن با .. کرد   باز   را  در 
 
 .. زد کمرنگ

  اریا .. گذاشت  باز   را  در .. داد  را  جوابش  هم او .. کرد   سالم لبخند  با  اریا 

 .شد  حیاط وارد 

  تن به شخیص لباس.. نکند   توجه جلب ا ه همسایه  بی    اینکه برای

 ...داشت

  راهنمان    را  او  و   گفت  امد  خوش او  به بود  بهار  مادر  که  مریم

 ..انداخت اطرافش به  نگایه  اریا .. کرد 



 ..نشست  بود  حیاط توی که  تخت   همان روی

  جا  همی     نه-.. تو  بفرمایید .. رسگرد  جناب بده که  اینجا  اوا - -

م  یم رو  وقتتون دقیقه ند چ فقط.. نمیشم مزاحمتون.. خوبه  - ..گی 

ی چان   یه کنید   صی   پس.. دارید  اختیار - -  تازه  گلوتونو   بیارم چی  

 -- ..خدمتتون میام االن.. کنید 

 روی نگاهش.. انداخت اطرافش به نگایه نیم اریا .. داخل رفت

ون  را  داروها .. برداشت را   ان.. ماند  ثابت  داروها  پاکت  بی 

  شده خایل قرص های قویط از  تا  4  .. کرد   نگاه تکشان تک  به.. اورد 

 ..بود 

ه درگوشیش را  انها   ی همه اسامیه   حالت به را  پاکت.. کرد   ذخی 

 ..برگرداند اولیه

ون  در  از  چای سیت   با  خانم مریم   تخت روی را  سیت  .. امد  بی 

 ..نشست   تخت روی جا  همان هم خودش گذاشت

 ..مادرجان دارید  صفان   با  حیاط:  گفت  لبخند  با  اریا 

  ی همه:   گفت  و  انداخت کوچکشان  ی  باغچه به نگایه خانم مریم

 باغچه  این عاشق.. بهاره خاطر   به باصفاییش

سه بهش خییل.. ست  و  درختا   این  انگار  نیست که  روز  چند  این .. می 

 وجود   با .. دادن  دست  از  شادابیشونو  هم گال 



 ..بودن طراوت  با  بهارهمیشه

 دوخته انها  رسسی   و  کوچک  ی باغچه به را  نگاهش که  حایل در  اریا 

 خییل هم اسمش اوصاف این با :  گفت  دل در  بود 

 ..بهار.. میاد  بهش

 قطره.. بود   ها  گل  و  ها   درخت به غمش  از  پر  نگاهه.. کرد   نگاه او  به

 ی  گوشه   با .. چکید  چشمش ی گوشه  از  اشگ

 ..کرد  پاک چادرش

 یه میشه .. ممنونم-.. نیست تعارف قابل .. وروخدا ت  بفرمایید - -

سم؟ ازتون سوال  - ..بی 

 سامان .. ساالری  بهار  پدر  از  خواستم یم- .. بفرمایید .. البته- -

 - ..بوده  چ    شغلش و  بوده یک  اینکه.. بگید  برام ساالری

  بود   مصمم.. بود  جدی اریا  اما .. کرد   نگاهش تعجب با  خانم مریم

 ..کیست؟  ساالری سامان  بداند 

 خواین یم چ   برای:  وگفت برگرداند  را  صورتش دید  که  را  نگاهش

 کمک  بهار  به  تونه یم دونستنش  مگه.. بدونید؟ 

 ..کنه؟

  اگر .. بدونم  بودم کنجکاو .. بود  شخیص سوال یه  فقط.. نه

 - ..خوام یم  معذرت کردم   ناراحتتون



 مغازه.. بود  ازاد  شغلش بهار  پدر .. خب.. نشدم ناراحت پسم  نه- -

 -- که  خوب.. بود  خون   مرد .. بودیم تاجر مس.. داشت

 کوچیک  خییل بهار .. کردیم  ازدواج عالقه با .. بود   العاده فوق.. نه

 ی  بچه یه  با  رو  من و  مرد   سامان تصادف یه تو  که  بود 

  رو  مغازه  شدم مجبور .. گذاشت  تنها  بدبخت   عالمه یه و  کوچیک

 درامدی  هیچ.. بخرم رو  خونه  این  و  بفروشم

  و  خیایط با  هم االن.. کردم  یم کار   اون و   نای ی خونه.. نداشتیم

 ..کرد  میشه چه.. خب ویل .. میارم در  خرجمونو  بافتت  

؟ خودتون ی خانواده   اشنان   و  فامیل هیچ.. چ 

؟ شوهرتون.. نداشتید؟  - ..چ 

  ما  از  تر  تنها .. بودیم  تنها  دو  هر  ما   پسم نه.. هامون؟ خانواده- -

 -- باال ایخد و   بودیم ما   فقط.. شد  نیم  پیدا  دنیا   توی

 ..کس  ن    و  تنها .. رسمون 

 نوک با .. چکید  ش گونه  روی چشمش ی گوشه  از  اشگ قطره

 ..کرد  پاک انگشتانش

ان   یه  باید   من  ویل.. خوام یم  معذرت کردم  ناراحتتون اگر 
  رو  چی  

 - ..بگم شما  برای

؟ چه- - ان 
 -- ..چی  



ون جیبش توی از  پاکت  یک اریا   ..گرفت   او  طرف  به  و  اورد  بی 

 ..کرد  باز  را  درش .. گرفت  را  ان .. کرد   نگاه پاکت به  عجبت با 

ه  ان  به زده بهت  ..شد خی 

******* 

 نگه کوچه  رس  را  ماشینش اریا  یم  رد  دیوار  کنار   از  ساله 13

 14 تقریبا   پس   یک.. انداخت اطرافش به نگایه.. داشت

 ..شد

 ..زد  صدایش اریا 

 - ..پس اقا 

 ..کرد  نگاهش  و   برگشت پس 

 - ..بیا لحظه چند -.. بله- -

 ..ایستاد  رویش روبه و  رفت جلو 

 ..ای؟ کوچه  این مال :  وگفت گرفت  طرفش به  را  ای بسته اریا 

 - ..شناش؟  یم  رو  ساالری  خانم-.. بله- -

  کیشون  شما .. شناسم  یم بله:  وگفت کرد   نگاهش شک با  پس 

؟  ..میش 

 - ..بهشون بده  بی   رو   بسته این.. اشناهاشونم از  یگ



 ..گرفت  را  بسته

  خواد  نیم هیچ  -.. داده؟ یک  بگم.. باشه - -
 
  بده اینو  فقط.. بگ

 - ..بهشون

 - ..چشم .. باشه

 - ..ممنونم

  زد  دور  و  شد  ماشینش  سوار  رسی    ع  اریا .. رفت  انها  ی  خانه طرف به

 ..شد  درو  انجا  از .. 

 ..زد  را  در  زنگ

 - ..کیه؟

 -- ..محمد منم.. خانم مریم- -

 ..کرد  باز   را  در 

؟.. پسم سالم-.. سالم- -  - ..خوبه؟ مادرت.. خون 

 بدمش که  داد  رو  بسته این اقان   یه  خانم مریم .. باشی    سالمت - -

 -- ..شما به

 ..کرد  نگاه بسته به  تعجب با 

 ..بود؟ یک.. من؟ به:  وگفت گرفت  را  ان



  خودشو - -
 
  باشه-.. شما  به بدمش گفت  فقط.. نکرد  معرق

 - ..نکنه درد   دستت.. پسم

 خدا .. برسون  سالم مادرت به- .. خداحافظ.. کنم  یم خواهش- -

 - ..نگهدارت

  را  ان و   نشست تخت روی.. انداخت بسته به نگایه.. بست   را  در 

 ..کرد  باز 

 از  کدام  هر .. قرص قویط تا   4.. کرد   نگاه داخلش  به زده بهت

 انهان   حت  .. ود ب داخلش کرد   یم مصف که  داروهان  

  به که
 
 ..بود کرده  تمام تازیک

 ..بود  متعجب  هنوز .. کرد   نگاه  و  گرفت  دست  در  را  انها  از  یگ

  یک.. بوده  مرد  یه گفت  محمد .. کیه؟  کاره  یعت  : کرد   زمزمه لب زیر 

 داروهان   چه من دونه  نیم کش.. باشه؟  تونه یم

 ..ویل .. کنم  یم استفاده

 ..گذشت  نشدیدگا جلوی از  فیلم مانند  صحنه چند 

خانه ی پنجره پشت  از  اورد  یم  چای داشت   اریا  به نگاهش اشی  

 نگاه  و  بود  برداشته را  داروهایش پاکت که  بود  افتاده

 ..بود رفته ور  گوشیش  با  هم بعد .. کرد   یم



  خی   داروهایش  نوع از  بهار   و  خودش  جز  کس  هیچ

 ..بود احتمال یک  هم ان .. باشد  رسگرد  کار   داد  احتمال.. نداشت

 - ..نداریم  گردنش  به دیت   که  ما .. بکنه؟ اینکارو  باید  چرا  اخه ویل

  انها  زیر  سفید  پاکت  یک.. انداخت  داروها  ی بسته  به دیگر  نگایه

 یم  تعجب بیشی   لحظه به   لحظه.. برداشت را   ان.. بود 

 ..کرد

 ..خواند را  پاک  پشت

 ..شد خشک جایشرس   مبهوت و  مات

 ..شد  نیم باورش

******* 

  شد  تموم عملیات که  همی    گفت.. کردم  رایص   رو  رسهنگ   زور  به

 - ..برگردم  باید 

 که  من.. بش   خالص اقابزرگ دست از  بتون   کنه  خدا  فقط - -

؟  ساکت میشه-.. دونم  یم بعید    اریا  اسمم  تهران برنگردم اگر .. ش 

 - ..نیست

 - ..چیه؟ پس



 انداخت باال  را  ابرویش لبخند  با   نوید .. انداخت او  به  تندی نگاه اریا 

 ..کرد  سکوت و 

  بتوانند  ان کمک  به تا  کشیدند   نقشه جور  هزار  شمال تا  مسی   توی

 یم  بسته در  به  بار  هر  ویل.. کنند   مقابله اقابزرگ با 

 ..خوردند

 اطالع  ن   ان از  انها  داشت  هم اگر  یا .. نداشت ضعق    نقطه اقابزرگ

 ..بودند

وع عملیات یک- -   گزارش  ستاد  برم امروز .. فردا -.. میشه؟ رس 

 - ..کشه  یم  طول.. کنم

 - ..امیدوارم منم-.. برسیم هم ای نتیجه به امیدوارم- -

 - ..میگم؟ چ   من نیستید  متوجه چرا 

 بردار   من با  لجبازی از  دست.. هستم حرفات متوجه هم کامال - -

 -- ..اریا

  مگه.. کنم؟  یم لجبازی ا شم با  من مگه  اخه د :  وگفت زد  پوزخند 

 خودم  برای تونم یم .. مردم  یه من بزرگ اقا .. م؟ بچه

م تصمیم  ..نمیارم در  رس  شما  کارای  از  اصال .. بگی 

  خوبم میاری در  رس :  گفت  و  کوبید   زمی    به عصبانیت با  را  عصایش

 مگه .. هه.. نفهیم به زدی خودتو  فقط.. میاری  در  رس 



  روی تو  اسم ند دون یم فامیل  توی  همه.. نامردی؟ میگم من

 وچند چندین  ابروی با  میخوای چرا .. داریم ابرو  ما .. بهنوشه

؟  بازی من ی ساله  یم نامزد  بهنوش با  هم  تو   میان اونا  امشب.. کت 

 پای  جا  پا   داری تو  حاال  که  نبود  بس  داییت.. کت  

  داییت  با  که  بکنم رو  کاری   همون هم  تو  با   نکن کاری.. میذاری؟ اون

 ..کردم

  و  اریا  بحث   و  جر  ناظر  همه .. شد  بلند  صندیل روی  از  حرص با  اریا 

  نداشت جرات کش  ویل  بودند  اقابزرگ
 
 حرق

 ..بزند

 اقابزرگ حرف روی و  داشت جرات که  بود   اریا  تنها   خانواده این  در 

 ..امد  نیم کوتاه  وقت هیچ.. زد  یم حرف

 اسم:  گفت  بود  شده رسخ عصبانیت از  صورتش که  حایل در  اریا 

 مرده  اینکه با  مرد  اون.. نیارید  تونزبون به منو  دان  

  اون مثل بخوام اینکه از .. بالم  یم وجودش به  من.. داره حرمت ویل

 من  درضمن..  کنم  افتخاریم هم  خودم به بشم

 ..نیست مهم برام  بیان اونا  هم اگر .. نیستم  خونه امشب

 باورش.. کرد   یم عصبان   پیش از  بیش را  بزرگاقا اریا  جمالته این

 صحبت داییش  درمورد  چنی    این  اریا  شد  نیم



  حمایت او  از ..  حاال  ویل .. بود  تفاوت  ن   او  به نسبت همیشه.. کند 

 ..کرد  یم

؟  چ   تو - - ؟  یم هم  حمایت ازش.. گفت    اینجاست.. دیگه  بله.. کت 

ه داییش به زاده حالل ی  بچه میگن که  -- اگر ویل.. می 

  ابرو  من برای.. بش   دچار   داییت رسنوشت  به نمیذاری باش   قلعا

ه هر  از  مهمی    ..چی  

ه بزرگ اقا  چشمان  در   عاقل من ویل:  گفت  جدی لحن با .. شد  خی 

 رو  رفت اون که  رایه هم همی    برای.. هستم

م   با  شما   نمیذارم.. خورم نیم  شکست  دان   مثل من اینبار  ویل .. می 

 ..کنید  ابود ن زندگیمو  خودخواهیت و  زورگون  

 حرکت و  شد  ماشینش سوار .. شد  خارج سالن  از  بلند  های قدم با 

 کنار..   امد  خودش به.. راند  یم  زیادی  رسعت   با .. کرد 

  روی.. دوید   دریا  طرف  به .. شد  پیاده ماشینش از .. کرد   توقف ساحل

 کرد  پر  ماسه  و  شن  از  را  دستانش.. زد  زانو  ها  شن

 موهای روی حلسا  نرم ی ها  شن از  کیم.. کرد   پخش  هوا  در  و 

 ..نشست مشکیش

ار  زورگون   همه این  از .. بود  عصبان  .. بود  کالفه  خسته.. بود  بی  

ام خواست یم  یک  تا .. بود  شده  پای زیر  را  ها  احی 



  برای.. بود  مجبور  ویل شود  اینطور  نداشت  دوست هیچ.. بگذارد؟

 ..کرد  یم را   کار   این باید  هدفش به رسیدن

ی  بهنوش   او  دادند  یم  مهمان    توق هر .. بود   جلف و  سبک دخی 

 ای  زننده لباس با  که  بود  مجلس دخی   تنها 

  و  او  از  اریا  ویل .. کرد   یم رفتار  صمییم  اریا  با .. شد  یم ظاهر 

 نیم خوشش عنوان هیچ  به اخالقیش خصوصیات

 که  دیده چه دخی    این  در  اقابزرگ  دانست نیم هم خودش.. امد 

 ..زند یم  سینه به  را  او  سنگ اینطور 

 شغلش ی واسطه به.. سخت روزهای مرد .. بود  قانون مرد  یا ار  ویل

 ای  اراده با  همراه.. جدی  و  سخت.. بود  چنی    این

 ..قوی

ی  که  نداشت را  این حق اقابزرگ جز  به  خانواده در  کس  هیچ  چی  

 درخواسته  این با  اقابزرگ ویل.. کند   تحمیل  او  به را 

  جایش نابه
 
 ..بود کرده  مختل را  اریا  ارام زندیک

  از .. بود  فتهاش ذهنش
 
  نیم ارامش کیارش  از  انتقام فکر  هم طرق

 برای.. بود  نگرفته را  دوستانش انتقام هنوز .. گذاشت

  یم اب به گدار   ن   نباید .. داشت  ها  برنامه ش دسته  دارو  و  کیارش

 ..زد



 ..دوخت  دریا  به را  نگاهش

 ..کرد  یم  غروب داشت افتاب کم  کم

 ..بود زیبان   ی صحنه

******* 

 
 
 - ..شدند؟  مستقر  همگ

وع دستورمن با .. باشید   اماده.. خوبه- .. قربان بله- -  - ..کنیم  یم رس 

 -- ..رسگرد جناب اطاعت- -

 ..بود ایستاده کنارش  نوید 

 -- ..کنیم؟  چکار  حاال - -

 اینو  باید  عملیان   هر  تو   دفعه هر  تو :  گفت  اخم با .. کرد   نگاهش اریا 

ش؟ من از   ..بی 

 -- ..دیگه کردم  سوال.. چیه؟ مگه  خب- -

 رو  ویال  دور   تا  دور  ها  بچه 1 ی  شماره  دستور  با .. دادم جوابتو 

 - دستور با .. میشن اماده اندازا  تی   تک.. کنند   یم محاضه

یم تنمونه  شخیص لباس که  تو  و   من4 ی شماره   و  در   جلوی می 

 وارد  معطیل  ن  . . کرد   باز  درو  کس  هر .. زنیم یم زنگ



  باغ پشت از  هم بقیه.. میشن حیاط وارد  نفر  چند .. میشیم خونه

 مخق   دیدمون  از  نباید  ویال  از  کجا   هیچ.. میشن وارد 

 توضیح بازم یا  فهمیدی  حاال .. بگردیم  باید  رو  جا  همه.. بمونه 

 ..بدم؟

 -- ..میدی؟ دستور  یک  حاال .. شد  چ   گرفتم  دیگه  نه- -

 .. خندید  ید نو .. کرد   نگاهش حرص با  اریا 

  رو  بهنوش ی قیافه  نبودی .. رفتیا  در  مهمون   زیر  از   دیشب خب- -

 -- ..بود  خوردن حرص حال در   ش همه.. ببیت  

  مسائل با  را  ذهنش ماموریتش  توی  خواست نیم.. کرد   سکوت اریا 

 ....کند  درگی   شخیص

 ..برداشت را  سیم ن  

 اجرا  رو  1 ی شماره  دستور .. ها  واحد   تمایم  به 4  ی حمزه از  - -

 -- ..کنید

وها  ی همه   محاضه را  ویال  دور   تا  دور .. کردند   اطاعت نی 

انداز  تک.. کردند   ..شدند  اماده ها  تی 

 -- ..کنیم  یم  اجرا  رو  4 ی شماره دستور - -

 ..پایی     بی  :  گفت  نوید  به رو 



 -- ..قربان اطاعت- -

  را  در  زنگ  اریا .. رفتند  ویال  در   طرف به .. شدند  پیاده دو  هر 

د   راست  سمت اریا .. چپ سمت نوید .. ایستاد  ریکنا.. فس 

 ..بود ایستاده

  نوید .. شد  باز   در  اینکه محض به.. اوردند  در  را  شان  اسلحه دو  هر 

 و   34 حدودا  که  مرد  ان.. شد  وارد  اریا   و  گرفت  نشانه

 ..دوخت  انها  به چشم متعجب.. بود  ساله چند 

وه ی همه.. داد   حمله دستور  سیم ن    با  و   گرفت  را  او  اریا   وارد  ا ه  نی 

 ای عده.. کردند   محاضه را  جا  همه و   شدند  باغ

 ..شدند ساختمان وارد  هم

 نگاه انها  به شده گرد   چشمان با  و  بود   پریده حسان   رنگش مرد  ان

 ..کرد  یم

 ..کجاست؟  رییست:  گفت  بلندی صدای  با  اریا 

  دون   نیم  که-.. زنید  یم حرف دارید   چ   از  دونم نیم  من .. م- -

 - ..خب بسیار .. اره؟

 - ..کیان    ستوان.. یارسی ستوان

 -- ..قربان  بله - -



 - ..دارید  نگهش - .. قربان بله- -

 -- .. اطاعت- -

وع اریا .. گرفتند   را  ازدستانش یگ کدام  هر   بدن    بازرش به  رس 

 یک  و .. شلوارش جیب از  کوچک  ی بسته   یک.. کرد 

 ..کرد  پیدا  جورابش داخل از  هم  دیگر  ی بسته

 از  که  مرد  ان  به رو .. داشت  نگه دستش فک  را  انها  و  زد  پوزخند 

 ..چیه؟  اینا  پس:  زد  داد  لرزید  یم  خود  به ترس

م  ن   من  خدا  به:  گفت  التماس با   .. اینا.. تقصی 

یدش .. شو   ساکت: زد  داد   ..بی 

 -- .. اطاعت- -

ون   در  از  را  او   .. بردند  بی 

  او .. کرد   اشاره نوید  به اریا .. امد  یم داد  و  جیغ صدای  ویال  داخل از 

 ..رفت ساختمان طرف به هم

  باغ  انتهان   قسمت طرف  به نفر  چند  همراه  به خودش

 ..بود گفته  بهار  که  همانجان    درست.. رفت

  و   بودند  نشسته ویال  کف  مرد  تا  14  و  زن تا   3.. شد   ویال  وارد  نوید 

 ..بود   رسشان روی دستهایشان



 ..بود  ایستاده رسشان باالی  اسلحه با  ورش  ک  رسوان

وب شیشه تا   14 و  مواد  بزرگ ی  بسته یه:  گفت  نوید   دیدن با   مس 

 رس که  بودند  ای زننده حالت  تو .. کردیم  پیدا 

 ..رسیدیم

ین  رو  همه.. خب بسیار   - ..ماشی     تو  بی 

 -- ..اطاعت - -

 ..کردند  خارج ویال   از  را  انها  و   زدند  دستبند  دستانشان به

 - ..نبود؟  ویال  تو  ارشکی

 -- ..نیست اینجا  ای  دیگه  کس.. کشتیم  رو  ویال  کل .. قربان  نه- -

 خارج  در  از  بقیه و  ماندند  داخل نفر   چند .. داد  تکان  را  رسش

 ..شدند 

  خالیه  اتاق.. کرد   نگاه اطرافش به تعجب با .. کرد   باز   را  اتاقک در  اریا 

 ..نبود انجا  کارتت    هیچ.. بود  خایل

  انتقال دیگه جای  به  رو  اونا  احتماال -.. خالیه که  اینجا  قربان- -

 - ..دادند 

 - ..گشتید؟  جارو  همه- ..  فرمایید؟ یم  دستور  چه - -

 ..شد اتاقک وارد  نوید  که  بدهد  جواب خواست



 ..بیاید لحظه چند   رسگرد  جناب:   گفت  اریا  به رو 

 هم انها .. ویال  پشت رفت  نوید .. شدند  خارج اتاق از  بقیه  و  اریا 

 ..نبود انجا  چی    هیچ.. ایستاد .. فتند ر  دنبالش

ی که  اینجا .. خب:  وگفت کرد   نگاهش اریا   ..نیست؟ چی  

  در   یک .. زد  کنار   را  زمی    روی های علف  پایش  با  و  زد  لبخند  نوید 

 ..بود  زمی    روی اهت  

  زده قفل در   به.. نشست  زمی    روی.. کرد   نگاه در  ان به   تعجب  با  اریا 

 .. بودند 
 
 بلند جایش از .. ایستادند  کنار   همگ

 ..شکست در  قفل شلیک  یک با .. گرفت  نشانه.. شد 

ه  دو  هر  اریا  و  نوید    باز  در .. کشیدند   و  گرفتند   را  ان ی دستگی 

 ..بود  تاریک داخلش.. شد 

 - ..قوه چراغ

 داخل  به را  چراغ نور .. گرفت  طرفش  به را  قوه چراغ کورش    رسوان

 ها کارتن  هم  همانجا  از .. انداخت زمی    زیر 

 ..کرد  نگاهشان ند لبخ  با .. بودند  مشخص

  بیارن رو  اینا  تا  بیارید  رو  افراد  از  نفر   چند .. کردند   جاسازشون اینجا 

ون  - ..بی 



 - ..قربان اطاعت

  را  ها   کارتون  ی همه.. شد  پاکسازی  پلیس افراد  کمک  به زمی    زیر 

 ..کردند  خارج

 ..بود   کارتون  تا  24 شمردم  من:  وگفت کرد   نگاهش نوید 

  شده بندی بسته  الیه چند  در .. کرد   باز   را  انها  از  یگ  در 

 را  ان از  مقداری.. کرد   پاره را  ان روکش پالستیک.. بودند 

ون  ..اورد بی 

؟ :  نوید   ..هروئی  

 ..اره:  داد  تکان را  رسش  اریا 

 ..انداختند مواد  های کارتن  به  نگایه دو  هر 

******* 

 از   بعد .. بود  شده انجام  موفقیت  با  ملیاتشانع.. ستاد  برگشتند 

 اریا دفی   به  دو   هر  داشتند  رسهنگ با  که  ای جلسه

 ..برگشتند

یه  برای:  اریا   ..کنیم  نیم کاری  هیچ کیارش  دستگی 

؟ نیم همینو  مگه.. چرا؟:  کرد   نگاهش  تعجب  با  نوید    االن.. خواست 

یش برای که  ..داریم هم مدرک دستگی 



یم اونو  اگر  ما .. کرده  غیی  ت موقعیت ویل.. دونم یم ی بگی   به چی  

یم  یم اونو  فقط.. نمیاریم دست  - پدرش و  گی 

  رو  باند  این کل  تونیم یم.. بشیم تشکیالتشون  وارد  اگر  ویل.. رو 

 ..کنیم  دستگی  

ی کمک  خوای یم  ساالری بهار  از  هم وسط  این البد  که- -  بگی 

  با  اون.. ی؟ دار  رساغ رو  ای دیگه شخص اون  از  غی   به  مگه  -.. اره؟

 - از گرفی     انتقام برای که  کسیه  تنها .. اشناست کیارش

به اون  جانب از  ساالری بهار .. داره هدف کیارش  برای  دیده ض 

 ..کنه  همکاری ما  با  تونه  یم بهی   همی   

؟ اون  جانب از - - ه و  کنه  نیم عمل  خالفشو  دون    یم.. مطمئت    نمی 

  وقت هیچ  اون.. مطمئنم درصد  صد -.. کیارش  ی  دسته دارو  تو 

 - ..کنه   نیم اینکارو 

؟  چکار  خوای یم کردیم  دستگی   که  اینان   با - -   تکشون  تک  از -.. کت 

  ..باشم اینجا  گرفتم  وقت دیگه روز   4 رسهنگ  از .. کنم  یم بازجون  

 - ..میشه؟ صادر  حکمش ساالری بهار   دیگه  روز  3 دون   یم

 ..ونم د  یم.. اره:  وگفت داد  تکان  را  رسش ارام.. کرد   نگاهش اریا 

 شدنش دادگایه از  قبل تا  باید  بکت   کاری  خوای  یم  اگر  پس- -

 - ..درسته-..  نیست  بند  جان   به دستمون  وگرنه.. باشه



******* 

  یم حکمشان که  گفت  بهشان حت  .. کرد   بازجون   تکشان  تک از 

  کدام  هیچ ویل.. باشد  اعدام تواند 
 
 بهار  اینکه از  حرق

 ..نزدند  است گناه  ن  

  در  را  او  ماهرانه اریا  جا  چند .. خواند  نیم  هم با  فهایشحر  انها  از  یگ

 او به نسبت شکش هم بار  وهر  گذاشت  تنگنا 

 ..شد بیشی  

  هیچ زن ان ویل
 
 ..نزد بهار  گنایه  ن   درمورد  حرق

 - ..الو

 - ..هستم رادمنش رسگرد .. رسهنگ جناب سالم

 - ..قربان  بله-.. راهه؟ به رو  چی    همه.. رسگرد  جناب سالم- -

 - ..داشتم سوال یه-.. میاد؟  بر  من  دست از   کاری.. عالیه- -

سید - -   به اون..  کردم  ساالری  بهار   از  من که  بازجون   از  بعد -.. بی 

 - ..نگفت  ای دیگه  چی    شما 

 برای  شما  که  همونان  .. کرد   بازجون    ازش دوباره کامیاب  رسوان- -

 -- اختیارمون در  رو  ش  شده ضبط صدای و  گفت    ا م

 ..نگفت ای دیگه چی   .. گذاشت  



ون  را  نفسش اریا   ..کشید  موهایش بی    دست   کالفه..  داد  بی 

  شده پیاده کیارش  ماشی    از  گفت  که.. حرفاش از  اخر  قسمت  اون

 - ..یادتونه؟ رو  شده  تاکش سوار  و 

ی کردید   ازش ما ش که  هان   بازجون   تو -.. چطور؟.. یادمه  اره- -  چی  

 - ..نگفت؟ تاکش تو  اتفاقات..  مورد  اون در 

 -- ..کنید  صی    لحظه چند - -

 ..بود کرده  ترش کالفه.. اضطراب و   سکوت

 - ..قربان بله- .. الو - -

افات تو   اون- - و  تا  چند   یه امروزش اعی  -.. کرده  اضافه هم چی  

 - ..میشه؟ تاکش  اون به  ربوطم

 - ..درسته  بله

 ..گفته؟  چ   خب:  گفت  هیجان با 

 کنارش  زن  اون.. شدن  ماشی    سوار  مرد  و  زن یه راه بی    که  گفته- -

  یا   بوده جوون زن  اون نگفت- .. بوده جلو  هم مرد  اون و  نشسته

 - ..مسن؟

 اینکه مثل گفته  اظهاراتش تو  که  اینطور - -  --.. باشه  ساله 36
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 لبخند .. شد  بلند  جایش از  و  داد  تکان هوا  در  را  دستش هیجان با 

 
 
 ..بود لبانش روی پررنگ

 االن همی    من رسهنگ جناب.. قربان بله-.. رسگرد  جناب.. الو - -

 - ..دارم مهیم  خییل کار   یه.. اونجا  بیام باید .. میافتم راه

 - ..خداحافظ.. ممنونم-.. هستم منتظرتون.. خب بسیار - -

 - ..خدانگهدار

ش به.. گذاشت  را  گوش    خوشحایل با   او  بود   مطمی   .. داد  کیهت  می  

 ..است خودش

******* 

 - ..بری؟ میخوای نیومده هنوز  پسم

 - ..دارم کار   اینجا  هنوز .. گردم  یم  بر  باز  فردا  جان مادر 

؟  چکار  خوای یم  رو  اقابزرگ- -  - ..کنه  یم پا   به قشقرق بفهمه.. کت 

 ..نیست مهم :  د ش  جدی لحنش

ون در  از   ..رفت بی 

 -- ..برگرد زود .. باش خودت مواظب - -

 مراقب هم  شما .. چشم باشه:  گفت  و   بوسید  را   مادرش  پیشان  

 ..خداحافظ.. باشید  خودتون



 -- ..پسم نگهدار  خدا - -

 ..کرد  حرکت و  داد   تکان  دست مادرش برای.. شد  ماشینش سوار 

******* 

ون رفتم.. کردن  صدام دوباره  دستام  به زن  مامور  همون .. بی 

 ..زد دستبند 

 ..بود ایستاده روم به رو  رسگرد  جناب.. کردم  بلند  رسمو 

؟:  گفت  و  کرد   نگاهم لبخند  با   ..خون 

  متهماشون حال پلیسا  حاال  تا   یک  از ... شد  گرد   تعجب  زور  از  چشمام

 ..پرسن؟ یم رو 

 ..ممنون:  کردم  زمزمه

 دستاش تو  پرونده  یه. . نشستیم هم  روی روبه.. بازجون   اتاق رفتیم

 ..کرد  وبازش می    رو  گذاشت.. بود 

 کنارت  زن یه تاکش توی  روز  اون که  گفت    تو :  وگفت کرد   نگاهم

 ..درسته؟ بود  نشسته

 - ..درسته.. بله

 -- ..شناسیش؟ یم  ببینیش اگر - -

 ..بدم تشخیصش تونستم  یم اره.. کردم  فکر  کیم



 - ..شناسمش یم  بله

 ..داد  تکون  رسشو  و  زد  لبخند 

 ..کن  نگاه عکس این به خب:  گفت  و  جلوم گرفت  عکس یه

  زن یه .. کردم  نگاه.. دیدم؟ کجا   اینو   من.. بود  اشنا  چقدر .. ساله 36
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 -- ..شناسیش؟ یم- -

 ..کردم  نگاه رسگرد  به و  گرفتم  عکس  روی از  نگاهمو 

 - ..ویل.. اشناست

  بود  نشسته کنارت  تاکش توی که  همون    زن  این.. کن  نگاه خوب- -

 -- ..نیست؟

ه عکس به  دوباره  اروم .. کردم  نگاه  تر  دقیق اینبار .. شدم خی 

 به .. بیارم یاد  به  رو  صحنه اون کردم  سیع.. بستم چشمامو 

 بهم توجیه و   برگردوند  روشو  اخم با  اون ویل کردم  نگاه زن  اون

 باز چشمامو  دفعه یه.. داشت معمویل صورت.. نکرد 

 ..نداشتم شک.. بود  خودش اره.. کردم

 ..بود زن همی   .. خودشه خود .. اره اره:  گفتم  تند  تند 

؟ تو   - ..مطمئت 



 - ..بود   زن  همی    که  ندارم شک .. بود   خودش.. بله

  عکس خواستم یم .. عالیه این:  گفت  و   پرونده تو  گذاشت  رو  عکس

 رو نتیجه  و  بدن   ونتنش  اونا  تا  ستاد  کنم  ایمیل رو 

  یم  تر  راحت  خیالم اینجوری.. اومدم  شخصا  بازم ویل.. بفرسی    برام

 ..شد

ش  - ..کردید؟  دستگی 

  هیچ  هنوز  ویل.. اره:  کرد   نگاهم و  داد  تکون رسشو 
 
اق  ..نکرده اعی 

  چند  از  بعد .. کردم  یم  حس نگاهشو  سنگیت  .. پایی    انداختم رسمو 

 که   نگاهمو .. من  به بود  زده زل.. کردم  نگاهش لحظه

 ..برگردوند  رسشو   دید 

 ..دارید؟ خی   مادرم از .. رسگرد   جناب:  گفتم  ارویم صدای با 

 ..اره:  وگفت  کرد   سکوت لحظه چند 

 ..چطوره؟ حالش.. واقعا؟:  گفتم  لبخند  با 

 -- ..دیدمش ماموریت  از  قبل.. خوبه- -

 ..بست رو  پرونده.. شد  بلند   صندیل روی از 

ون رفت یم   در   از  داشت  ..ممنون:  گفتم  که  بی 



ا   صدای.. کرد   نگاهم و   برگشت  اروم.. ایستاد  رسجاش   جذان   و  گی 

 ..داشت

؟ برای- -  -- ..چ 

  یم کمک   بهم دارید  اینکه از :  گفتم  ارویم صدای با 

ان بتونم  روز  یه امیدوارم.. ممنونم.. کنید   ..کنم  جی 

ان  به نیازی:  کرد   یم نگام داشت  هنوز .. کرد   سکوت لحظه چند    جی 

 ..دارم دلیل کارم  این برای من.. نیست

 ..کردم  نگاهش  تعجب با 

 - ..دلییل؟ چه

ه  ..من  به شد  خی 

 -- ..موقعش به .. فهیم  یم  خودت بعدا - -

ون رفت و  بازکرد  درو   هم بعد   ..بی 

 ...کردم   نگاه بسته  در  به متعجب

 ..بود؟ چ   منظورش

******* 

اف:  گفت  خشم وبا  می    رو  زد  محکم و  همه من.. کن   اعی    یم چی  

 ساالری بهار  کیف  تو   رو  مواد  اون تو   دونم یم .. دونم



اف باش زود .. کردی  همکاری صداقت کیارش  با .. گذاشت    ..کن  اعی 

 ..بود کرده  سکوت.. کرد   یم  گریه  فقط زن

 و  شد  باز  دهانش قفل  زن.. بود  زده  زل  او  به عصبانیت  با  اریا 

 ..شد شکسته سکوتش

ی تونم نیم:  گفت  گریه  با    نیم.. کشه  یم مو  بچه کیارش.. بگم  چی  

 ..تونم  نیم.. تونم

 چهره به اخم همچنان اریا .. داد  یم تکان  را  رسش و  کرد   یم هق هق

 ..داشت

  به باش مطمی    کت    همکاری  ما  با  اگر  تو .. اره؟ کرده  تهدیدت پس

 - اعدامت ممکنه هم همینجوریش.. نفعته

ی کم.. بوده   همراهت مواد  گرم  444 .. کی      اونجوری.. نیست چی  

 ..میدی دست از  رو   ت بچه  زودتر 

ی اگر  که  کرده  تهدید  منو  کیارش  ویل- -  رو  م  بچه.. بدم لو  رو  چی  

 -- هیچ  به.. نامرده خییل اون.. کنه  یم  نیست  به رس 

 ..کنه  نیم رحم کس

 ..باشد ارام لحنش کرد   سیع.. نشست رویش روبه

اف تو   خودم  من.. بشه ثابت ساالری  بهار  گنایه  ن  .. بکن اعی 

م رو  ت  بچه میدم قول بهت شخصا   - که  جان    یه  بی 



 ..نرسه بهش کیارش  دست

 ..بود درد  از  پر  نگاهش.. کرد   بلند  را  رسش

 - ..چطوری؟ اخه

اف فقط.. باش  نداشته کاری  اونش به تو   - ..کن  اعی 

  سوگله.. ؟میدی نجات  مو  بچه شما  باشم مطمی    کجا   از  من ویل- -

افتم  به.. میدم قول بهت   من-.. سالشه 2 فقط من   یم قسم رس 

 - ..خورم

 ..بود محکم لحنش.. بود  جدی اریا  نگاه

 مواد  من .. بود  من کار   اون.. اره.. خب:  وگفت کرد   باز  لب  تردید  با  زن

 زنگ  برادرم به کیارش.. گذاشتم  کیفش   تو  رو 

  هم ما .. ود ب  ریخته رو  ش  نقشه  قبل از .. کنیم  تموم کارشو   گفت.. زد 

 بود   نشسته توش بهار  که  تاکش  همون سوار 

  بغلش هنوز   کیفش  داد  رو  ش  کرایه  پول که  وقت  .. شدیم

 به  رسشو .. نبود  عالم  این توی  انگار  اصال .. بود  باز  درش.. بود 

 استفاده فرصت از  منم.. بود  خودش  توی.. داد  تکیه پنجره شیشه

 همه .. کیفش  تو  انداختم رو  مواد  اروم خییل و  کردم

 ..بود   همی    ش



  از  لبخند  با .. کرد   خاموش را  ضبط  اریا .. کرد   پاک را  هایش اشک

 ..شد  بلند  جایش

 ..زنید؟ نیم که  زیرش.. دادی  قول من به  شما :  گفت   رسی    ع زن

 ..کرد  نگاهش اریا 

 نیم اسیت   هیچ ت بچه باش مطمی   .. ؟ بزنم  زیرش چ   برای

 - ..هستم هم قولم رس .. دادم قول  بهت.. بینه

 ..داشتم  ازتون خواهش   یه فقط.. ممنونم :  وگفت زد  لبخند  زن

؟  - ..چ 

  یه  تو .. مونده  برام که  فامیلیه تنها ..  دارم عمه  دخی   یه  من- -

  افتاده دور  روستای
 
 -- بد خییل  وضعشون .. کنه  یم زندیک

 سوگل  از  تونه یم مطمئنم.. مهربونیه زن.. نمیشه دار   بچه..  نیست

یدش.. کنه  مراقبت من  هتونب  ادرسشو .. اونجا  بی 

سه بهش کیارش  دست باشه اونجا  اگر .. میدم  هم من  خیال نمی 

 ..تره راحت

 ..بنویس رو  ادرس.. خب بسیار :  وگفت داد  تکان را  رسش  اریا 

عمه  به  را  سوگل اریا   دخی    یک سوگل.. داد  تحویل   زن ان  ی دخی 

 روشن  ای قهوه  موهای با  وخوشگل ناز  ی بچه



 ..داشت  زیبان    و   عسیل چشمان  .. بود  وفرفری

  لبان روی از  ای لحظه لبخند  و  زد  حرف او  با  روستا  خود  تا  اریا 

 خرید خورایک و  عروسک برایش .. شد  نیم محو  سوگل

  باید  او  برگردد  که  مدن   تا  و  رفته سفر  به  مادرش که  گفت  او  به و 

 ..بماند  مادرش ی عمه دخی   پیش

 این بچگیش دنیای همان  با  سوگل.. بود   پاک  و  ساده ودکانک  دنیای

 مسافرت مادرش که  کرد   قبول و  کرد   درک را 

 ..بود کرده  را  مادرش هوای االن همی    از  کوچکش  دل ویل .. است

 و  زد  یم حرف او  با  مرتب  بیاورد  در   حالت ان از  را  او  انکه  برای اریا 

 ..زد یم صدا  عمو  را  او  سوگل.. خنداند  یم را  او 

   باید  چرا .. سوخت یم دخی   ان برای دلش ریا ا
 
 طفل  این زندیک

 گنایه  چه او  مگر .. شد  یم  ویران چنی    این معصوم

 ..بود؟ کرده

  سوگل جای  و  مکان ان  شد  مطمی    وقت   و  داد   تحویل زن  ان  به را  او 

 ..کرد  حرکت تهران مقصد  به است امن

 ..بود  بچه دخی   ان یاد  به هم هنوز  ویل

ا  ارشکی  به  مرتب دل  در   ..گفت  یم نارس 



******* 

 سنگیت   نسبتا  ترافیک.. کرد   نگاه ساعتش به.. بود  خیابان توی

 ..داد  جواب.. شد  بلند  موبایلش زنگ صدای.. بود 

 ..پیچید گوش    توی  نوید  صدای

 - ..الو

؟.. اریا  الو - - م دارم- .. کجان   گی    ترافیک تو  که  فعال .. دادگاه می 

 - ..کردم

افات- -   دست.. اره-.. کردی؟  پرونده ی  یمهضم رو  زن اون اعی 

 - ..میشه  صادر   ازادیش حکم بخواد  خدا  اگر  امروز .. قاضیه

 -- ..نره  یادت امروز  یه من  جونه.. کنه  خدا - -

 ..رو؟ چ  :  گفت   تعجب با 

ه یادت  دونستم  یم..  بابا  ای- -  -- ..میگم رو  عسل.. می 

 ..کیه؟  عسل:  گفت  قبل از  تر  متعجب

 یعت  .. باحایل خییل:  پیچید  گوش    یتو  نوید   بلند  ی خنده صدای

 خورایک عسل منظورم دیوونه.. کیه؟  عسل چ  

 ..صبحونه واسه .. بود 

م  یم.. خب خییل:  وگفت زد  لبخند  اریا   ..گی 



م دارم.. نوید - .. بگی   االن همی   - -   یم  برگشتم بذار .. دادگاه می 

م  - ..گی 

ه  یادت  باز   نه- -  -- ..باشه؟  بگی   االن همی   .. می 

  یم.. خب خییل: گذاشت  پنجره لب را  دستش و  کرد   فوت را  نفسش

م  ..گی 

 حال  پنی   با .. بخورم  عسل   باید  صبحونه من که  دون   یم.. ایول- -

  ماموریتمون از  که  روز  چند  این حاال .. بخوری کوفت  ای-.. کنم  نیم

 - ..دیگه  میاوردی طاقت  هم رو  مونده

 -- ..است مرض موجب عادت ترک.. نمیشه اریا  جونه- -

 ..شده دیرم.. نداری؟ کاری.. خب  خییل:  گفت  رسی    ع.. شد  باز  راه

 - ..باش   موفق.. برس کارت  به برو  دیگه نه

 - ..خداحافظ.. ممنون

 - ..خداحافظ

  از  نشود  فراموشش نوید  سفارش اینکه برای.. کرد   قطع را  گوش  

 عسل شیشه کی  بود  راهش رس  که  مغازه اولی   

 ..کرد  حرکت دادگاه طرف به و  خرید 

 ..بگذرد خی   به چی    همه امروز   کرد   یم  دعا  دعا 



******* 

 رسنوشتم که  روزی.. شدنم دادگایه  روز .. بود  اخر  روز  دیگه امروز 

 خییل.. نذاشتم هم رو  چشم دیشب .. شد  یم تعیی   

ی رسگرد .. ترسیدم یم اف زن اون حتما .. بود  نگفته من به چی     اعی 

 این  از  چ   من مثل بدشانش ادم برای.. دهنکر 

 ..بدتر؟

 رسنوشتمه اینم حتما ..   نیستم شانش خوش ادم من  دونستم یم

 ..کنم  قبولش باید .. دیگه 

 هم  باز .. مزاحم های نگاه ان هم باز .. قایص   هم باز .. دادگاه  هم باز 

مگی     و  من ریخی    اشک  ..شدنم رس 

؟ نیم منو  چرا .. بشه؟ تموم خواد  یم یک  پس خدایا    من اینبار .. بیت 

 ..رسگرد  جناب و  زن  مامور  یه و   بودم

 کنارم  از  مامور .. نشستیم صندیل  روی.. داد  ورود  ی اجازه منش  

 فرار اهل تازه.. کنه؟  فرار  داره حال یک.. خورد  نیم جم

 این.. بودم گناه  ن   که  جوریش همی   .. کاریه؟  چه.. نبودم کردنم

 یم  حتما  بکنم فرار  خواستم یم  اگر .. زدن  بهم اتهامو 

  یه گفی   
 
ی در  داری که  کفشته  به ریگ  ..خیال  ن   کال   پس.. می 



 داداگاه اخر  ی جلسه  این.. بود؟ نیومده امروز  مامان چرا  دونم نیم

یش نکنه.. ببینه  منو  تا  میاد  کردم  یم فکر  و  بود   چی  

 ..شده؟

 ..)...(ی شناسنامه  شماره.. سامان فرزند .. ساالری بهار :  قایص  

 ..کرد  نگام

 - ..بله

یه  و   داشتید  شما  که  اظهاران   طبق   فروشان مواد  از  تن چند  دستگی 

افات و   و .. شما  گناهیه  ن    بر  مبت   انها  از  یگ اعی 

   مدارک داشی    دست در  با 
 
  از  شما ..  که  کند   یم اعالم دادگاه.. کاق

ئه اتهام این  ..شد  صادر  شما  ازادی حکم.. شدید   تی 

 ازاد  من .. داره؟ حقیقت یعت   خدایا .. نداشتم اطمینان گوشام  به

 چطور اخه.. نیست کردن    باور .. شنوم؟  یم چ  .. شدم؟

 ..داره؟ امکان

اف ها   متهم اون از  یگ گفت  قایص     زنه همون یعت  .. کرده  اعی 

 ..ست؟

 به و   شد   بلند  جاش از  لبخند  با .. کردم  نگاه رسگرد  به زده بهت

 داد  دستور .. شدم  بلند  صندیل رو   از .. اومد  طرفم



 ..کرد  باز  رو  ودستبند  کرد   اطاعت مامور .. کنند   باز  دستبندمو 

  و  فهمیدم  تازه.. بود  برداشته دستم دور  از  که  دستبند  ی حلقه

 باالخره ساالری  بهار .. من.. شدم ازاد  من که  کردم  درک

 ..شکرت مرتبه هزاران خدایا .. شکرت خدایا .. شدم ازاد 

 همیشه.. بود  کرده  یخ دستام.. خوشحایل زور  از .. بودم کرده  بغض

 االن .. افتاد  یم فشارم خاطرهیجان به.. ودمب اینجوری

 ..بودم موقعیت همون  توی  درست هم

 ..صندیل  رو  نشستم که  افتادم یم داشتم

 ..خوبه؟ حالت:  شنیدم رو  رسگرد  صدای

 ..من به بود  زده زل.. کردم  نگاهش

 ..مرش.. خوبم:  گفتم  اروم

  نباید  مگه.. نکرده؟ خاموش چرا .. خورد  زنگ گوشیش  وقعم همون

 ..باشه؟ خاموش همراه گوش    دادگاه تو 

 کار   باهاش   دفعه یه.. پلیسه   اون دیوونه خب:  گفتم  خودم به  بعد 

س در   باید  دارن  خیال ن  .. واال  دونم نیم.. باشه  دسی 

 ..کنم؟  باور   یعت  .. کردم  یم غش داشتم.. وای.. بچسب رو  ازادی

 ..داد جواب گوشیشو 



؟.. شده؟  چ  ..  نوید  سالم.. الو - -  کدوم.. کجا؟.. چ 

 -- ..خداحافظ.. باشه باشه.. چطوره؟ حالش.. بیمارستان؟

 ..شدم  نگران اومد  که  بیمارستان اسم چرا  دونم نیم

  رسگرد  جناب :  پرسیدم
 
 ..افتاده؟ اتفاق

ه .. نه:   وگفت انداخت بهم نگایه نیم  ..بریم بهی 

 - ..کجا؟

 --____________ ..بیمارستان- -

 ..اونجا؟ چرا .. بیمارستان؟:  کردم  نگاهش  تعجب با 

 ..کرد  سکوت لحظه چند 

 -- ..بیمارستان  بردنش.. نبوده خوب حالش.. مادرت- -

 ..رفت سیایه چشمام بیمارستان  بردن مادرتو  گفت  که  همی   

  مامور 
 
 ..گرفت   بازومو  بود  ایستاده کنارم  که  زن

 ..خوبه؟ حالت.. شد؟ چت:  شنیدم رو  رسگرد   نگران صدای

 ..نداشتم رمق  .. کردم  باز  چشمامو  زور  به

 ..خوبم:  گفتم  لب زیر 

 ..نشنیدم هم خودم صدامو  ویل



مت باید .. شو  بلند :  رسگرد    خوب خودت حال  هم.. بیمارستان بی 

 ..اونجاست مادرت هم نیست

 ..کرد  کمکم  مامور  اون.. شدم بلند   زور  به

 ..نشستم ماشینش تو 

 ..ستاد برگرد :  گفت  مامور  به رو  رسگرد 

 - ..قربان اطاعت

 اشکام.. دادم تکیه پنجره ی شیشه به رسمو .. نشست  فرمون پشت

 قطره قطره.. بودن بلد  خوب خییل  خودشونو  راه

 ..شدند  رسازیر   صورتم روی

 خودم حال تو   منم.. بود  کرده  سکوت.. اورد  در  حرکت به  رو  ماشی   

یش خدایا .. کردم  یم فکر  مامانم به.. بودم  چی  

 ..بده نجاتش.. نگی   ازم مامانمو  شدم ازاد  که  حاال . . نشه

  صدای یه دفعه یه.. کردم  پاک اشکامو .. بودیم  اتوبان توی

م جام از  شد  باعث  گلوله  شلیک مثل.. بلند   رس  ترس با .. بی 

 ..نشستم سیخ جام

 ..زودباش.. بدزد  رستو :  زد  داد  رسگرد 



 رسمو .. کردم  گفت  که  کارو   همون.. شده؟  چ  .. بودم منگ و  گیج

 ..کردم  خم

 ..بکشم  جیغ شد  باعث دیگه  شلیک یه

 رسمو   و  کشیدم  بلندی جیغ.. شد  خورد  ماشی    پشت ی شیشه

 ..کردم  خم بیشی  

 ..بشی    محکم.. باال  نیار  رستو :  زد  داد 

  بد  که  حالم.. مردم یم  داشتم ترس زور  از .. کردم  گوش  حرفش به

 ..بودم  رفته هم سکته مرز  تا  دیگه بود 

یم  کجا   ببینم تا  کردم  بلند  رسمو   اروم.. روند  یم زیادی  رسعت با   می 

 یه.. شد  رد  رسگرد   و   من بی    از  درست تی   یه که

 ..خوابوندم رسمو  رسی    ع.. کشیدم  بنفش  جیغ

  و  بیابون اطرافمون  که  دیدم  بودم کرده   بلند  رسمو  که  موقع اون

 ..ست دره

ه؟ چه  اینجا .. است؟کج   اینجا  خدایا    رسمون   به داره  بالن   چه.. خی 

 ..میاد؟

 نگاهش و   برگشتم کشید   رسگرد  که  فریادی  با ..  کردن  شلیک دوباره

 درد  با .. اومد  یم  خون ش  شونه از .. کردم

 .. بست چشماشو 



ل   راست طرف به ماشی   .. بود  شده خارج دستش از  ماشی    کنی 

 ..بود  دره خدا  وای.. شد  هدایت

ه رو  فرمون خواست  ..بود   شده دیر   دیگه  ویل  بگی 

 ..دره تو  شد  پرت ماشی    همزمان کشیدم  من که  بلندی جیغ با 

  بود  بلند  صدام انقدر .. کشیدم  یم جیغ و  بودم بسته چشمامو  فقط

 خورد  یم  قلت ماشی   .. نبودم اطرافم متوجه اصال  که

 ..پایی     رفت ویم

 ناله رد د  با ..  کرد   برخورد  ماشی    ی دیواره با  پیشونیم

 و  ماشی    ی بدنه به خورد  دستم.. سوخت  یم پیشونیم .. کردم

 ..گرفت  درد 

 یم جیغ داشتم  هنوز .. ایستاد  حرکت از  ماشی    دفعه یه

 یعت   خدایا .. بود  افتاده جونم به بدی  وحشت  و   ترس.. کشیدم

 ..مردیم؟

 چ   همه چرا .. کردم  باز  چشمامو  الی اروم.. اومد  بند  صدام

 ..بود شده چپه ماشی   .. برعکسه؟

 رو   رسش خدا  وای.. کردم  نگاه رسگرد  به و  برگردوندم رسمو   رسی    ع

 اینکه فکر  از .. بود   بسته چشماشم و   بود  فرمون



  وقت که  االن ویل.. گریه   زیر  زدم افتادم  گی    تنها  اینجا  من  و  مرده

 باید .. باشه زنده  هنوز  بود   ممکن.. نبود  کردن  گریه

 و  جلو  ردمب چپمو  دست.. کرد   یم درد  راستم دست.. کنم  کمکش

 ..داد تکون بازوشو  اروم

 - ..رسگرد جناب.. رسگرد 

 یم درد  کیم  دستم.. سوخت  یم پیشونیم.. رفت یم سیایه چشمام

 ..کنم  تماشا  و  بشینم فقط  نشد  باعث  اینا  ویل.. کرد 

  هلش م  شونه با .. نشد  باز  کردم  کار   هر .. انداختم درماشی    به نگایه

به بهش  بار  چند  دادم  حال. . بودم جون  ن  .. زدم ض 

  بار  چند ..  دادم  ادامه تالشم به  و  نیومدم کوتاه  ویل.. نداشتم

ه  ..زدم لبخند .. شد  باز  باالخره..  کردم  وبسته  باز   رو  دستگی 

ون کشیدم  در  الی از  خودمو  و  گذاشتم  دروباز   کرده  گی    پام.. بی 

 کردم   پرت خودمو  و  باال  کشیدمش  دستم با ..  بود 

ون  ..م زنده هنوز  شد  نیم باورم.. زدم یم نفس نفس.. بی 

  کم  هم شیبش.. نبود  زیاد  دره عمق.. انداختم رسم پشت  به نگایه

 من  و  بوده  نگرفته رسعت  ماشی    همی     برای.. بود 

  به که  ماشی   .. درخت  و   بود  تپه هم دورمون  تا  دور .. بودم زنده االن

 ..بود  شده  داغون کل



ه داره تو  اون بیچاره.. رسگرد  نابج وای ای   وایسادم اینجا  من میمی 

 ..سنجم یم موقعیتمو 

ه.. سمتش رفتم.. کرد   یم درد  زانوم.. زدم یم لنگ   رو  در  ی  دستگی 

 انقدر .. بود  کرده  گی    ویل.. شد   باز .. کشیدم  و  گرفتم

  درو   تا  در   رو  بود  افتاده سنگینیش  چون.. شد  باز  کامل   تا  زدم زور 

 ماشی    تو   ش تنه نصف  یعت  .. ونبی   افتاد  کردم  باز 

ون نصفش.. بود   ..بی 

  خون غرق راستش  سمت ی شونه.. کردم  نگاهش وحشت  با 

 یم  خون وازش بود  شده زخم پیشونیش  ی گوشه.. بود 

 واقعا .. بود  کرده  کمک  خییل بهم اون.. باشه؟ نمرده  خدایا .. رفت

ه میذاشتم نباید .. بودم  مدئون بهش  ..بمی 

  و  گرفتم   دستشو  موچ .. جلو  بردم و دستام.. کردم  نگاه  دستاش به

 فایده ن   ویل خورد  تکون کم  یه.. کشیدم  محکم

 ..بود کرده  گی    پاهاش  انگار .. بود 

 درسته.. کردم  نگاه پاهاش به.. تو  رفتم بود  خودم سمت که  دری از 

 خم کیم  و  گرفتم  زانوشو .. بود  کرده  گی    پاهاش.. 

ون رفتم.. شد  ازاد  پاش.. کردم  برگشتم  دوباره  و  بی 

 ..کشیدمش   اروم اروم و  گرفتم  دستاشو .. پیشش



  در  رسگرد  جون.. نکردم بهش توجیه ویل کرد   یم درد   خودم دست

یش خواستم  نیم.. بود  خطر   ..بشه چی  

  طول دقیقه  2 به نزدیک.. رسید  نیم  بهش زورم.. بود  سنگی    خییل

ون بکشمش کامل  تونستم تا  کشید   چپ ماشی   .. بی 

 بیارمش تونستم یم  تر  حترا.. نبود   حالت این توی  اگر .. بود  کرده

ون  ..بی 

 اب کاش  ای.. بود  رفته ازش زیادی خون.. کردم  نگاه ش شونه به

 ..باشه ماشی    تو  شاید  ویل.. داشتیم

 افتاده معدن   اب بطری یه.. کردم  نگاه توشو   و  ماشی    طرف رفتم

 لبخند.. پربود .. داشتم برش .. صندیل پشت بود 

 ..اوردم  گی    اینو  خداروشکر .. زدم

 رنگش.. شدم خم صورتش  روی.. زدم  زانو  جلوش و  طرفش رفتم

 پاشیدم  و  دستم تو  ریختم رو  اب از  کیم .. بود  پریده

  ویل داشت نبض.. گرفتم  دستشو   مچ.. نکرد  حرکت  .. صورتش تو 

 اب  از  کیم.. ست زنده هنوز  پس.. زد  یم کند   خییل

 ادامه ذوق با .. شد  جمع چشماش.. صورتش رو  ریختم رو  بطری

 ..دش باز  نیمه چشماش .. دادم



 نگاهش خوشحایل با .. کنار   گذاشتمش  و  بستم رو  بطری در 

 اروم.. زد  پلک لحظه چند  از  بعد  و   بست چشماشو .. کردم

 ..اومد بهوش باالخره.. شکرت خدایا .. کرد   باز  چشماشو 

 .. کرد  ناله که  بخوره تکون خواست.. کرد   نگاهم

 - ..رفته  ازت زیادی خون.. نخور  تکون

 - ..کنم؟  چکار - .. کن  کمکم- -

 ..بشینم کن  کمکم:  وگفت کرد   تر  زبون   با .. بود  شده خشک باشل

 ..بود قدمیمون چند  تو  درخت یه.. کردم  نگاه اطرافم به

  بلند  جاش واز   کرد   ناله.. گرفتم  بازوشو   زیر  جلو  بردم دستمو 

 داشته نگهش  سخت   به ویل.. نداشتم جون که  خودم.. شد 

 راه خوب تونست  نیم.. دستم رو  بود  انداخته سنگینیشو .. بودم

 چشماشو.. داد  تکیه.. درخت کنار   نشوندمش اروم.. بره

 ..بود بسته

 پیشونیش روی خون.. رفت  یم خون  ازش داشت .. زدم  زانو  جلوش

 ویل  بود   اومده بند   ریزی خون و  بود  شده خشک

 ..داشت  خونریزی هنوز  ش  شونه



 خونریزیت .. کنیم؟  چکار  حاال :  وگفتم  مکرد  نگاهش  نگران   با 

 ..شدیده 

 درد  زور  از .. لرزید  یم  صداش.. کرد   نگام و  کرد   باز  چشماشو  الی

 ..بود 

 -- ..شده  زخم پیشونیت ی  گوشه- -

 ..سوخت  یم کیم.. کشیدم  پیشونیم به انگشتمو  نوک اروم

  اینجا .. کنم؟   چکار  بگو   توروخدا .. تری واجب  شما  فعال .. نیست  مهم

 - چطوری .. نمیشه پیدا  بتادین  و   لکلا و   باند  که

 ..کنم؟  پانسمان رو  زخمتون

  باشه- .. دقت  با .. بده  انجام رو  میگم  که  کاری  هر - -

 - ..کنم؟  چکار .. بگو .. باشه

؟ با  اما  باشه-.. کن  روشن اتیش اول- -  - ..چ 

  عقب.. کن  جمع چوب کم  یه:  گفت  حایل ن   با .. بست چشماشو 

ین  ماشی     ..مبگ بهت تا   بیار .. هست بی  

 چشمام مرتب.. نبود  خوب اصال  حالم .. کردم  گوش  حرفش به

 جمع  چوب تیکه  چندتا  حال این با .. رفت  یم سیایه

ین گالن  و  کردم  خییل برداشتنش.. برداشتم ماشی     پشت   از  رو  بی  

 سخت   به  و  پایی    بود  شده پرت.. بود  سخت



ون کشیدمش  ..بی 

ین  از  کیم  ..ها چوب روی ریختم رو  گالن  توی بی  

 - ..دارین؟ فندک

 هم عسل شیشه  یه  و  جیت   چاقوی یه .. هست  داشبورت  تو - -

 -- ..بیارشون هست

 پیداشون  داشبورت تو  از  و  رفتم.. زدم یم  شل.. کرد   یم درد  پام

 حکایک   اریا  اسم روش که  ای نقره فندک یه.. کردم

  چاقو .. باشه یادگاری زدم  یم  حدس.. بود  خوشگل خییل..   بود  شده

 ..کردم  پیدا   هم  رو  عسل و 

 ..کردم  روشن اتیش فندک اون کمک  به

  فعال .. نی   جلو  زیاد .. اتیش تو   بذار  رو   ش  لبه بعد  بشور  رو  چاقو - -

 -- ..بده حرارتش

 ..دادم انجام رو  بود  گفته  که  کاری  همون

 ..اینجا بیا :  شنیدم رو  صداش

 چشماشو  الی اروم.. زدم زانو  جلوش.. بود  بسته چشماشو  درد  با 

 ..بود دهکر   عرق صورتش.. کرد   باز 

 -- ..بیارم  در  لباسمو  کن  کمک- -



 لباش روی محو   لبخند  همون.. کردم  نگاهش..  شنیدم  صداشو 

 ..بود 

 - ..زده؟ خشکت.. نمیاری؟ درش چرا  پس

اهنشو  ی گوشه  و  شدم هل..  اومدم خودم به .. وای ای   رسی    ع پی 

 ..رفت اسمون به ش ناله که  پایی    دادم

 - ..نبود حواسم.. ببخشید 

 -- ..یواشی   دخی  .. بود؟ کجا   حواست- -

ی  بود  بدبخت   هر   به.. کنم  سکوت دادم ترجیح  و  نگفتم چی  

اهنشو   دیدم   جلوی قشنگ ش عضله  دیگه.. اوردم در  پی 

 ..بود  عمیق خراش یه.. افتاد  بازوش روی زخم به  نگاهم.. بود 

 ..خوردید؟ تی  :  گفتم  ترس با 

 حالم وگرنه . . نکرد  اصابت بازوم به تی  .. خراشه یه فقط  این.. نه - -

 - ..رفته  ازتون خون خییل ویل-.. شد   یم بدتر  اینم از 

 حالم ن    همی    برای.. عمیقه زخمش که  اینه خاطر  به خب- -

 -- پاک رو   ها  خون  باید .. کن   پیدا  تمی    دستمال  یه.. کرده

 ..کنیم

 - ..بیارم؟ کجا   از  دستمال



  ونا هم  به مجبوریم.. بیار  ماشی    تو  از  کاغذی  دستمال برگ  چندتا - -

 -- ..کنیم  اکتفا 

 بسته یه.. ماشی    ی تو  رفتم دوباره و  کردم  گوش  حرفش به

 روش  از  برگ  تا  چند ..  بود  افتاده اونجا  کاغذی   دستمال

 رو  جعبه.. کنار   انداختم.. باشن الوده  دادم احتمال و  برداشتم

 ..نشستم کنارش  و  اوردم

 - ..کنم  یم  سعیمو -.. بدی؟  شوش و  شست  تون    یم- -

ی  ..کردم  خیس و  برداشتم دستمال برگ چندتا .. نگفت چی  

  ها  خون فقط.. کنه  یم  عفونت .. نرسه زخم به اب باش  مواظب - -

 - ..هست حواسم باشه-.. بشور  رو 

وع اروم  بسته هم چشماش  و  بود   برگردونده صورتشو .. کردم  رس 

 رو زخم داشت دستم.. کشید   یم درد  داشت.. بود 

  کرد   یم تمی   

  به  بود  خورده  دستم نبود  حواسم.. شد  بلند  اخش صدای

 ..زخمش

ی  بازم  ویل بکنم کارم   جمع حواسمو  کردم  سیع..  نگفت چی  

 هم  بعد  و  صورتش روی چرخید  رسکشم نگاه.. نشد 

 .. بازوهاش



  نیم.. بود   عضالن   و   ورزیده هم هیکلش.. داشت  جذان   صورت

 ها حس این از  حاال  تا .. بودم  شده اینجوری چرا  دونم

  بد  نه حالم.. داشتم خایص حال یه.. االن  ویل.. بود  نداده دست بهم

  از .. خوب نه بود 
 
 یم گیج  کوچولو   یه رسم هم طرق

 ..رفت

  رسشو  شد  تموم که  رمکا.. دادم  شو  شست رو  زخم باالخره

 ..شده رسخ صورتم بودم مطمی   .. کرد   نگاهم  و  برگردوند 

  چه خدایا .. کردم  داغ بیشی  .. کرد   نگام  که  همی   ..  شد   چ   دونم نیم

 ..شده؟ مرگم

 ..اتیش طرف رفتم و  دزدیدم نگاهمو  من  ویل .. زد  لبخند 

  داشت کلمه  واقعیه معنای به هم اتیش گرمای  بود  گرمم   که  خودم

 ..زد  یم اتیشم

ا  و  گرم.. شنیدم  صداشو   ..گی 

 -- ..اتیش ی شعله رو  بگی   مستقیم رو  چاقو - -

  برش همونجوری.. داغه چاقو  ی دسته نبود  حواسم.. نکردم نگاش

 ..عقب کشیدم  دستمو  خفیق   جیغ با  که  داشتم

  و  بود  داغ چاقو  ی دسته.. بود  شده  قرمز  انگشتم.. سوخت دستم

 معلومه   بخ.. بودمش برداشته  همینجوری گیج  منه



 ..سوزه  یم دستم

 - ..نیست  مهیم چی   -.. سوزوندی؟ دستتو .. شد؟ چ  - -

  بال  پشته بال  یه حاال ..  نداشتم حسان   و   درست روز  و  حال خودم

 کم   یه خب بگه بهم  نبود  یگ.. شد  یم   نازل رسم به

 ..نسوزی  تا  کن  جمع  حواستو 

 ..اتیش رو  گرفتم.. برداشتم رو  چاقو  مانتوم ی گوشه  با 

 ..بیارش:  گفت  لحظه چند  از  بعد 

 ..جلوش گرفتم..   طرفش بردم

 -- ..من؟ به  میدی چرا - -

 ..کنم؟  چکارش پس:  گفتم  تعجب با 

 ..بخوره جوش تا  زخم رو  بذارش:  گفت  ریلکس خییل

 ..موندم رسجام مات

 - ..کنم  نیم  اینکارو  من.. اهنگریه؟ مگه

 ..شد  یم  ریش دلم هم تصورش  از  وای

  از 
 
 تغیی   این نگاه خدا  ای .. کرد   نگام و  زد  بخند ل بودم زده  که  حرق

 نافذشو  نگاه طاقت چرا .. شدم؟ عوض من یا  کرده

 .. مطمئنم.. نبودما  اینجوری.. ندارم؟



 روی  بذار  رو  چاقو  جلو  بیا  حاال .. اهنگریه مثل  درست.. اره- -

 -- ..میاد  بند  خونریزیش  اینجوری.. زخم

یش ترسیدم یم طرف  یه  از .. بود  پریده حسان   رنگش   و .. بشه چی  

 اینکارو نیست  توانم  در   دیدم یم  هم اونطرف

؟ هبمی   اگر  ویل.. بکنم  ..چ 

  شده رسد  چاقو .. بود  من به  هنوز  نگاهش.. کردم  نگاهش  تردید  با 

 تر واجب  اون  جونه.. گرفتم  رو  تصمیمم باالخره.. بود 

 .. بندم  یم چشمامو  فوقش.. بود 

  و  طرفش رفتم شد   داغ خوب وقت  .. اتیش روی  گرفتم  رو  چاقو 

 بهی   اینجوری .. برگردوند  صورتشو .. منشست جلوش

 ..شدم یم هول بدتر  کرد   یم نگاهم  اگر .. بود 

 بسته چشماشو .. داشتم نگه زخمش روی  روبه.. جلو  بردم رو  چاقو 

 یم درد  داره فهمیدم فکش  شدن منقبض از  و  بود 

 تو  رو  چاقو ..  پام رو  گذاشتم  دستمو   یه بستم چشمامو .. کشه

 گذاشتمش   رسی    ع  حرکت یه با   و  داشتم نگه محکم دستم

 رو  گذاشت  و  کرد   بلند  دستشو .. شد  بلند  فریادش صدای زخم رو 

 فریادش  صدای از .. بود  داشته نگهش  سفت.. دستم



 صورتش.. داد  یم  فشار  هم به لباشو .. کردم  باز  چشمامو  و  ترسیدم

 نشسته عرق پیشونیش روی.. بود  شده جمع

 ..بود پریده پیش از  بیش رنگش.. بود 

  چکار  باید  دونستم  نیم.. بودم هترسید خییل  خییل خدایش

 نگهش  سفت.. نذاشت که  بکشم دستمو  خواستم.. کنم

  غش االن.. نه االن خدا  وای.. افتادم یم پس داشتم.. داشت

 ..برگردوندم صورتمو .. کردم  جمع توانمو  تمام.. نکنم

  رو  چاقو .. برداشت دستشو  لحظه  چند  از  بعد .. شد  شل دستش

 نگاهش  و  کردم  باز  چشمامو  نگران   با .. عقب کشیدم

 گردنش  رگ.. شد  یم پایی    و   باال  تند  تند  ش سینه ی  قفسه.. کردم

ون  شده منقبض هاش عضله..  بود  زده بی 

 ..شده متحمل  رو  زیادی  درد  بود  معلوم.. بود 

 ..بود شده خشک قبل  از  بیشی   لباش

 -- ..بیارم؟ اب برات- -

 ..بخورم اب نباید  فعال .. نه:  بود  گرفته  صداش

 -- ..ده ش خشک لبات ویل- -



  ن   لبخند .. بود  شده رسخ چشماش.. کرد   نگام و  کرد   بلند  رسشو 

 ..نداره اشکال:  وگفت زد  جون  

 حالش اصال .. بود  کرده  گی    وضعیت   بد  تو .. سوخت براش دلم

 و  دستمال رو  ریختم رو  بطری اب از  کیم.. نبود  خوب

 ..جلو بردم

 هیچ به.. جلو  بردم دستمو .. گفت  نیم هیچ  .. کرد   نگاهم  تعجب با 

 یم .. نداشتم جراتشو   یعت  .. کردم  نیم نگاهش وجه

 لباش  به اروم رو  دستمال..  بدم سون   بازم ترسیدم

 یم حس خوب خییل نگاهشو  سنگیت  .. شد  مرطوب.. کشیدم

ون بزنه خواست  یم قلبم.. کردم   زده هیجان چرا  دونم نیم ..  بی 

 ..شدم؟

 روی از  دستمو  اروم سالمش دست با ..  عقب کشیدم   دستمو 

 لبخند  با .. باال  کشیدم  نگاهمو .. شدم خشک.. رفتگ  مانتو 

 ..من  به  بود  زده  زل

ی  - ..شده؟ چی  

 ..ممنونم :  گفت  لب زیر  و  داد  تکون رسشو 

  یم هم گرفت    نیم دستمو  گفتم  دلم  توی.. کرد   ول دستمو   هم بعد 

 تو   اوردی یم قلبمو  داشت  .. کت    تشکر  تونست  



 ..بابا ای.. دهنم

ی  ..نگفتم چی  

 -- ..جلو بیار   رو  عسل- -

  به  و  عسل تو  کرد   انگشتشو .. جلوش  روگرفتم عسل  ی شیشه

 ضد  خاصیت عسل  دونستم  یم .. برد  زخمش طرف

   عفون  
 
 ..کرد  یم استفاده  ازش داشت همی    برای.. داره  کنندیک

 کشید   دستشو .. زد  اد د درد  با   خورد  زخمش به که  انگشتش

 یم  دردش.. بماله زخمش رو   رو  عسل تونست  نیم.. عقب

  بمایل زخم روی محکمی   باید  و  غلیظه  عسل.. داره حقم خب .. اومد 

 ..تونست  نیم که  اینجوری.. بپوشونه روشو  تا 

  جلوی  رسی    ع اینبار  ویل.. کنم؟  کمکت  من خوای یم بگم خواستم

  .. گرفتم  زبونمو 

 خایک ی کره  این روی ادم ترین شانس  خوش من که  اونجان   از  ویل

 باید :  گفت..  هستم

 ..کنم  ضدعفونیش  عسل  با  خوام یم.. کت    کمکم

 ..خدا رو  تو  شو  ما  خیال ن   قلمو  یه این.. اا عمراااا:  گفتم  دلم  توی



  یم خودش  پیش البد  گفتم  یم اگر .. بگم  بلند  نشد  روم خب ویل

ه گفت  دارم شک خب.. داره  شک خودشم به  دخی 

 چرا  پس:  اومد  در  صداش باالخره.. بود  تردید   از  پر  نگاهم

 پانسمانش باید   نکرده باز  رس  زخم دوباره تا .. معطیل؟

 ..دیگه  باش زود .. کنیم

  غی   به.. داره حق هم  جوران   یه.. داره گناه  خب ویل.. طلبکاره انگار 

 ..کنه  کمکش  تا  نیست اینجا  ای دیگه کس  من از 

  عسل  مقدار  یه  و  شیشه تو  کردم  نگشتمو ا.. هم تو  کشیدم   اخمامو 

ون  اوردم  زل مستقیم.. برنگردوند  صورتشو  اینبار .. بی 

  هنوز .. جلو  بردم دستمو .. کرد   نیم نگاهم کاش  ای.. من به  بود  زده

 ..بابا  ای.. بود  من به نگاهش

 - ..اونور؟ بکنید  رو  صورتتون میشه

 ..ور؟ کدوم:  گفت  لبخند  با 

 - ..عشقته وری  هر 

 ..گفتم  بلند  رو  جمله این نبود  محواس .. وای ای

 ..گفتم  بلند  شد  چ   دونم  نیم.. بگما  دلم تو  خواستم یم



 ازش نگاهمو .. شد  پررنگی   لبخندش و  باال  داد  ابروهاشو 

 زخمشو خواستم یم .. راه اون به زدم خودمو .. دزدیدم 

  بر  روم از  نگاهشو   جوری هیچ.. ذاشت؟ یم  مگه ویل کنم  ضدعفون  

 حاالها حاال  زخم این نکهای مثل.. نخی  .. داشت  نیم

 ..شدم عالفش تاحاال  یک  از .. نیست بشو  پانسمان 

  کنید   نیم روتونو  چرا  پس خب:  گفتم  لرزان   نسبتا  صدای با 

 ..برسم کارم  به  بذارید .. اونور؟

 -- ..برس کارت  به شما .. ندارم مشکیل من- -

  مشکل من منتها .. نداری مشکیل  شما  دونم یم:  کردم  نگاهش

 ..اونور بکنید  روتونو  کنم  یم خواهش پس.. دارم

 ..کرد؟  یم چکار  بود  سالم اگر  کنه  یم  اینجوری زخمه بازوش خوبه

 .. بردما  یم حساب ازش هنوزم ویل
 
 ادم که  اونان   از  اخم  یه بود  کاق

ه سکته مرز  تا   ..بودم خالص  دیگه بکنه می 

 -- .. کردی  خواهش چون.. خب خییل- -

 ..کردم  یم خواهش ازش  زودتر  کاش  ای.. اخیش.. برگردوند  رسشو 

  بلندی  ی ناله.. زخمش رو  کشیدم  رو  عسل و  جلو  بردم دستمو 

 ..کرد



 و  داد   اگر .. بده  ادامه.. نه:  گفت  که  عقب بکشم دستمو  خواستم

 ..بده ادامه تو   کردم  هم فریاد 

ی   خییل م فاصله.. زخم رو  کشیدم  دستمو  دوباره  و  نگفتم چی  

 دیدم  خورد  بازوش به که  انگشتم نوک.. بود  کم  باهاش

 گر   دوباره که  بود  گرما   همون خاطر  به  شاید  دونم  نیم.. داغه

 ..گرفتم

وع  دوباره.. بهار  نه  توی.. نبود  خودم  دست خدا  به ویل .. نکن رس 

 بهش بیشی   داشتم دوست  و   شد  یم  جوری یه دلم

 تونست  یم چ   دلیلش دونم نیم .. بشم نزدیک

 برام.. کردم  یم حس خوب خییل رو   نزدیگ و  کشش  این ویل باشه

 ..بود لمس قابل

 ویل کرد   یم  بلندی های ناله  اول بار  مالیدم عسل زخمش روی بار  3

 نیم  هیچ   و  بود   شده ساکت  سوم و  دوم بار 

 ..بود شده منظم نفساش .. گفت

 ..برد؟ خوابش یعت   واااااا :  گفتم  لب زیر 

 ..بود اروم.. شنیدم  صداشو 

 -- ..بیدارم..   نه- -



 ..بود  بستش هم همینجا  تا .. عقب کشیدم   دستمو 

 ..کرد  نگاهم و  کرد   باز  چشماشو 

 -- ..شد؟ تموم- -

 ..تنت  به بکشم رو  شیشه ته  تا  خوای یم  پ نه پ

  زخم از  جان    نکنم فکر  بله
 
 - ..باشه  مونده باق

 - ..ببند پارچه یه  با .. روش بذار  کاغذی  دستمال  برگ تا  چند 

 - ..بازوتون  به بچسبه فکرکنم خب.. کاغذی؟  دستمال

 -- ..کرد  نیمشه کاری.. داریم همینو  فعال .. نداره اشکال- -

 ..زخمش رو  گذاشتم  دستمال برگ  تا  چند  و  کردم  قبول

 ..بیارم؟ کجام  از  پارچه حاال 

م  دور  یه.. ردمک  نگاه مانتوم به   در  کتفش  و   بازو  دور  یه  ی اندازه بی 

 از  گوشه  یه و  برداشتم رو  چاقو  همون.. میاد 

  ویل شد   تر  کوتاه  وجب  یه و  خورد  جر .. کشیدم  و  کردم  پاره مانتومو 

 ..بود زانوم باالی تا  هنوز 

 ی  گره  یه.. بستم  کتفش  و   بازو  دور  تا  دور  و  جلو  اوردم رو  پارچه

 ..شد  تموم رهباالخ.. زدم بهش هم محکم

 - ..شد  تموم.. این  از  اینم خب



 قرص بسته یه داشبورت  توی.. ممنونم کردی  کمک  بهم اینکه از 

 - ..میاری؟ برام اونو .. هست  مسکن

 - ..میارم االن باشه

  قرص بسته یه.. ماشی    طرف رفتم لنگان لنگان و  شدم بلند  جام از 

 در  جلد  توی از  دونه  یه.. برداشتم بود  داشبورت تو 

 خشک  گلوی  با  و   دهانش تو  گذاشت.. دستش  دادم و  ماورد

 ..داد قورتش

ه پایی    کامال   قرص که  اینجوری.. بخورید  اب کم  یه خب- -  -- ..نمی 

 ..خورد کوچیک  قلوپ یه  و  برداشت رو  اب بطری

 ..کرد  نگاه پام به

 -- ..شله؟  یم پات چرا - -

 - ..دونم یمن

 - ..نه  -.. نکردی؟ نگاهش- -

 کیم  و   بود  شده زخم کم  یه.. باال  زدم شلوارمو  و  درخت پشت رفتم

 ..نبود  مهیم چی    ویل.. بود  شده کبود   هم

ون اومدم درخت  پشت  از   ..بی 

ی  - ..شده کوفته  کم  یه.. نشده چی  



  رسم دور  چی    همه.. رفت سیایه چشمام یهو  که  بشینم خواستم

 تونستم نیم.. رسم به گرفتم  ستمو د.. چرخید  یم

 ..بایستم

لمو   ..زدم  زانو  و  دادم دست از  کنی 

ی دیگه.. و  زمی    رو  افتادم حال ن    ..نفهمیدم چی  

******* 

  را  خودش.. کرد   نگاهش زده بهت  اریا .. بود  افتاده  زمی    روی  بهار 

 هم  در  را  ابروهایش درد   زور  از  و  کشید   زمی    روی

 ..زد  صدایش.. گرفت  دندان به  را  لبش.. کشید 

 - ..شنوی؟ یم صدامو .. ساالری.. بهار .. بهار 

به صورتش  به ارام.. نشنید  جوان    را  بازویش.. بود  فایده ن  .. زد  ض 

 ..نیامد بهوش.. داد  تکان

  شکافته پیشانیش ی  گوشه.. باشد  افتاده فشارش داد  یم احتمال

ش با  دانست یم..  بود   شده وارد  او  به امروز  که  اسی 

 ..مدها رسش به  بال  این

  شد  جمع کیم  چشمانش.. پاشید  صورتش به را  بطری اب از  کیم

 ..نیامد  هوش به ویل



 کمکش  توانست یم  این.. افتاد  عسل ی شیشه به نگاهش

ون عسل  مقداری.. کند   دهان  طرف به  را  انگشتش.. اورد  بی 

  .. برد  او 

 حال  به تا 

  و  زیباست بهار  دانست یم.. بود  نکرده   توجه او  زیباییه  به  انقدر 

 دلیل  هم برداشتش این برای.. دارد  پایک و  لطیف روح

 چنی     این  تا  بود  نشده نزدیک  او  به همه  این حال به تا   ویل داشت

 ..کند  نگاه او  به

  شده او  تماشای محو .. امد  خودش به ریا ا.. کرد   باز  را  چشمانش بهار 

 اخم.. بود  کرده  فراموش کل  به را  دستش درد .. بود 

 هم هنوز  ویل.... بود  ترس خاطر  به شاید .. کشید   هم   در  را  هایش

ی  ..بود نشده کم  هیجانش از  چی  

ی   دیدن   با  بهار .. خورد  گره  اریا  چشمان  سیایه با   بهار   چشمان سی  

 بود   کرده  تعجب او 

م  با  دو  هر    شده رسخ صورتشان.. کردند   نگاه  یکدیگر  به رس 

 ..بودند  کرده  عرق.. بود 

  نگاهشان.. برگرداند  را  رسش اریا .. نشست جایش در  رساسیمه  بهار 

 ..دزدیدند   یم  یکدیگر  از  را 



  اینها  از   یک هیچ.. بود  ناخواسته  کارهایشان  ی همه.. بود  ناخواسته

 ..بهار نه  و  اریا  نه.. بودند  نکرده بیت   پیش را 

 ..بود   نامعلوم تهش که  گذاشتند   یم رایه به قدم ناخواسته

  گی  .. دره ته به افتادنشان.. اندازی  تی  .. گریز   و  تعقیب ان

 .. اریا  بازوی روی زخم.. افتادنشان
 

 بیهوش .. بهار   تن دایع

ینیش با  که  عسل ان و .. شدنش  وجود   به  دو  ان دل  در  نو  حش شی 

 ..بود اورده

  شاید .. نبودند  حس  این  پذیرای یک هیچ.. که  بود  اینجا  مشکل ویل

 و .. بود  مشکالتش  درگی   خود  بهار .. اینده از  ترس

 ..نداشت  او  از  کیم  دست هم اریا 

  نیم کس  هیچ.. خواست یم انها  برای چی    چه اینده

 .بود  خورده رقم دیگری  جور  تشانرسنوش.. دانست 

 به  و  بود   من به پشتش  هم رسگرد .. بودم داده تکیه درخت به

 کرده  تنش رو  کتش.. بود  داده تکیه درخت  همون

 ..میشه رسدتر  اینم از  شب حتما  وای.. داشت  سوز   کم  یه هوا .. بود 

 .. خوردم رو  عسل از  کیم

  هم غذان  . . گرفتاریم  اینجا  یک  تا  نیست  معلوم.. نخور  رو  ش  همه- -

 -- ..غنیمته همینم داشتنه الاقل.. نداریم 



  یم ضدحال انقدر  چرا .. اه.. کردم  جمع لبامو  و  هم تو  کردم  اخمامو 

 ..زد؟

 - ..کنه  یم پیدامون یگ که  باالخره.. نیست؟ معلوم چ   یعت  

  تاریک هوا  بذار  فقط.. کی     یم  پیدامون شغاال  و  روباه و   گرگ.. اره- -

 -- ..میشه پیدا  شون  کله  و  رس .. بشه

 ..خدا وای.. گرگ؟  گفت.. دادم  قورت دهانمو  اب ترس با 

  بلند  رسشو .. نشستم  جلوش و  برداشتم درخت  از  رو  م تکیه  رسی    ع

 ..کرد  نگام و  کرد 

؟  یم شوچ  :  گفتم  ترس با   ..کت 

  دیگه کم  یه.. دارم؟  شوچ   تو  با  من مگه.. نه :  گفت  جدی خییل

 یا میگم راست که  میش   متوجه خودت کت    صی  

 ..غدرو 

  ن   یه کوفت    ماشی     این روی خب.. کنم؟  صی   باید   چ   برای.. عمرا 

ی سییم  - کش  به  باهاش بشه نیست نصب چی  

 ..داد؟ خی  

  دیدی.. بود؟ کجا   سیمش ن  .. شخصیه ماشی    این:  گفت   و  پوزخند 

 ..برد ستوان دادم رو  اداره ماشی    که



 اقبال خوش عجب.. شانس بخشگ ای.. کردم  نگاهش ناامیدی با 

 ..افتادم موبایلش یاد  دفعه یه.. من  مبود

  بیان بزنی     زنگ اون با .. هست که  موبایل راست  :  گفتم  خوشحایل با 

 ..بدن نجاتمون 

 با .. جلوم انداخت.. اورد  در  موبایلشو  جیبشو   تو  کرد   دستشو 

 ..کردم  نگاهش تعجب

 -- ..دار  برش- -

  ویل  زدم رو  ش دکمه.. برداشتم  رو  گوش    و  جلو  بردم دستمو 

 ن  .. دادم فشار  رو  دکمه دیگه  چندبار .. نشد  شنرو  صفحه

 ..بود فایده

 - ..کنه؟  نیم کار   چرا  این

؟-.. نداره  شارژ  چون- -   شدیم بدبخت رسما  پس وای.. چ 

 - ..رفت؟

 ارتباط در  کش  با  تونیم نیم که  لحاظ این از :  وگفت خندید  اروم

 ..اره باشیم

؟ یعت  :  کردم  نگاهش و  کردم  ریز  چشمامو   ..چ 

 مثل  اونم.. شد  بلند  جاش  از  اروم..   برداشت درخت از  رو  ش تکیه

 ..لنگید یم  کوچولو   یه من



 کت    کمک  باید :  گفت  حال همون  در  و  رفت ماشینش طرف به

 ماشی    توی  رو  شب مجبوریم .. برگردونیم رو  ماشی   

  امان در   شغاال  و  ها  گرگ  دست از  جوری هیچ وگرنه.. بگذرونیم

 توی .. میشه رسد  خییل هوا  شب درضمن.. نیستیم

ه  ماشی     ..گرمی 

  به ماشی    چجوری  ویل .. بود  اون با  حق.. شدم بلند  جام از  رسی    ع

   این
 
 باشن هم مرد  تا  14.. برگردونیم؟ رو  گندیک

 ..نمیشه

 ..کردم  یم نگاهش داشتم  ها  زده ماتم عی   .. وایسادم  ماشی    جلوی

  زارمون حال این  با  دوتا  ما  اخه-.. زده؟ خشکت را چ.. چیه؟- -

   این به ماشی    چطوری
 
 - ..کنیم؟  جاش به جا  رو  گندیک

 ..کشید  دست  ماشی    ی بدنه به و  زد  لبخند 

  پاره تیکه  گرگا   توسط امشب که  بدی احتمال هم درصد   یه اگر - -

 -- ..میشه زیاد  زورت خود  به خود  میش  

  خوراک خواد  یم  دلت نکنه:  باال  انداخت ابروش و  کرد   نگاهم

؟ اینجا  حیوونای  ..بش 

 قورت تونستم نیم  هم دهانمو  اب  حت  .. کردم  نگاهش وحشت  با 

 ..بدم



 کجاشو   من:  وگفتم جلو  رفتم بدم  دست  از  رو  وقت اینکه بدون 

م؟  ..بگی 

  از  من  ویل.. کرد   نگام لبخند  همون با 
 
 بدجور  بود  زده  که  حرق

 ..بودم  ترسیده

  راست طرف به.. خالیه  ماشی    اونطرف:  وگفت ایستاد  ماشی    کنار 

 طرف  این از  هم با  باید .. من  سمت  بیا ..  کرده  چپ

 ..برگرده  تا  بدیم  هلش

  فشار  بهش  تون   نیم .. زخمیه دستت ویل:  گفتم  و  کنارش  اومدم

 ..بیاری

 - ..میدم هل سالمم  دست  با 

  هم شاید  یا .. کرده؟  فرض خنگ منو  یا  گرفته  جو  اینو :  گفتم  دلم تو 

 توهم .. هه.. میدم هلش دست  یه  با  میگه.. ش دو  هر 

 ..زده هرکویل

 ..چیه؟:  گفت.. کنم  یم نگاهش دارم  دید 

ون دادم نفسمو    که  کنم  یم  فکر  این به دارم فقط.. هیچ  :  وگفتم بی 

 جان   به محکم رستون زدنا   معلق این  توی

 ..نخورده؟



 ..چطور؟:  گفت   تعجب با 

ی  یه اخه د :  وگفتم ماشی     ی بدنه به زدم  محکم دستم با   چی  

 دست  یه  با  میشه مگه.. نمیاد  در  جور   عقل  با  میگی   

   این به ماشی   
 
 ..داد؟ حل رو  گندیک

 ..هست   هم تو  خب:  وگفت خندید  اروم

 چه  من روی واقعا   یعت  .. من؟:  گفتم  و  کردم  نگاهش پوزخند  با 

 نیم هم رو  فرقون یه   من.. کردین؟  حساب جوری

 ..ماشی    این به برسه چه بدم تکون  تونم

 ..تون   یم: گفت  جدی لحن با 

   شما   اونوقت.. تونم نیم میگم
 
؟  یم میگ  - ..تون 

  باعث اینا .. شغاال .. گرگا :  گفت  خایص لحن با  و  چشمام توی زد  زل

؟ که  نمیشه  ..بتون 

  نه.. اختاند یادم باز .. بودا  اورده گی    منو  ضعف نقطه اینم..  بابا  ای

 ..بتونم  باید .. داره ترس خداییش قلم یه این

 - ..کنیم  یم امتحان   یه حاال .. نداره  نشد  که  کار   کل  در  خب

 ..اونجا رفت چرا .. وا .. ماشی    پشت رفت  و  خندید 



ون کلفت  طناب یه ماشی    پشت  از    دور  بود  پیچیده.. اورد  بی 

 ..بازوش

 ..ماشی     به ببندیم اینو  کن  کمک:   گفت  و  طرفم اومد 

 - ..چجوری؟.. اینو؟

  زیر  بذار  رو  طناب رس .. ماشی    زیر  برو  تو .. وایمیستم اونطرف من- -

ون بیا  و   -- طناب رس .. جلو  میدیم هلش دوتان  .. بی 

ون اومد  که ون کشمش  یم  من میداری نگه رو  ماشی    تو   بی    بعد  بی 

 یم  رو  طناب  دونفری و  دورش  بندیم یم

 ..رسجاش ردوند برگ رو  ماشی    بشه  شاید  اینجوری.. کشیم

 وسط این کرد   کاریش  نشه اخرش اگر  چون.. بشه کنه  خدا 

 - هیچ   هم اخرش.. کردیم  خسته حسان   رو  خودمون 

 ..بشیم حیوونا  خوراکه اینکه جز  نمیشه

 -- ..کارداریم  خییل.. باش زود   پس.. بشه که  امیدوارم منم- -

 انجام رو  بود  گفته  که  کارهان    مو  موبه .. دادم تکون رسمو 

ون  اومدم و  گذاشتم  رو  طناب ماشی     زیر  رفتم.. دادم  با .. بی 

  یم  تکون مگه .. دادیم هلش کوچولو   یه بود  بدبخت   هر 

 از ..  خدا  وای.. جلو  رفت  ذره  یه فقط کشتیم  خودمونو .. خورد؟



  بلند  شاش ماشینش.. بود  گرفته  درد   دستام موچ بودم  زده زور  بس

 همینم   ویل .. نبود  هم  سنگی    زیاد  همی    برای نبود 

 ..بابا  ای.. بودم؟ اینکاره من مگه اخه د .. بدی  تکون شد  نیم

 پشتشو  رسگرد .. دادم یم  هل  همونطور  من.. شد  معلوم طناب رس 

 یم هلش که  همینطور  و   ماشی    ی بدنه به  چسبوند 

  پرت ماشی    کرد   یم ولش اگر ..  گرفت  رو  طناب رس   و  شد  خم داد 

 یم  بی    از  تالشمون تموم وقت اون..   جلو  شد  یم

  یم  عرق روش و   رس  از .. کشید   رو  طناب توانش امباتم.. رفت

 داده  دست از  خون  کیل.. بود  سخت خییل.. چکید 

  زنده  برای.. بودیم مجبور   ویل.. نبود  خوب هم وضعیتش.. بود 

 و  سخت   کیل   با  باالخره.. کردیم   یم تالش  باید  موندنمون

ون  کشید   رو  طناب تالش  ..زد یم نفس نفس.. بی 

 داشته نگه رو  شی   ما همونطور .. دادیم نیم هل  دیگه

 ..رفت یم حس از  داشت دستم.. بودیم

 -- ..کن  رد  ماشی    روی از .. من  بده  رو  طناب رس  برو .. کن  ولش- -

  ماشی     رو  از  رو  طناب  رس .. دادم انجام رو  بود  گفته  گه  کاری  همون

 ..دستش دادم  و  کردم  رد 

 -- ..بزن   گره  محکم کن  سیع.. بزنیم ش گره  باید .. کن  کمک  بیا - -



 دستشو .. شد  یم  باز  بزنم گره  خواستم یم وقت  .. بود  یمضخ طناب

 ..برداشتم دستمو .. گرفت  رو  طناب رس  و  جلو  اورد 

 زود .. زد  گره  بشه تر  راحت تا  میدارم نگه.. من  بده رسشو   یگ اون

 - ..کت    یم کار   اروم خییل.. دیگه باش

  عمل دستوراش به چرا   و   چون ن   خوبه.. میده دستور   چقدر  بابا  ای

ی یه اخرش نوقتاو .. کنم  یم  بدهکار بهش هم چی  

 ..میشم

 بزنم رو  گره  ی حلقه خواستم یم اگر .. دستش دادم رو  طناب رس 

 .. کرد   یم برخورد  دستش به دستم

 - ..معطیل؟ چرا  پس

ه.. اخه  - ..چی  

ه؟- -  -- ..چی  

 ..بود جدی.. گرفت  م خنده  لحنش از 

ه کوچولو   یه هیچ  :  گفتم  دلم تو   ..جی  

 ..شد  تر  پررنگ لبام روی لبخند  فکرم این از 

 واسه وقعیتم  این  توی.. خندی؟ یم  چ   به:  گفت   تعجب با 

؟ جک خودت
 
 رو  گره  زودباش.. شد  خسته دستم.. میگ



 .. بزن

  به دستم خوام نیم دونه   نیم یعت  .. کردم  نگاهش چشیم  زیر 

 دیوونه  تو  مثل مگه  خب نه.. بخوره؟ دستش

 ست

 ..داره خنده کل  در  فکرت کت    حساب یبخوا هم خداییش

 طرف دو  دستش دو  هر .. زدم رو  گره.. لرزید  یم کوچولو   یه دستم

 یه که  طوری  به.. بود  گرم  هم واقعا  و  بود  دستام

 ..داره؟  تب نکنه:  گفتم  خودم پیش لحظه

 ..یخ  تیکه یه  مثل.. بود  رسد  من  دستای ویل

 دستات چرا :  گفت  ارویم لحن با  که  زدم یم رو  سوم  ی گره  داشتم

 ..رسده؟

 شکه  بود  پرسیده که  سوایل از .. شد  خشک طناب روی دستم

 ..بود  فهمیده پس.. شدم

  قفل هم تو  نگاهمون.. کردم  بلند  رسمو  واروم کردمو   جرات

 یم  احساس.. اون  نه کردم  یم حرکت   من نه یعت  .. شد 

م  یم اتیش دارم تو   از  ویل بسته یخ دستام کردم  ..گی 

 ..کشیدم  دست طناب  به و  پایی    انداختم رسمو 



 - ..همینجوریم همیشه من.. هیچ  

 - ..رسده؟ دستات  همیشه یعت  

 - ..اره؟

 -- ..چرا؟- -

 ..بابا ای

 ..کردم  یم محکم رو  گره  داشتم

 ..بدونید؟ که  مهمه:  گفتم

  همیشه اینو .. کردم  نیم  سوال نبود   مهم اگر :  فتگ  جدی و  خشک

 ..باشه  یادت

  این از  بیشی   دادم ترجیح که  بود  جدی لحنش انقدر 

 ول  نیاره در  کارم  از  رس  تا   و  بود  پلیس حال هر  به .. نپیچونمش

 ..نیست کن

 میگن شنیدین.. دونم نیم دلیلشو  خب: وگتم زدم چهارمو  ی گره

 اینجوریم منم شاید .. رسد؟ یگ گرمه  طبعش یگ

 ..رسده طبعم و 

 جدی نگاهش  دیگه.. انداختم بهش کوتایه  نگاه کردمو   بلند  رسمو 

 ..بود  لباش روی هم کمرنگ  لبخند  یه.. نبود 



؟  یا  هستم گرمان    من نظرت به  - ..رسمان 

 توقع.. شدم شوکه  سوالش این از .. کردم  یم محکم رو  گره  داشتم

سه اینو  نداشتم  ..بودم شده  رسخ.. بی 

 - ..باشی    گرمان    کنم  فکر  من.. خب- .. داشت جواب من  سوال- -

  یم درازی  زبون اتیش ی کوره  به.. نبود   نیازی هم فکرکردن به البته

 ..بود  داغ بس از  کرد 

 اونوقت .. دونستم  نیم.. واقعا؟:   گفت  و  شد  پررنگی   لبخندش

 ..فهمیدی؟ چطور 

 گره  بال  چه.. زدم هم رو  گره  اخرین.. زدم یم رو  سکته اشتمد  دیگه

 ..ها شده ای

 ..نداشت  کاری  که  فهمیدنش:  داشت لرزش کیم  صدام

 -- ..چطور؟- -

 .. کردم  سکوت

 بگم خواستم و  کردم  بلند  رسمو  خوشحایل با .. شد  تموم باالخره

 ..گره  از   اینم.. بفرمایید : 

 ..ماسید لبام روی لبخند  ویل



 رو  حرکت  این انتظار .. من  به بود  زده زل جذان   لبخند  با 

 از نگاهشو  که  همی   .. بودم شده شوکه  همی    ی  واسه.. نداشتم

 اروم.. شده؟ مرگم چه  خدا  وای.. اومدم خودم به تازه برداشت روم

 طناب  روی از  رو  دستش.. کنار   کشیدم  خودمو 

 ..لرزیدم یم هیجان زور  از .. برداشت

  ماشی    باید .. بگی   رو  طناب بیا :  گفت  ازاونطرف.. شنیدم  صداشو 

 ..بکشیم این  کمکه  به رو 

 موچ  و  مالیدم هم به دستامو ..  جلو   رفتم کنم  نگاهش اینکه بدون 

 خودش .. گرفتم  رو  طناب.. دادم ماساژ  کم  یه دستامو 

 ..بود گرفته  رو  طناب رس  سالمش دست با  و   بود  پشتم هم

وع من شمارش با .. ای؟ اماده  - ..بکش کممح و  کن  رس 

 - ..باشه

 - -3.. 4..   --.. بکش..1

  ماشی   .. کشید   یم رو  طناب پشت از  هم   اون.. کشیدم  توانم تمام با 

 ..نداشت  ای فایده ویل .. خورد  کوچولو   تکون یه

  یم اینور  از  من.. بده  هل  رو  ماشی    برو  کن  ول  رو  طناب تو - -

 -- ..کشم



 یم   هل  د بای  باز  وای .. دادم انجام رو  بود  گفته  که  کاری  همون

 بنده  رو  گذاشتم  دستمو  و  گفتم  یاعیل یه لب زیر .. دادم

 چپ  طرف به فقط بود  نکرده چپ  کامل  ماشی   .. دادم هلش و  ش

 شد  یم  تر  راحت  همی    برای بود  افتاده بدنه

 ..برگردوندش

  یم  من.. اره.. بتونم  باید .. بشم  ناامید   نباید   نه.. دادم  هل محکم

 ..بشم خسته نباید .. تونم

  یم هل  اینور  از  من.. دادم یم  دلداری خودم به لب زیر  ش همه

 ادامه  انقدر .. کشید   یم  رو  طناب ازاونور  رسگرد .. دادم

 تونستیم باالخره دقیقه 10 عرض در  که.. ریختیم عرق  و  دادیم

 نبود  خوب اصال  حالم  اینکه با .. برگردونیم رو  ماشی   

 ..بودم کرده  قذو  ویل

 ..کردم  نگاهش لبخند  با .. کرد   ول رو  طناب

 ..نداشتم  اون از  کیم  دست  منم.. زد   یم نفس نفس

 - ..نداره؟ نشد  کار   دیدید .. دیگه  بله -.. شدیم موفق باالخره- -

 گفت  و   کرد   نگاهم لحظه چند ..   من رو  چرخید  نگاهش حرفم این با 

 نشد  کاری  هیچ.. لعنت منکرش  بر .. خب اره: 



 .. بشه تا   بخوای باید   فقط .. نداره

 ..کردم  نگاه ماشی    به  دزدیدمو  ازش نگاهمو 

 - ..کنیم؟  چکار  حاال 

 خاموش اتیش بذاریم نباید .. میشه  تاریک داره کم  کم  هوا - -

م  باید .. بشه ی اتیش کنیم  جمع هی    -- کنیم  درست بیشی 

 ..نمیان جلو  اتیش وجود   با  گرگا ..

 - ..؟ماشی    کنار   بیاریم رو  اتیش نیست بهی  

ین گالن  باش مواظب  ویل.. خب خییل- -   نزدیکش رو  بی  

 - ..هست  حواسم  نه- .. خطرناکه.. نذاری

م  بریم  نشده تاریک تا  پس   هم من کنار   از  ضمن در .. کنیم  جمع هی  

 - ..نخور  تکون

  رفتیم دو  هر  و  جیبش  توی گذاشت  رو  چاقوش رسگرد .. کردم  قبول

 .. درختا طرف

  از  یگ  پشت  از  که  کردیم  یم جمع بچو  داشتیم بود  ربیع1 تقریبا 

 ..شنیدم خش خش صدای درختا 

 ..وایسادم رسجام سیخ ترس با 



 جمع چوب  زمی    روی از  و   بود  شده  خم.. بود  من به پشتش رسگرد 

 ..کرد  یم

  جیغ  همچی   .. دوید  طرفش به درختا  پشت از  یگ  دیدم  دفعه یه

 درختا  بی    وحشتنایک طور  به صدام که  کشیدم

 ..پیچید

  اون موقع همون که  کرد   بلند  رسشو   شنید  جیغمو  صدای تا  د رسگر 

 توی  بزرگ چاقوی یه.. کرد   حمله بهش مرد 

 ..بود دستاش

 نقاب..  کرد   پرت طرفش به  هارو  چوب معطیل ن   رسگرد 

 خورد  ها   چوب.. شد   نیم دیده صورتش.. داشت

ون چاقوشو  جیبش  توی از  رسگرد .. ایستاد .. بهش   نگاه با   و  اورد  بی 

ه مرد  اون به ای برنده و  تی     .. شد خی 

  یم نگاه اونا  به وحشت  با   و  دهانم  جلوی بودم گرفته  دستمو 

 ..کردم

  زیر   زدم و  کشیدم  خفیق   جیغ.. کرد   حمله رسگرد  طرف به

 از  یهو  که  بود  یک  این اخه.. بودم  ترسیده خییل.. گریه

 ..شد؟ پیداش درختا   پشت

 ..بود گرفته  هوا  تو  رو  مرد   دستای رسگرد 



 ..بجنب  زودباش.. کن  قفل درهارو .. ماشی    تو  برو  ر بها:  زد  داد 

 یم درد  خییل پام.. دویدم ماشی    طرف به و  کردم  گرد   عقب ترس با 

 یم  تی    بود  شده وارد  بهش که  فشاری با .. کرد 

 .. بود  پیچیده  توش بدی درد   و  کشید 

  از .. کشیدم  جیغ.. گرفت  منو  پشت از  یگ که  بودم ماشی    نزدیک

ی ترس  به   چسبوند  منو .. بیافتم پس بود  نمونده چی  

  لبه به  خورد  محکم م سینه ی قفسه که  داد   هلم همچی   .. ماشی   

 هم.. شدم کبود   درد   زور  از .. گرفت  درد  و  ماشی    ی

 ..داشتم درد  هم  و   بودم ترسیده

 صدای.. کردم  حس  صورتم پوست روی رو  چاقو   ی تیغه  رسدی

 ..داشت خشت   و  فتکل

ی  در  ما   دست از   رو  ت جنازه  داده دستور  اقا .. جوجه؟ می 

 - ..خوشگله کنم  یم  ت تیکه تیکه.. بدم تحویلش

  چاقو .. بود  کرده  یخ بدنم.. لرزیدم یم.. خنده زیر  زد  بلند  گوشم  کنار 

 فکر .. بکش   منو  نمیذارم.. نه.. پایی    اورد  رو 

 ..اشغال کردی

  با  و  کردم  جدا  ماشی    از  دمو خو  گرفت  فاصله ازم کم  که  همی   

 ..عویص   نامرد  نخورد  تکون .. دادم هلش کمرم  پشت



  نیم فکرشو .. بود  ه شد  هل کم  یه العملم عکس همی     با  خب ویل

 ..کرد

  بودم رفته هم سکته مرز  تا  گفتم  یم اگر  که  بودم  ترسیده انقدر 

 به  و  بیاره  رسم بالن    بخواد  اینکه ویل.. نگفتم دروغ

 به منو  این  بده کیارش  تحویل رو  م  شده هتیک تیکه خودش  قول

 کیارش  طرف از  بودم مطمی   .. انداخت یم  وحشت

  این.. کنه  نیستم به رس  خواسته شدم ازاد  دیده  که  حاال .. اومده

 ..ننشینم اروم جونم نجات برای شد  یم  باعث

 کرد   پرت رو  خوش که  شکمش زیر  بزنم زانوم با  خواستم و  برگشتم

 پیچید م روده و   دل  ای ای.. بهم چسبید  و  جلو 

 ..هم تو 

  چاقو .. کردم  نگاه رسش  پشت به ش  شونه روی از  لحظه یه برای

 پهلوشو مرد  اون  و  بود  خون   رسگرد  دست  توی

 ..بود چسبیده

 حمله  ی اماده انگار  بود  جوری حالتش و   بود  ایستاده کناری  رسگرد 

 ..ست

 .. اش:  زد  داد  مرد  اون



  ذره یه ویل  دادم هلش تم دس با .. کرد   نگاه رسش پشت به  و   برگشت

 ..غولیه عجب.. نخورد  تکون هم

 -- ..قرمزه وضعیت .. بریم بزن  اش- -

  پشت از  حت   که  بود  معلوم چشماش فقط.. کرد   نگاهم و   برگشت

 ..کنه  نگاهش کرد   یم وحشت ادم هم نقاب

 -- ..جوجه ببی    و  کن  صی  .. میارم دخلتو  خودم باالخره- -

 زخیم پهلوش که  اون  .. دوید  ا درخت طرف  به و  کنار   کشید   خودشو 

 ..رفت لنگان لنگان رسش پشت  هم بود  شده

  چرا  که  بودم کرده  تعجب.. بود  ایستاده همونجا  رسگرد 

 بکشه منو  خواد   یم  شد  یم ادعاش که  مرد  اون.. نگرفتشون؟

 ..نکشت؟ چرا  پس

  اومد  طرفم به زار  حال با  رسگرد .. زدم یم نفس نفس  ترس زور  از 

 ..وافتاد زد  زانو  راه بی    ویل

  و  طرفش رفتم ترس با  نبود  خوب  اصال  هم خودم حال اینکه با 

 ..زدم زانو  کنارش

 - ..نیست؟ خوب حالتون

 ..انداخت بهم  رمق   ن   نگاه و  کرد   بلند  رسشو   حایل ن   با 



 -- ..فقط .. خوبم- -

 ..بود خون   پانسمانش..  خدا  وای.. کنار   زد  رو   کتش  ی لبه

 -- ..کنیم  عوض  پانسمانشو  باید .. کرده  خونریزی زخم- -

  ش سینه  ی قفسه.. کشید   یم نفس تند  تند .. زمی    رو  افتاد  پشت  از 

 ..شد  یم  پایی     و  باال 

  پاک  رو  ها  خون  خشکش قسمت با .. کردم  باز  رو  پارچه اروم

 فکر .. دادم  یم جر  رو  مانتوم از  تیکه یه باید  بازم.. کردم

  دیگه چی    خب.. بیاد  در  ازش تنه نیم یه  بدم ادامه همینجوری کنم

 ..نداشتیم هم ای

 تموم کارم.. بستم روش  رو  پارچه.. کردم  تمی    خوب رو  زخم وقت  

 ..ست بسته چشماش دیدم .. بود  شده

 - ..رسگرد

 ..رسگرد :  زدم صداش بلندتر  اینبار .. نداد  جواب

 شده  وارد  فشار  بهش خییل امروز .. ترسیدم.. نداد  جوابمو  بازم

یش نکنه.. بود   چشمام توی اشک فکر  این از .. شده؟ چی  

 ..بست حلقه

 ..زدم  صداش و  دادم  تکونش ترس با 



 - ..رسگرد.. کنی     باز  چشماتونو  خدا  تورو .. رسگرد  جناب.. رسگرد 

 اشک و  پایی    بود  شده  خم رسم.. بودم  افتاده گریه  به رسما  دیگه

 ..ریختم یم

  به عسل میشیم مجبور  کت    یم بازغش. . دخی   نگی    ابغوره انقدر - -

 -- ..بدیم خوردت

  و  بود  باز  چشماش.. کردم  نگاهش و  کردم  بلند  رسمو   خوشحایل با 

 ..کرد  یم نگاه منو  داشت

 ..خوبه؟ حالتون.. خداروشکر  وای:  گفتم  ذوق با 

 ..نیستم بد .. شما  مرحمت  به:  وگفت زد  جون   ن   لبخند 

 بلند  جام از  و  دمبرگردون  رسمو ..  کرد   یم نگاهم داشت  هنوز 

 و  اوردم رو  عسل ی شیشه  ماشی    توی از  رفتم.. شدم

 ..بود  نشسته جاش توی .. کردم  باز  درشو 

 - ..بخورین  این از  کم  یه

  هوس  منم.. دهانش  گذاشت  و   عسل تو  زد  انگشتشو  اروم

 ی   گوشه  با  و  دستم رو  ریختم  رو  بطری اب از  کیم.. کردم

 ..کردم  پاک مانتوم



ینیش وای.. دهانم تو  مگذاشت  و  زدم  انگشت یه  شد  باعث شی 

 ..بشه بهی   کم  یه حالم

  بعد  ساعت 1 خوری  یم گرمه  عسل.. بخور  عسل کمی    دخی  (

ه  یم خارش دستت  )کت    یم  غرغر  یه اونوقت گی 

 ..پیچید یم  رسم توی مادرم صدای.. خدایا .. شدم خشک رسجام

؟  مادر  بهارم(  )بیارم؟ برات خوری  یم چان  .. کجان 

 ..نشست اشک به چشمام

م(  )..خوریا  یم  رسما   تو  بیا .. مادر  عزیزدل.. دخی 

 ..شد جاری صورتم روی اشکام قطره قطره

 )..مادر؟  کجان  .. مادر؟  کجان  .. مادر؟  کجان  .. بهارم(

  زیر   زدم بلند .. دادم  فشار  محکم و  گوشام  روی گذاشتم  دستامو 

 حالش .. کجاست؟  االن مادرم.. مادرم خدایا .. گریه

 ..چطوره؟

  یم صدا  مادرمو  ش همه.. کردم  یم گریه  بلند  بلند  و  م کشید  یم جیغ

 یم   رسم توی هنوز  غمش از  پر  صدای.. کردم

 ..)..مادر؟ کجان    بهارم..(پیچید 



  به و  شدم بلند  جام از  گریه  با .. من به  بود  زده زل  تعجب با  رسگرد 

 و ایستادم پشتش. .  دویدم درختا  از  یگ طرف

  یم صدا  مادرمو  و  زدم یم  زار  دل  ته  واز  بهش چسبوندم پیشونیمو 

 ..کردم

  توی من .. بده حالش.. پیشش بیمارستان رفتیم یم داشتیم امروز 

 خدایا.. باشم کنارش  تونم  نیم و  کردم  گی    دره این

 ..خدایا.. باش نگهدارش خودت

 چشمم  یجلو  اومد  یم ش کشیده  رنج و   مهربون ی چهره که  همی   

 اون  خدایا .. شد  یم بیشی   م گریه  شدت اختیار  ن  

ام و  عزت با   مردم بی     زمونه این توی.. کشیده  زیاد  سخت     در  احی 

ش کنار    دخی 
 
 بد نگاه کش  نذاشت و  کرد   زندیک

  با  و  کرد   حفظ نجابتشو  ویل نداشت  شوهر  اینکه  با .. بندازه بهش

 و من ی گرسنه  شکم کردن  خیایط و  کردن  کار 

 ..بشه  اذیت نذار .. ست دیده رنج اون خدایا .. کرد   یم سی   خودشو 

  یم حرف خودم خدای با  و  کردم  یم  زمزمه لب زیر   رو  اینا  ی همه

 یم  رژه چشمام  جلوی مشکالتم یگ  یگ.. زدم

 ..رفی   



  از 
 
 داره االن دونستم نیم اینکه و  بودم مادرم حال  نگران طرق

 شب  اون یاد  وقت هر   هم طرف اون از .. کنه  یم چکار 

  من  رس  بال  همه این چرا .. شد  یم تر  تازه دلم  داغ افتادم یم لعنت  

 توی  باید  چرا .. نیستم؟ دخی   دیگه االن چرا .. اومد؟

  چرا .. خدا  ای.. کنم؟  تحمل رو   مشکالت همه  این کم  سن این

 حاال  که  نبود  بستم.. لنگه؟  پای مال سنگه  چ   هر  همیشه

 ..ندارم؟ خی   مادرم حال از  و  افتادم  گی    اینجا 

 داد ..  بود  شده خیس اشک  از  صورتم  که  درحایل و  باال  گرفتم  مو رس 

؟ یم منو  خدایا :  زدم  یه.. ساالری  بهار .. منم.. بیت 

  یم ازم داری که  دارم مادر  یه دنیا   دار  از .. کس  ن    و  تنها  دخی  

یش  همه این.. خدا؟ بیت   یم منو .. تنهام من.. گی 

 ظرفیت اندازه یه  تا .. ادمم منم.. نیست؟ بستم  مشکالت

م ی کاسه  باالخره.. ارمد  شب  اون.. مادرم  بیماری.. پرمیشه صی 

 نکردی کاری  یه چرا .. اومد؟ رسم به  بال   اون شب  اون چرا .. لعنت  

  اشتباه چه زندگیم توی.. نیافته؟ اتفاق اون
 
 بزریک

  خدایا .. دادم؟ پس  تقاص اینجوری که  بودم کرده
 
 خودکش   میگ

 محکم کن  کاری  یه.. بده ظرفیت بهم پس گناهه



  یم  بسته در  به  ش  همه.. نمیشه بینم یم کنم  یم  کار   هر .. بشم

 من برای خوش   هیچ کوفت    زندگیه این.. خورم

  نیم نصیبم مصیبت هم رس  پشت  اینطور  داشت  اگر .. نداره

م  اگر  خدایا .. شد   یم خودکش   به دست حتما  بشه تموم صی 

  بدبخت نذار .. کن  کمکم  پس.. خدا  میدم دست  از  ایمانمو .. زنم

 ..نذار.. خدا  نذار .. بشم این  از  تر  چارهبی نذار .. بشم

  یم  هام شونه.. پایی    انداختم رسمو  و  زدم  زانو  هق هق با 

 از.. زدم یم ضجه دل  ته  از  و  زانوم به بودم زده دستمو .. لرزید 

 ..کنه  نگاه منم به که  خواستم یم.. خواستم یم کمک  خدا 

 ..بود گرفته  بارون نم نم

******* 

 نگاه خدا  با  بهار  نیاز  و  راز  به  و  بود  ایستاده درخت همان  پشت اریا 

 از هم  خودش که  بود   غوغان   دلش در .. کرد   یم

ش  گریبان  که  حس همه این   بیماری..(بود  منگ و  گیج  بود  شده گی 

 به  بال   اون شب  اون چرا .. لعنت   شب  اون.. مادرم

  از  تعجب با ..)نیافته؟ اتفاق اون نکردی کاری  یه چرا .. اومد؟ رسم

 ..کرد  هنگا او  به درخت  پشت



  چه یعت  :  گفت  دل  در 
 
  اینجوری داره  که  افتاده براش اتفاق

 ..زنه؟ یم حرف شب کدوم  از .. میگه؟

 از   و  گوید   یم چه او  اینکه.. برد  فرو  فکر  به  را  او  بهار  جمالت این

 امده  رسش به  بالن   چه.. زند؟  یم حرف شب کدام

 ..کند؟  یم گله  خدا  از  و  کند   یم گریه  چنی    این که

م اگر  خدایا (   یم خودکش   به دست حتما  بشه  تموم صی 

 دستش.. افتاد  لرزه به قلبش..)خدا  میدم دست  از  ایمانمو .. زنم

؟ یعت  :  کرد   زمزمه لب  زیر  ارام.. گذاشت  ش سینه روی را   چرا .. چ 

 دست  از  ایمانشو  چرا .. کنه؟  خودکش   باید 

  طلب خدا  از  چرا .. اومده؟ دخی   این  رس  به  بالن    چه مگه.. بده؟

 ..کنه؟  یم کمک

 ترش کالفه  و   بود  شده جمع رسش در  جواب ن   چراهای این همه

 ..نداشت  پاسچ   کدام  هیچ برای.. کرد   یم

ون   یک   ویل.. کند   ارامش و  برود  طرفش به که   کرد   یم وادار   را  او  نی 

 خودش به .. گرفت  را  خودش جلوی سخت   به

  اینکه به.. داشت نیاز  تنهان   به او .. داد   نیم را   ای اجازه چنی   

 ..کند  خایل را  خودش



  اسمان وبه کرد   بلند  را  رسش .. چکید   صورتش روی باران ای قطره

وع سخت   باران امشب  داشت حتم.. کرد   نگاه  رس 

 ..کند  یم باریدن  به

م طرف به  اتش تنهان   به .. کرد   جمع را  انها  ی  همه  و  رفت ها   هی  

 بود  رفته فرو  فکر  در .. نشست  ان ر کنا  و  کرد   روشن

 ..کرد  بلند  را  رسش   پا  صدای  شنیدن با  که

 ..امد یم طرفش به  بهار 

******* 

  همی   ..  شدم بلند  جام از  شدم خایل گالیه  همه این از  خوب وقت  

 و کرده   روشن اتیش رسگرد  دیدم برگشتم که

  با .. نشستم اینطرف هم  من و  رفتم طرفش  به.. نشسته کنارش

 بودم  مطمی   .. بودم زده زل اتیش به اکم نمن چشمای

 بودم شده سبک کیم   اینکه.. نبود   مهم برام ویل.. شنیده صدامو 

 ن   و  بودم مامانم یاد  به هم هنوز  ویل.. کرد   یم ارومم

  نیم ویل.. کنه  یم صدام داره کردم  یم حس.. بودم  نگرانش نهایت 

 نیم بر  دستم از  کاری   یعت  .. بکنم کاری  تونستم

 ..بودم افتاده گی    اینجا .. اومد 



 -- ..بودن؟ یک  مردا   اون دون    یم- -

 گریه  خاطر  به که  داری خش صدای با  و  کردم  بلند  رسمو  اروم

 طرف  از  مطمئنم ویل.. نه:  گفتم  بود   شده اینجوری

 ..بودن  اومده کیارش

 حتما .. ندارم شک منم.. همینطوره اره:  وگفت داد  تکون رسشو 

 ..مرده یا  ایم  زنده ببیی     بودن اومده

؟ و   نکشی    رو  ما  چرا  پس  - ..رفی  

  رفی   .. کردم  زخیم  من روکه یکیشون:  وگفت کرد   کوتایه  سکوت

 حیوونا  خوراک اینجا  امشب بودن  مطمی    چون

 زود  صبح فردا  ویل.. رسوقتمون میان فردا  نشدیم  هم اگر  میشیم

 ..کی     پیدامون بذاریم  نباید .. بریم اینجا  از  باید 

 ..نشه  شدید  بارون نک  دعا :  وگفت کرد   نگاه اسمون  به

  پیدا  اسمون تو   ای ستاره هیچ.. کردم  نگاه اسمون به هم من

 ..بارون    و  بود   ابری هوا .. نبود 

 - ..چطور؟

م چوب یه  با  و   زد  زل اتیش به  خب:  گفت..  کرد   رو   و   زیر  رو  ها  هی  

 امکان اونجوری و   میشه خاموش  اتیش.. معلومه 



 ..کی     حمله بهمون حیوونا  داره

   ی دازهان به که  امروز 
 
  با .. بودم کرده  گریه   و  بودم ترسیده کاق

 تنمو تموم وحشت  و   پرید  رنگم حرف این شنیدن

 ..بود  اومده بند   زبونم.. گرفت

 ..میشیم؟ خالص  ازاینجا  یک  پس:  گفتم  حرص با 

 فردا .. بریم جان   تونیم   نیم  تاریکه که  االن:  گفت  جدی لحن با 

 یه  ها  تپه اون پشت مطمئنم.. کنیم  یم حرکت زود  صبح

 ..هست روستا 

؟ کجا   از   - ..مطمئت 

  اونجا  قبال .. هست زراباد  روستا  اسم باشم زده حدس  درست اگر - -

 -- ..شناسه یم منو  روستا  کدخدای.. بودم

ون دادم نفسمو    جون حیوونا  دست از  امشب کنه  خدا :  وگفتم بی 

یم در  به سالم  ..بیافتیم راه بتونیم  فردا  الاقل تا  بی 

  البه از  که  خش خش صدای  شنیدن با  که  بده جوابمو  خواست

 این  و  باال  اورد  دستشو .. شد  ساکت اومد  یم درختا  الی

 ..باش ساکت  و  نگو  هیچ   یعت  



 که  بود   تاریک  انقدر  درختا   بی   .. کرد   نگاه  رو  دورمون  تا  دور   دقت با 

 ..شد  نیم دیده چی    هیچ

 ..کردم  یم نگاه اطرافم به  فقط ترس با 

 - ..نداره امنیت اینجا .. ماشی    تو  بریم باید .. شو  بلند  جات از  اروم

ین از  کیم.. شدم بلند  جام از  و  کردم  گوش  حرفش به   ریخت  رو  بی  

 تو  انداخت و  بزرگ چوب تا  چند  روی

 ..شد  ور  شعله اتیش.. اتیش

 ..که  تو  برم تا  کرد   باز  رو  ماشی    در 

 - ..رسگرد.. رس .. س

  پشت به  و  کرد   دنبال نگاهمو   مسی   دید   رو  م زده وحشت نگاه وقت  

 3.. کرد   نگاه رسش

 زل رسگرد  و   من به بود  باز  هم دهناشون که  براق چشمای با  گرگ  تا 

 ..بودن  زده

 ..یاال.. ماشی    تو   برو :  گفت  رسی    ع رسگرد 

  زده زل   هم بدجوری که  گرگا   اون دیدن  با ..  ماشی     تو  رفتم رسی    ع

 هر  یعت  .. بود  اومده بند  زبونم ترس  از  ما  به بودن



  یم  بدتر  من از  روزش و   حال مطمئنا  بود  من جای هم  ای دیگه کس

 ..شد

 چرا  پس.. کردم  نگاهش تعجب با ..   بست رو  ماشی    در  رسگرد 

ون  کشیدم  رو  شیشه و  در  پشت رفتم.. موند؟ بی 

 ..پایی   

سم خواستم  بکش رو  شیشه:   غرید  لب زیر  که  تو  نمیای چرا  بی 

 .. البا

 - ..شما.. اخه ویل

ون هم ماشی     از  و  باال  بکش رو  شیشه.. نیست  مهم- -   منم.. نیا   بی 

 -- ..میام االن

ی دیگه  ..باال کشیدم  اخر  تا  رو  شیشه و  نگفتم چی  

  رو  اتیش توی چوب  های از  تا  چند .. کردم  نگاهش شیشه  پشت  از 

 دور .. دستش توی گرفت  مشعل مثل درست.. برداشت

 هم کنار   ردیق   رو  ها  چوب خودمون  سمت همون ماشی    دور  تا 

 ..چید

  اومد  اروم اروم بشه هل  اینکه بدون .. سمتش اومدن یم داشی    گرگا 

به  تا   چند .. عقب  و  بود   من  به پشتش.. زد  در   به ض 

 ..عقب کشیدم  خودمو  و  کردم  باز   درو  معطیل ن  .. گرگا   به نگاهش



  فلق کاری  محکم برای  و  بست هم رو   در  و  ماشی    توی اومد  رسگرد 

 ..زد رو  در 

  یم نگاه  گرگا   به فقط و  فقط و  بودیم نشسته هم کنار 

 ویل ..  شکست یم گرگا   ی  زوزه رو  شب سکوت .. کردیم

 ..کشیدن   یم خرناس داشی    انگار .. نبود  بلند  اونقدرا  صداشون

 شکار   مارو  تا  فرصی     منتظر  و  هستند  گرسنه  حسان   دونستم یم

 یعت  .. بود   امن جامون ماشی    این توی  ویل .. کی   

 ..باشه امن که  بودم امیدوار 

 جای بازم.. بود  سالم عقبش ویل بود   شده داغون که  ماشی    جلوی

  شکرش
 
 مخق   توش  داریم هم همینو  که  بود  باق

 ..بشیم

  رسگرد   و   من.. کشیدن  یم  زوزه و  چرخیدن یم اتیش دور  ها  گرگ

 سنگیت   سکوت  واقعا .. بودیم کرده  سکوت هم

 ..شنیدیم  یم  هم همدیگرو  های نفس صدای حت  .. بود 

  درست.. ماشی    ی شیشه  به  شد  کوبیده  محکم چی    یه  دفعه یه

 ساکت جا   همه چون.. نبود  اتیش که  اینطرف.. من کنار 

 گوشای  که  زدم جیغ همچی    افتاد  اتفاق این دفعه یه  و  بود 

 ..رسگرد به برسه چه  شد  کر   خودمم



 خودشو   هم موجود  اون.. کشیدم  یم جیغ  و  کردم  یم  گریه  بلند  ند بل

 دیدم برگشتم  لحظه یه.. شیشه  به کوبید   یم

 جلومو  نبود  کش  دیگه و  کردم  وحشت بیشی   دیدنش  با .. گرگه

ه  یم احساس که  کشیدم   یم جیغ  همچی   .. بگی 

 ..تپید یم  تندی به قلبم.. بشه پاره م  حنجره داره امکان ان هر  کردم

  یم سکته داشتم.. نداشتم قرار  و  اروم..  کردم  یم گریه  و   دملرزی یم

 ..کردم

 

  یم شیشه به  وخودشونو  یگ  اون کنار   بودن اومده هم گرگا   ی بقیه

 شد  یم  باعث ها  این .. کشیدن  یم زوزه و  زدن

م  بار  هزار  ی از  اینجوری عمرم تو .. بشم هوزند بمی  سیده چی    نی 

 ..بودم

  داشت چ   یعت  .. گفت  نیم هیچ   رسگرد .. بود  شده  بلند  هقم هق

 یم داد   و  جیغ نفر  ده ی اندازه به من  خود .. بگه؟ که

 ..بود  بست دوتامون ی واسه دیگه کردم

 ..شد نیم  دیده  درش ترش هیچ.. بود  اروم.. شنیدم  صداشو 

 -- ..باش   نگران نیست الزم.. امنه جامون ا اینج دخی  .. باش اروم- -



؟ بشکی   .. رو  شیشه.. اگه.. ا : گفتم  گریه  با   حال همون در   ..چ 

 نگاهش وحشت با .. خورد  تکون رسگرد .. شد  شدیدتر  م گریه

 ..گرفتم  بازوشو  محکمی   که  جلو  بره خواست.. کردم

ی؟ کجا   - ..می 

  و  ستر  که  حایل در  اشکم از  خیس چشمای با .. کرد   نگاهم و   برگشت

 بهش بودم زده زل کرد   یم بیداد  درش  وحشت

 ..کنم  ول بازوشو  نبودم  حاض   عنوان هیچ  به..

 -- ..توی  از   برم خوام یم- -

  گفتم  التماس از  پر  لحن  و  گریه  با  حرفشو  وسط  پریدم

 ..توروخدا.. نذارید  تنها  اینجا  منو .. نرید   توروخدا .. نه: 

  تو  اخماش.. مامچش تو  بود   زده زل..  کردم  یم التماسشو  مظلومانه 

 نگاهش.. ها  حرف  این و  غرور  روی از  نه.. بود  هم

 ..ناراحته انگار .. بود  گرفته

م جان  :  گفت  ای گرفته  لحن با   ..بردارم رو  م اسلحه  میخوام.. نمی 

 - ..کجا؟  از .. اسلحه؟

 -- ..کنم  پیداش باید .. ماشی    جلوی  همی   - -

 ..بود تاریک.. انداختم جلو  به نگایه نیم



؟  پیداش خوای  یم چطوری .. که تاری که  اینجا   - ..کت 

 ..شد روشن.. داد  فشار  زیرشو  ی دکمه و  اورد  در  فندکشو 

  از  ویل کمه  نورش.. کرد   استفاده ازش میشه هم قوه  چراغ عنوان به

ه هیچ    - ..بهی 

  صندیل دوتا  بی    از  رسمو .. رفتم همراهش منم جلو  کشید   خودشو 

 بند  م گریه.. کردم  یم ونگاهش جلو  بودم برده

 ..کردم  یم  هق هق هنوز   ویل بود  اومده

 ش اسلحه لبخند  وبا  کرد   بلند  رسشو .. گشت  یم دونبالش زیر  اون

 ..باال گرفت  رو 

 -- ..صندیل زیر  بود  افتاده- -

؟  چکار  باهاش خوای یم حاال :  گفتم  هق هق با   ..کت 

 ..نشست کنارم  عقب  اومد .. کنار   کشیدم  خودمو 

 -- ..کنیم  یم استفاده ازش شد  الزم اگر .. هیچ   فعال - -

 ..محکمه؟ ها  شیشه مطمئت  :  گفتم  و  کردم  نگاه گرگا   به

 -- ..نه - -

 ..!نه؟:  زدم داد 



  شیشه.. نیست که  اهن از  خب.. بابا  ای:  وگفت کرد   نگاهم  رسی    ع

 .. شکنه یم و  ست شکننده ..  ست

  شکست اگر .. بدین توضیح برام و حالتش خواد  نیم:  زدم داد  رسش

 ..خوره  یم رو  ما .. کنیم؟  کار   چه

  این توسط که  ترسیدم  یم خییل.. گفتم  مظلومانه اخرمو  ی جمله

 ..بشم خورده  انگی    نفرت موجودات

  نیم رو  مرد  این چی    هیچ انگار .. ارامش از  پر .. بود  اروم نگاهش

 ..ترسوند 

  به زدن  ونو خودش باز  و  کشیدن  بلندی ی زوزه گرگا   موقع همون

 ماشی    کاپوت   رو  بود  رفته هم  یکیشون اینبار .. شیشه

 نریخته  ویل بود  شده داغون جلو   ی شیشه.. کرد   یم نگاهمون و 

 عجب.. تو  اومدن یم  راحت وگرنه خداروشکر .. بود 

 ..نکنه درد  ش سازنده  دست.. محکمیه ماشی   

 شیشه.. شیشه به کوبه  یم خودشو  داره  دیدم تعجب  کمال  در 

 ..دش بیشی   ترکش

 ..نشکنه شیشه فقط.. کردم  غلط خدا  ای. کشیدم  بنفش جیغ یه

  االن.. کشنه  یم رو  شیشه داره.. شکنه یم داره:  گفتم  جیغ با  همراه

 ..تو میاد 



 که  اروم البته.. کرد   یم ارومم بود  کنارم  اون و  نبودم تنها  که  همی   

 ..بود   دلگریم برام جوران   یه نه

 انگار . . شد  بلند  اخش صدای.. انداختم چنگ بازوش به ناخداگاه

 و  بود  ناخواسته کارام  ی همه  ویل.. بودم  داده  فشار  زیاد 

یل  ..نداشتم رفتارم روی کنی 

 فکر  هرکاری  از  قبل نمیذاشت  و   بود  کرده  غلبه  عقلم به ترس

 یم  خودم ناچ   رو  رسگرد  لحظه اون توی.. کنم

 ..کنه  کمک  بهم تونست یم که  کش.. دیدم

  دونم نیم  دفعه  یه.. شیشه  به کوبیدن  یم خودشونو  دوتان   اینبار 

 ..نبودم اطرافم متوجه دیگه .. رفتم  حال از  شد  چ  

******* 

 ترسیده  دانست  یم..  گرفت  دردش.. انداخت چنگ  را  بازویش  بهار 

 او  برای دلش.. نیست  خودش دست حرکاتش و 

س امروز .. سوخت  یم   شده وارد  انها  دوی  هر  به زیادی  اسی 

 ..بود بدتر  چی    همه  از  دیگر  ها  گرگ  وجود .. بود 

وع  شدیدی باران   هوا .. بود  خاموش   به  رو  اتش.. کرد   باریدن به رس 

 ماشی    داخل حت    ورسما  سوز  این و   داشت  سوز 

 ..شد یم حس هم



د  یم  دست  در  را  او  بازوی  و  کشید   یم جیغ بهار    او  به محکم.. فس 

  از .. ود ب کرده  سکوت اریا .. بود  چسبیده
 
 بهار   طرق

 گرگها   هم طرف ان واز .. کند   تمرکز  اریا  گذاشت  نیم.. گرفت  نیم ارام

 و  کوبیدند   یم جلو  ی شیشه  به  را  خودشان

 ..داشتند را  ان شکسی    قصد 

  حرکت ن   بهار  ناگهان .. کرد   شلیک ی اماده را   ش اسلحه اریا 

 ..شد  شل اریا  بازوی دور  از  دستانش.. ماند  رسجایش

 روی افتاد  پشت به بهار .. داد  تکانش کیم  کرد   شنگاه متعجب اریا 

 حال  از  ترس  زور  از .. بود  شده بیهوش.. صندیل

 ..بود رفته

به چند  با   پیاده  ماشی    از  ارام اریا .. شکست یم  شیشه دیگر  ی  ض 

 از یگ  رسی    ع و  شد  خم.. بود  روشن هنوز  اتش.. شد 

  ی اماده.. بودند  ایستاده جلویش گرگ  3 هر .. برداشت را  ها  مشعل

 ..خوردند نیم تکان ویل بودند  هحمل

د  دست  در  را   ش اسلحه اریا    فاصله اتش از .. بست را   در .. فس 

 خود طرف به  را  ها  گرگ  بود  این قصدش.. گرفت

 ..بکشاند



  ویل کردند   حمله طرفش به گرگ  3 هر  شد  دور  اتش از  که  همی   

 بر را   دره سکوت  گلوله   ن   در  ن    شلیک صدای

 اریا .. افتادند  زمی    روی  بر  خون  در  غرق حیوان  3 هر .. 3 و ..4

 1..  زد  هم..  بوده تا  2 انها  تعداد  بود  مطمی   

 پنجره به   دیگر  یگ  و  بودند  اتش کنار   موقع ان که  تایشان3..  است

به  ..بود؟ کجا   گرگ  چهارمی    پس.. زد  یم ض 

  با  و   برگشت   رسی    ع  رسش پشت از  خش خش صدای شنیدن با 

 شلیک داشت را  او  به  حمله قصد   که  گرگ  دیدن

 ..شدند  کشته  تا  2  هر .. کرد 

 خود  به را  کتش.. چکید  یم باران قطرات اریا  روی و  رس  از 

د   یم  دور  اینجا  از  را  ها  گرگ  ی جنازه باید .. فس 

  یم انجا  به خون بوی کردن  حس  با  دیگر  حیوانات وگرنه.. کرد 

 ..امدند

 همانجا .. برد  درختان طرف به و  کشید   یگ یگ  را  گرگ  تا   2 هر 

 ..شتبرگ  و  گذاشتشان

ی.. شست بطری اب با  را  دستش   اب از  چی  
 
 نگایه.. بود  نمانده باق

ی.. انداخت اطرافش به  شدت  از .. نبود  دیگرخی 

 ..بود شده کم  باران



  پایی    به صندیل  روی از  بهار  رس .. زد  را   در  قفل  و  ماشی    داخل رفت

 را  او  و  گرفت  را  هایش شانه ارام.. بود  شده خم

 ..نشاند صندیل روی

  ن   در   ن   و  منظم صدای  از  را  این.. بود  رفته فرو  ق  عمی  خواب به

 ..داد تشخیص هایش نفس

 هم خواب توی حت  .. بود  خوابیده مظلومانه.. کرد   نگاه  صورتش به

 لبخند خداگاه نا .. کرد   یم هق هق  ریزی  صدای با 

 ..نشست لبانش روی

  دید  یم  و  شد  یم بیدار   اگر .. خوابید  که  خوب همون:  گفت  لب زیر 

 ..حتما کردم  ار چک ها  گرگ  با 

  دوست  ویل.. چرا  دانست نیم.. بود  اجز  هم گفتنش  از .. نداد  ادامه

  نداشت
 
 که  دلیل  همان به  شاید .. بیافتد  او  برای اتفاق

 ..هم  شاید .. دانست  یم خودش

  تن از  را  خیسش کت.. کرد   یم رسما   احساس.. کشید   عمیق   نفس

 صندیل  روی  را  کت.. بود  خیس موهایش.. کرد   خارج

 هم روی را  چشمانش.. داد  تکیه صندیل  پشت   به.. انداخت جلو 

 ..گذاشت



  باز  را  چشمانش.. شنید  را   بهار   وار  زمزمه صدای موقع همان

 یم  هق هق و  زد  یم حرف  خواب در .. کرد   نگاهش.. کرد 

 ..کرد

 ..شود هایش زمزمه متوجه تا  برد  جلو  کیم  را  صورتش

 - ..مامان.. انمام

  خیس را  زیبایش صورت اشک.. زد   یم  صدا  را  مادرش اسم مرتب

 یم  جلوه قبل از  تر   مظلومانه  صورتش.. بود  کرده

 ..کرد

  با .. بود   داغ بهار  های نفس.. کرد   نگاهش کم  ی فاصله  ان از  اریا 

 او  پیشان   روی  و  برد  جلو  را  دستش  تردید 

  به امروز  که  بود  عصت   فشار  از  حتما .. داشت  تب  کیم .. گذاشت

 ..بود شده وارد  او  به زیادی  حد 

  به.. داد   تکیه پشت   به را  رسش اریا .. ریخت یم اشک بهارهمچنان

ه سقف  را چشمانش.. کشید   عمیق نفس.. شد  خی 

  در  حضورشان از .. امروز  اتفاقات درگی  .. بود  درگی    ذهنش.. بست

افتاده  دره  این  توی که  االن به تا  دادگاه  گی 

  بتوانند  تا  شود  صبح زودتر  چه هر  کرد   یم دعا  دعا .. بودند 

 ..دهند نجات اینجا  از  را  خودشان



 چشمانش خواست تا .. کرد   حس نزدیک ی  فاصله از  را   بهار   حضور 

   کند   باز  را 

ه  او  به  تعجب با   یم  کمک  لب زیر  اینبار .. بود  خواب هنوز .. شد  خی 

 ..گفت  یم هذیان.. خواست

  از  را  بهار   تن گرمای.. داشت  تن  به را   مردانه زیرپوش  همان تنها  اریا 

 .. کرد   یم  حس هم هایش لباس روی

  ادم یک چه باشد  پلیس چه  حاال .. غریزه دارای و  بود  مرد 

 غریزه این ناخواه خواه.. بود  انسان حالت هردو  در .. معمویل

 ..داشت  بیم ان از  که  ای مردانه  ی غریزه.. داشت وجود  او  در 

 .. بود  خودداری ادم.. بود  مطمی    ازخودش.. بود  کالفه

 او   ویل بود  ناخواسته  اینکه با .. بیافتد  اتفاقات این خواست نیم

 او  به که  حالت  .. نبود  کارهان    و   برخوردها  چنی    اهل

  یم ختم راه دو  به که  ای غریزه.. بود   غریزه روی از  بود  داده دست

 دوم   راه و .. وسه  اول راه.. شد 

  عنوان  هیچ به.. باشد   هوس و   هوا  دنبال که  نبود  مردی اریا .. عالقه

 ..دوم راه ویل.. نداشت قبول را  این

 هیچ..  نه .. داشت ایرادی بهار  اینکه نه.. ترساند   یم  را  او  دوم راه

 جدان    او  دلیل .. نبود  ترسش  بر  دلیل  ها  این از  کدام



ها  خییل او  لیلد.. بود  دیگران با  اختالفاتش او  دلیل.. بود   بود  چی  

  که
 
 ..باشد داشته بیم اینده از  او  شد  یم باعث  همگ

  شدن   ایا  ویل.. کند   رسکوبش بتواند  شاید .. کرد   یم دوری حس این از 

 خود  در   را  جدید  حس این  توانست یم  ایا .. بود؟

 ..کند؟  رسکوب

ه بهار  به   ویل.. شد  یم  تر  قوی  حسش کرد   یم که  نگاهش.. شد  خی 

 ..بود اندازه همان  به هم ترسش

ه ماه به.. برگرداند  را  رسش.. داد   تکیه صندیل پشت   به  ..شد  خی 

 ..رفت خواب به  و  شد  گرم  چشمانش کم  کم

 ..بود  انها  برای ای کننده  خسته روز  امروز 

 ..اضطراب و   تشویش از  پر 

  باز  چشمامو  الی اروم پیچید   دلم توی که  دردی احساس با 

   نگاه.. کردم
 
 افتاد  جا  برام  کم  کم.. انداختم اطرافم به گنگ

 ..هستیم  کجا   که

  ی پرده  مثل دیشب اتفاقات و  ها  گرگ  ی حمله ی صحنه دفعه یه

 ..گذشت  چشمام جلوی  از  سینما 



ون  ماشی    ی شیشه  از  ستر  با  ی.. کردم  نگاه  رو  بی    کنارمو .. نبود  خی 

 خدایا.. کردم  وحشت.. نبود  رسگرد .. کردم  نگاه

 ..بشم پیاده ماشی    از  ترسیدم یم.. رفته؟ کجا 

 چه خدا  وای.. پایی    کشیدم  رو  شیشه کم  یه و  پنجره کنار   رفتم

 اطراف به نگایه و  مالیدم هم به دستامو .. میاد  سوزی

 ..بود   نیومده باال  کامل  خورشید   هنوز .. انداختم

 حسان    دلم.. بود  چوب تیکه تا  چند   دستاش توی..   دیدمش دور  از 

   از .. بود  گرفته  درد 
 
 نخورده هیچ  .. بود  گرسنگ

یش اونم که  عسل شیشه یه بود  شده غذامون  و   بودم   چی  
 
 باق

 ..بود نمونده

 من به  توجیه اینکه بدون .. شدم  پیاده و  کردم  باز  رو  ماشی    در 

 های تیکه و  نشست پاش روی بکنه نگاهم حت   یا  هبکن

م روی ریخت رو  چوب   دیشب از  که  هان   هی  
 
  مونده باق

 ..کرد  یم روشن اتیش داشت.. بود 

 به ابش از  کم  یه.. نبود  توش زیادی چی   .. برداشتم رو  اب بطری

 ..خوردم هم کیم  و   زدم صورتم

 ..بود پایی    رسشم .. گفت  نیم هیچ  .. بود   اون به نگاهم

 ..بخی   صبح.. سالم:  گفتم  و  کردم  ای رسفه تک



م زیر  گرفت  رو  فندک کنه  بلند  رسشو  اینکه بدون    لب زیر   و   ها  هی  

 ..بخی   صبح:  گفت  وخشک جدی

 گرگا   یاد   دفعه یه.. کنه؟  نیم نگاهم چرا .. شده؟  چش این واااا 

 ..افتادم

 - ..شد؟ چ   دیشب 

 ..رفت ماشی    طرف وبه  شد  بلند  جاش از 

 - ..شدن؟ چ   گرگا   اینه  منظورم-.. شد؟  چ   چ  - -

 خییل  انگار .. داشبورت تو  گذاشت  فندکشو  و  کرد   باز  رو  ماشی    در 

 ..ذاشت  نیم جیبش تو  که  ارزشه با  براش

  کرده  غش ترس از  خانم رسکار  وقت  .. هیچ  :  وگفت زد  پوزخند 

 تو بس از .. فکرکنم کم  یه  شد  فرصت تازه بودی 

  تی   تا 2 با   هم بعد .. کنم  تمرکز  تونستم نیم کردی  جیغ جیغ گوشم

 ..راحت    همی     به.. اوردم رو  دخلشون

 ..شده؟ اینجوری چرا   این اصال .. کرد؟  یم م مسخره داشت  یعت  

   اخم
 
  هم به دستامو  که  حایل در .. نشستم اتیش وکنار  کردم  کمرنگ

 من  دست مگه:  گفتم  جدی لحن با ..  مالیدم یم

 ..بودم  ترسیده خب.. بود؟



 ..زد زل اتیش به  و  نشست روم روبه

 -- ..هست بازوم رو  جاش.. ترسیدی بود  معلوم کامال .. خب اره- -

 نگاهم چشیم زیر  کردم  سکوت  دید  وقت  .. کردم  نگاهش گنگ

 و  کنار   زد  رو  کتش  اروم دید  که  رو   گنگم  نگاه.. کرد 

 ..بود  ناخن  جای.. داد   نشون بازوشو 

 - ..داره؟  ربیط چه من  به این خب

 ..بود لباش رو  پوزخند  هنوزم .. انداخت بهم نگایه نیم

ون  اورد  رو  عسل  ی شیشه  ماشی    توی  از    من طرف  به و   بی 

 ..گرفت

  نسبتا   راهمون چون ..  نکت   ضعف فعال .. بخور  کم  یه  بگی  - -

 -- ..کنم  کولت  ندارم حوصله  و  حال.. طوالنیه

؟  کولم.. اوهو :  گفتم  دلم تو    یم  تحویل  خودشم چه.. عمرا .. کت 

ه  ..گی 

  بهم کوتایه  نگاه.. کشیدم  دستش از  تقریبا  رو  شیشه

 ..نشست  اونطرف رفت و  هم تو  کشید   اخماشو .. انداخت

 هیچ   از  ویل گرفت  نیم که  رو  غذا  جای.. ردمخو   عسل  از  کم  یه

 ..بود بهی  



ی جلوشو  گذاشتم  رو  شیشه   زیر .. خورد  کم  یه اونم.. نگفتم وچی  

 بود  ریخته بهم کم  یه  موهاش.. کردم  نگاهش چشیم

  جذاب هم هنوز  ویل.. ست خسته داد   یم نشون صورتش و 

اییش   ویل بود  اخم با  همراه اینکه  با  نگاهش.. بود   گی 

 ..شد یم جدی وقت   مخصوصا .. بود  شده  دوبرابر 

  سنگیت   انگار .. بهش بودم زده زل  من ویل کرد   نیم نگاهم اون

 .. کرد  بلند  رسشو  چون کرد   حس نگاهمو 

 باهام داره چرا .. چیه؟ دردش ببینم  خواستم یم.. ندزدیدم نگاهمو 

 ..کنه؟  یم  رفتار  اینجوری

 ..پایی    انداخت رسشو   و  هم تو  کشید   بیشی   اخماشو  اون ویل

 هرچ    ماشی    تو  از  برو  کت    نگاه منو   بشیت   اینجا  اینکه جای به- -

 -- زودتر چه هر  باید .. کن  جمع هست پرت و  خرت

 ..کنیم  حرکت

  فعال .. نداشتم هم ای دیگه ی چاره خب ویل شم بلند  نداشتم حال

 ..رئیسه اون

  ماشی    تو  از  رو  خوره یم  دردمون  به دونستم یم که  چ   هر 

 رو لوازم  و  برداشت  کوله  یه  اشی   م عقب از .. برداشتم

 ..ش روشونه انداخت و   توش ریخت



 چرا  که  بود  سوال جای خودم برای.. کرد   نیم من به  توجیه اصال 

 تغیی   همه این من با  رفتارش رسگرد  شبه یه

 که  نداشتم باهاش کاری  دیدم یم کردم  یم فکر   چ   هر .. کرده؟

 ..بکنه رفتارو  این من با  بشه باعث

ا همون با    و  اتیش رو  ریخت خاک کم  یه بود  خون   که  هنشپی 

اهنو .. کرد   خاموشش  قران ویه  ماشی    تو  انداخت پی 

  و  برداشت  اونو  بود  اویزون جلو  ی ایینه به کوچیک

 ..کتش  جیب تو  گذاشتش.. بوسید 

  یم  جلو  جلو  و  گفت  نیم هیچ  .. رفتم  دنبالش منم.. کرد   حرکت

 چ   هر  بازم و  شدیم یم رد  درختا  الی ازالبه.. رفت

ی رفتیم یم  جلوتر   ..شد نیم دیده  بوته   و  درخت جز  چی  

  نا   دیگه.. رفتیم یم راه داشتیم که  بود  ساعت   1 تقریبا 

 تی   همچی    دفعه یه .. کرد   یم درد   و  بود  خایل شکمم .. نداشتم

  شکمم به دستمو  و  شدم دوال  و  اخ گفتم  ناخداگاه که  کشید 

 ..گرفتم

 هنوزم.. برگشت طرفم به و  ایستاد  جاش تو .. شنید  رو  اخم صدای

 ..داشت اخم

 -- ..شد؟ چ  - -



 ..کنه  یم  درد  خییل.. دلم:  گفتم  ناله با 

ون داد  نفسشو  حرص با   بیای راه شل انقدر  بخوای اگر :  گفت  و  بی 

 اینبار و  رسیم نیم روستا  به هم شب کت    معطل و 

 ..بشیم مخق   توش که  منداری هم ماشی     دیگه

  یم درد  دلم که  بود   من دست مگه.. گرفت  حرصم حرفش این از 

 ..کرد؟

 زدم داد   رسش بلندی  صدای با  تقریبا .. بایستم صاف کردم  سیع

 خوب حالم میگم بهت دارم.. میدی؟ دستور  یه چرا : 

 ..منه؟ دسته مگه.. کنه  یم درد  خییل دلم.. نیست

 راه  بتون    باید  کت    یدا پ نجات میخوای اگر .. نیست منم دست- -

؟   یم زور  حرف چرا -.. بیای  - ..تونم  نیم میگم.. زن 

  خودت معطل هم رو  من.. بمون  همینجا  پس:  گفت  عصبانیت با 

 ..کردی

 اینجا  منو  خواست یم   یعت  .. بود  جدی.. کردم  نگاهش زده بهت

 ..بود؟ پست انقدر .. بره؟  و  بذاره

ی؟  و  میکت   ول منو  یعت     رسم بالن   چه تنیس خیالتونم عی   .. می 

 - ..میاد؟



  ناز  بخوای اگر :  گفت  صورتمو  جلوی گرفت  رو  ش  اشاره انگشت

  یه و  کت  
 
 در  بازی  بچه و  کنه  یم درد  کجام  بگ

 ..کنم  یم کارو   همی    بیاری

  یم  پناه و   پشت  ن   خودمو  جنگل این وسط.. بودم کرده  بغض

 ..بیارم  کم  ازش نباید  منم.. دیدم

؟ یک  رکردیفک:  وگفتم  کردم  نگاهش خشم با   که  حاال .. هست 

 جاده  و  باز  راه.. خورم نیم  تکون جام از   من شد  اینطور 

 ..بفرمایی   .. دراز 

  بغض هم.. کردم  جمع شکمم تو  زانوهامو   و  نشستم  درخت یه کنار 

 دارم.. بره زودتر  کنه  خدا .. بودم عصبان   هم داشتم

  نیم وایساده جلوم این تا  ویل بشکنم بغضمو  خوام یم .. میشم خفه

 ..تونم

ه:  زد  داد  رسم حرص با   ..لجباز ی دخی 

 ..هست که  همیت  :  زم داد  منم.. کردم  نگاهش و  کردم  بلند  رسمو 

  جلوی خوام نیم.. نمیام نه-.. نمیای؟.. همینه؟ اخرت  حرف- -

 - ..درک  به بره هم  بهار .. بفرمایی   .. باشم وپاتون دست

  مهم  برام ویل.. کشید   یم  شعله عصبانیت  و  خشم چشماش از 

 دیگه  من  نه.. بردم  نیم حساب ازش قبل مثل گهدی .. نبود 



  اریا  اون..   بودیم معمویل ادم تا   دو  اینجا .. بازجو  اون نه  بودم متهم

 ..بهار منم

 ..پریدم جام تو  که  زد  داد  همچی   

 -- ..بش   حیوونا  خوراک تا   باش جا  همی   .. نیا .. درک   به- -

 دنبالش چشم با .. رفت و  کشید   راهشو  منو  به کرد   پشتشو   هم بعد 

 اشک  قطره یه کرد   من به پشتشو  که  همی   .. کردم

 ..چکید صورتم روی چشمم ی گوشه  از 

 ..وجدان ن  .. نامرد .. خییل.. پست   خییل.. لعنت  :  زدم داد 

؟ یک  با  بگه  برنگشت اصال   ..هست 

  یم پنایه  ن   احساس.. گریه  زیر  زدم و  زانوهام رو  گذاشتم  رسمو 

 ..کش  ن   احساس.. کردم

 حاال :  گفتم  لب زیر  کردم  یم هق هق که  حایل در .. کردم  بلند  رسمو 

 چکار تنها  و  تک جنگل این توی  بدبخت منه

 ..کردی؟  قسمتم بود  مصیبت   چه این خدایا .. کنم؟

  باید .. بزنم زار  و  بشینم همینجا  نباید .. بود  گذشته  ساعت   نیم تقریبا 

 ..کنم  کاری  یه



  دردم  دل .. کردم  پاک  اشکامو  استینم ی  گوشه  با .. شدم بلند  جام از 

 وراه  شکمم به گرفتم   دستمو .. بود  شده بیشی  

 دارم کردم  یم احساس ش همه ویل بودم رفته رو  زیادی راه.. افتادم

 ..چرخم  یم خودم دور 

  یا  نفر   یه  حضور .. شنیدم خش خش  صدای رسم ازپشت دفعه یه

 داره یگ بودم مطمی   .. کردم  حس رو   نفر  چند  شاید 

 ..لرزیدم خودم  به  فکر  این با .. کنه  یم تعقیبم

 رو  گذاشت  دستشو  یگ دفعه  یه که  بدوم وخواستم برگشتم

 ای  خفه جیغ.. درختا  از   یگ پشت کشید   منو  و  دهانم

 ..زدم یم  وپا  دست .. کشیدم

 .. بود  بهش پشتم

 -- ..میافتیم گی    وگرنه.. باش  ساکت.. هیسسسس- -

  بودم عصبان   دستش  از  اینکه  با .. بود  رسگرد  صدای.. بود  خودش

 ذوق  بود  اینجا  اینکه از  هم جوران   یه چرا  دروغ ویل

 ..بودم کرده

  من ویل.. بکشم جیغ  ترسید  یم انگار .. بود  دهانم رو  هنوز  دستش

 درخت  پشت از  رو  نفر  چند  صدای.. ارومم که



 ..شنیدم

؟  جارو  همه.. شد؟ چ  - -  -- ..گشتی  

 -- ..زمی    تو  رفی    شدن اب انگار  ویل اقا  بله- -

  یم سالم هردوتاشونو   من .. بگردین  بازم.. نشدن دور  زیاد  مطمئنم- -

 -- ..سالم.. گفتم؟  چ    شنیدید .. خوام

 -- ..قربان بله- -

 تشخیص صداشو .. کردم  یم گوش  اونا  مکالمات به وحشت  با 

 ..بود کیارش.. بود  فطرتش پست خود .. دادم

 ناخداگاه ترس  زور  از  وگرنه  بود  دهانم رو  رسگرد  دست شد  خوب

 ترسیدم یم کیارش  از  که  انقدر .. کشیدم   یم جیغ

سیده ها   گرگ  از  دیشب   ..فهمم  یم االن اینو .. بودم  نی 

 دقیقه چند .. شدن یم  دور  اینجا  از  که  شنیدم پاهاشونو  صدای

 برگشتم.. برداشت دستشو  اروم رسگرد .. گذشت

 ..کردم  ونگاهش

 ش  دسته دارو  کیارشو :  وگفت کرد   نگاهم اخم با 

 من متوجه اونا .. دیدمشون   که  رفتم یم داشتم.. دنبالمونن 



 پیدات تا  برگشتم همی    برای.. تو  طرف اومدن یم  داشی   .. نشدن 

 ..اینطرف میای داری دیدم که  کنم

 ..بری؟ خواست   نیم  همگ.. اومدی؟ چ   برای:  گفتم  جدی لحن با 

  با  انتخاب  حق ویل.. برم خوام یم  هم االن و  برم  خواستم یم- -

 -- کیارش  تا  مون   یم همینجا  یا  میای  من با .. خودته

 ..کیارش  یا  من یا .. کنه؟  پیدات

  جوری یه شد  باعث( .. کیارش  یا  من)  یا  گفت  که  اخرش ی جمله

 کردم  یم احساس ویل بود  حش چه دونم  نیم.. بشم

 ..خوشاینده برام

ه- - ی تصمیم ودرست  نکت   لجبازی بهی    تصمیم  نظرت به- .. بگی 

 - ..چیه؟ درست

 - ..بگو  خودت

 - ..بگو  شما  پس.. پرسیدم من

 -- ..پرسه نیم  سوال دولت مامور  از  کش- -

 ..داره؟ شکایلا.. پرسم یم  من ویل:  گفتم  چشماشو  توی  زدم زل

ه لحظه چند    اگر :  وگفت برگردوند  صورتشو  کالفه.. کرد   نگاهم خی 

ی  خطر  بیای من با   اگر ویل .. کنه  یم تهدیدت کمی 



 ..میافته خطر  به  جونت بمون  

 - ..مهمه؟  برات من جون

 رفتم کم  یه و  ترسیدم که  کرد   نگاهم و  برگشت همچی    دفعه یه

 ..عقب

 ..دبو  نشسته پیشونیش روی غلییط   اخم

 ..چیه؟ منظورت:  زد  داد  رسم خشم با 

   از  ویل..   بودم افتاده پته تته به
 
 ..نبازم خودمو  کردم  سیع هم طرق

 - ..کردم  سوال فقط.. باشم؟ داشته  منظوری باید  مگه .. هیچ  .. ه

  از .. بودم ترسیده ازش واقعا .. بود  شده  سفت فکش.. جلو  اومد 

 تکیه رسم  پشت درخت به.. اوردم نیم در  رس  کاراش

 ..دمدا

ه  تمام  جدیت با  ی یه  بذار :  وگفت چشمام  توی شد  خی   رو   چی  

 ی  دره این توی اینجا  دو   هر  تو  و   من.. کنم  روشن برات

 راهش.. کنیم  پیدا  نجات اینجا  از  که  میخوام من.. افتادیم گی    لعنت  

 جونمونه  نجات وفقط فقط من  قصد .. بلدم هم رو 

  جونت اگر  ال حا.. همینه خاطر  به بیای من با  میگم  بهت هم واگر 

 استقبال  به همینجا  تون   یم نداره اهمیت   برات



  نکرده حمله بهت حیوونا  قبلش اگر  تازه.. بمون   کیارش

 ..گفتم؟  چ   فهمیدی .. باشن

 پس:  گفتم  ای گرفته  لحن با  لب  زیر .. بود  چشمام روی نگاهش

 شما .. رادمنش اریا  رسگرد  جناب کن  گوش  شما  حاال 

 
 
  بندی یم  جمع داری .. سته؟در ..  ماست جونه نجات قصدت میگ

 هم اینو .. میشه چ   من  رسنوشت  که  مهمه  برات پس

 اینجا   تون   یم اهمیته ن   برات  جونت اگر  که  گفت  

ین ن   برام من  جون.. اره.... بمون   ه ارزشی  ی تنها .. چی    که  چی  

م ن   روزش و  حال از  االن که  مادرمه داره ارزش برام   دون   یم .. خی 

؟ یم . . اهمیته؟ ن   برام جونم چرا   ..دون 

 چشمام مهمون  اشکام.. کردم  بهش وپشتمو  شدم رد  کنارش  از 

 ..بودم کرده  عادت بهشون  مدت این توی .. شد 

  دنیا  این  توی  و  باشه داشته  رسطان مادرت  دون   یم:  گفتم  بغض با 

؟ یعت   باش   نداشته رو  کس  هیچ  تو  دون    یم.. چ 

  این  به دنیای
 
  شونه  یرو  رستو  تا   باش   نداشته رو  کس  هیچ بزریک

؟ یعت   کت    ودل درد  وباهاش بذاری  هاش  ..چ 

  یم  اون با  دالمو  و  درد   ی  همه مریضه مادرم بفهمم  اینکه از  قبل تا 

 ترسم  یم.. ترسم یم .. تونم  نیم االن  ویل.. کردم



 ..بشه بدتر   هست که  ایت   از  وحالش کنم  ناراحتش

  احساس..   نرفت پایی    ویل دادم قورت گلومو   یتو  بغض
 
  یم خفگ

 روی بود   شده عقده ها  حرف این ی همه.. کردم

  یه و  دلم  توی ریختم  یم  رو  م غصه و  غم.. بودم توداری دخی  .. دلم

 با  که  بارون زیر  دیشب مثل.. کرد   یم  باز  رس  دفعه

 ..بود  شده تموم طاقتم دیگه.. زدم حرف خدا 

 نداشته پول تو   و  بزنه بال  بال جلوت ادرتم دون   یم :  گفتم  ناله با 

؟  یعت   بخری داروهاشو  باش    زور  از  دون   یم.. چ 

  بده  قول بهت  فقط تا   بش   هوسبا فطرت  پست ادم  یه زن بری فقر 

؟ یعت   کنه  فراهم مادرتو  داروهای  ..چ 

 ..بود پایی    رسش.. کردم  ونگاهش برگشتم

؟ یعت   دون   یم:  زدم داد    به اونم.. گذرم  یم جونم از  من.. اره؟.. چ 

 تونم  نیم وقتم  هیچ که  نگفته دلیل هزار 

  دونست   یم .. بیارم زبون  به تونم نیم که  کری  هه  و  شوم انقدر .. بگم

 به .. مرگ خاطر  به  نه.. ترسم؟ یم خودکش   از  من

  اون به.. خدا  به.. دارم ایمان هنوز  من .. مرگ از  پس عذاب خاطر 

 هد ع خودش با  ویل .. گناهه  خودکش    اینکه به.. دنیا 



ه ازم مادرمو  اگر  که  کردم  عهد  خودم خدای با  کردم  حتما  بگی 

 دون   یم.. پام  زیر  میذارم ایمانمو .. کنم  یم اینکارو 

 ..چرا؟

 پیدا  نگاهش از  هیچ  .. چشمام تو  زد  زل و  کرد   بلند  رسشو  اروم

ی هر   از  تیه.. بود  خایل انگار .. نبود   ..چی  

 مادرم از  بعد  رو  کش  هیچ چون.. کسم  ن   چون:  گفتم  بغض با 

 معلوم .. میشم تنهاترین  چون.. کنم  تکیه بهش که  ندارم

  زنده خودمو  بتونم که  دارم  پویل نه.. انتظارمه در  چی    چه نیست

 هیچ  .. باشم امیدوار  که  شغیل نه.. دارم نگه

 ..هیچ  .. ندارم

  یه بشم .. خالف کار   تو  برم باید .. بفروشم مواد  باید   باید  پس

 جون .. پست و  یفکث  ادم یه بشم.. انگل

م رو  ادما   زندگیمو  ادما  خون پول  با .. بمونم؟ زنده خودم  تا  بگی 

 به که  باشه پشتم مادری اه دارم عمر   تا .. بچرخونم؟

  نفرینت خدا  کس  فالن  نمیگه مادر  اون.. فروختم؟ مواد  ش بچه

 بچه  دست  کف  میذاره رو  مواد  این که  کش  میگه.. کنه

 ..بخوره گرم  زمی    به الیه م



 فکرکردی نشست   خودت پیش شاید .. بشه  اینجوری خوام نیم من

 هیچ   وهنوز  ندارم  بیشی   سال 18.. م بچه من

  من .. نکن فراموش وقت هیچ اینو .. رسگرد  جناب ویل.. نمیشه رسم

 متحمل رو  زیادی  های سخت  .. م کشیده  رنج ادم یه

  یم  مامانم  و   لرزید  یم   رسما   زور  از  دستام بودم که  کوچیک.. شدم

 چون بشه گرم  تا  کرد   یم  ها  و  اشدست تو  گرفت

  چون.. بودن کرده  قطعش همی    برای بدیم نداشتیم  رو  گاز   پول

 بگی   اینها  از .. بخریم گاز   کپسول  یه نداشتیم  پول حت  

 مادرمو  که  اینه ارزوم تنها  فقط االن.. افتادم روز  این به که  االن تا 

 ..ببینم

؟ یم.. بدبختم؟ چقدر  بیت   یم:  وگفتم زدم پوزخند    این.. بیت 

 ..ساالری  بهار .. واقیع  منه.. خودم خوده.. منم

 دستشو  کف  میذاره جونشو  که  کش:  زدم داد  و  جلو  بردم دستمو 

ش بیا .. تو  به میدش  بیا.. بگی   جونشو   بیا .. بگی 

  دیشب که  همونطور .. دیگه 
 
  بیا  کردی  خالصشون رو  گرگا   اون میگ

 یم   لطف من حق در  کن  باور .. کن   خالص منم

 ..کت  



  و  کشیدم  جیغ درد  زور  از  که  کشید   تی    دلم رس  ی   همچ دفعه یه

 یم  ناله  و  بودم شده خم.. گرفتم  شکمم به دستمو 

 ..کردم

 بازومو   و   رسوند  من به خودشو  رسگرد  که  افتادم یم داشتم

 خودم  به  مار  مثل .. بود  شده خم  جلو  طرف به  رسم.. گرفت

 ..چیدمپی یم

 ..دادم تکیه درخت  به و  نشستم کرد   کمکم

 .. بود  کرده  خیس   صورتمو  اشک

 ..بکش   عمیق نفس کن  سیع:  گفت  نگران   با  و  زد  زانو  روم به رو 

  توی  از .. نداشت  ای فایده کشیدم  یم عمیق نفس  هم  چ   هر  ویل

ون  رو  اب و  عسل کوله  ریخت   عسل  کم  یه.. اورد  بی 

  و  بست درشو .. توش  ریخت اب هم کیم   و   دردار  استیل لیوان یه تو 

 ..گرفت  طرفم  به.. داد  تکون

 خالیه ت معده چون ویل بدم قرص بهت میخوام.. بخور  بیا - -

 -- ..بخور اینو  فعال .. نمیشه

 کیم  و  گرفتم  ازش لیوانو .. زدم یم چنگ شکممو  درد  زور  از 

 ..خوردم



 -- ..میش   بهی  .. بخور  قرصو  این- -

  همون با .. هانمد تو  گذاشتم  و  گرفتم  ازش قرصو 
 
 اب ی  مونده باق

 ..خوردمش وعسل 

 الی اروم.. رفت یم  ضعف دلم..  دادم  تکیه درخت به رسمو 

 نگران  نگاهش.. بود  نشسته روم روبه.. بازکردم چشمامو 

 ..چرا؟ ویل.. بود 

 ..نگرانید؟:  گفتم  ناله با 

 ..چطور؟:  وگفت کرد   ریز  چشماشو 

م مبیافت درد   زور  از  اگر  کردم  یم فکر  اخه.. هیچ    ناراحت هم بمی 

 - ..مزاحمم؟..   نشی   

  یم  یگ  دنبال لحظه اون  توی.. گفتم  مظلومانه رو "  مزاحمم "

 گوش   حرفام به.. کنه  درک منو .. بده  دلداریم که  گشتم

 ..کنه  ارومم و  بده

ه  کیم .. بود  ناامیدی  از  پر  نگاهم  ..کرد  نگاهم خی 

ه:  وگفت پایی    انداخت رسشو  لحظه چند  از  بعد    دتخو  به  بهی 

س.. نیاری  فشار   خوب ت  معده  برای وعصبانیت اسی 

 ..نیست



 - ..کنه  نیم ارومم حرفا  این ویل

 ..کنه؟  یم ارومت چ   پس:  گفت  خایص لحن وبا  کرد   بلند  رسشو 

 ..کت    ارومم تون   یم تو  کنم  یم  احساس.. تو :  گفتم  دلم تو 

  یم اون که  چ   یعت  .. کردم  تعجب فکرم  این از  هم  خودم بعد  ویل

 توی   اومد  ناخداگاه فکر  اون ویل.. کنه؟  وممار  تونه

 ..بخوام خودم اینکه بدون .. ذهنم

 کردم  یم احساس.. کردم  تر   زبون با  لبمو .. بدم جوابشو  بود  منتظر 

ه حالم  ..بود قرص اثر  شاید .. بهی 

 - ..اینکه.. اینکه .. بزنم حرف باهاش  باشه یگ اینکه

؟ اینکه- -  -- ..چ 

 ..بگم بهش شد   نیم  روم.. پایی    انداختم رسمو 

ه.. هیچ   ه حالم کنم  یم  احساس.. بریم بهی   - ..بهی 

 واقعا  اگر :  وگفت شد   بلند  جاش از  هم بعد .. کرد   نگاهم لحظه چند 

 ..کنیم   یم حرکت.. خوبه حالت

 ..شدم بلند  جام از  و  گرفتم  رو  درخت

 -- ..میدی؟ من  به قویل یه- -

 ..بود  جدی لحنش.. کردم  نگاهش  تعجب با 



 - ..قویل؟ چه

 -- ..میگم بعد  بده  قول اول- -

 ..بگه میخواد  چ   دونستم نیم.. بودم مردد 

 - ..بدم قول تونم نیم که  همینجوری.. بگی     شما  اول

 انداخت اطراف به  نگایه.. برگردوند  رسشو   و  کشید   عمیق نفس

 ..دوخت  من به نگاهشو   هم بعد .. 

ا گ  لحن با   دیگه که  بده قول بهم:  گفت  جدی حال عی    در  و  ی 

 ..زن   نیم حرف ناامیدی و  ازمرگ

 ..میگه؟ داره چ   این.. شد  بیشی   تعجبم

 - ..بدم؟ قویل همچی    باید  چ   برای

ی همچی     من از  چرا  شما - .. خوام یم ازت من چون- -   یم رو  چی  

 - ..خواین؟

  به بده  قول و ت.. بابا   ای:  گفت  و  کشید   موهاش بی    دست   کالفه

 ..داری؟ چکار  دلیلش

ی همچی     چرا .. نمیاوردم  در  رس  کاراش  از .. کردم  سکوت  ازمن چی  

 ..خواست؟ یم

 ..بود دوخته من به چشم منتظر 



 - ..میدی؟ قول

 که   نبود  خوب زیاد  هم حالم.. نیست  بردار  دست.. نداشتم ای چاره

 ..کنم  کل  کل  باهاش

 ..ویل.. میدم  قول.. باشه:  کردم  زمزمه اروم

 - ..بریم.. نیار   اما  و   ویل دیگه.. هیسسسسس

  حش یه.. کردم  نگاهش.. کرد   حرکت و  من به کرد   پشتشو 

ی یه.. صدان   یه.. داشتم  جناب  این گفت  یم من به  چی  

یش یه رسگرد   ..میگه؟ درست احساسم یعت  .. میشه چی  

 که  نرسید  دوم به  اول قدم و  برداشتم درخت ی تنه  روی از  دستمو 

 اومدم خودم به  وقت   و   شد  جخار  پاهام  از  توان

 ..افتادم زانو  رو  دیدم

 راه نداشتم حس  و  رفت یم گیج  رسم..  کرد   یم درد  کیم  دلم

 ..بود افتاده فشارم.. برم

 ..زد زانو  جلوم.. دوید  طرفم  به دیدنم با  و   برگشت

  کنم  فکر .. نداره حس پاهام.. برم راه تونم نیم-.. شده؟ چ   باز - -

 - ..افتاده فشارم

 -- ..خوریم یم  شب به  و  میشیم معطل بیشی   که  نجوریای خب- -



 ..ست کالفه  بود  معلوم.. کردم  نگاهش  سکوت تو 

 رسی یه من ببی   :  گفت  ضی    ح و   رک و  دوخت  من به نگاهشو 

 اهمیت هم ونامحرم محرم  به.. دارم خودم برای عقاید 

 وضعیتمون .. بزن   دست بازوم  به  شدی مجبور  دیروز .. میدم

 تا  دهانت توی بذارم  عسل شدم ور مجب منم.. کردم  رودرک

 خودم  برای جوران   یه تونم یم هم اینو  بیای بهوش 

 درست .. کنم  کولت  بخوام  هم االن اینکه.. ویل.. بگنجونم

 خودت دست که  دونم  یم.. بیای  راه تون   نیم دونم  یم.. نیست

 ..نیست درست  اصال .. نمیشه کن  باور   ویل.. نیست

  ی همه .. دونم یم:  گفتم  میشد  شنیده چاه ازته انگار  که  صدان   با 

 یم  فکر  همینجوری هم من.. دارم قبول رو  حرفاتون

 ..مونه یم راه یه پس.. کنم

 ..رایه؟ چه:  گفت  رسی    ع

 - ..بری  و  اینجا  بذاری منو  اینکه

  این با  نباش   خسته:  گفت  بلندی صدای با  تقریبا  قبل  از  تر  کالفه

 ی خونه رس  برگشت    تو  باز .. دادنت   نشون حل راه

 ..نکن  حساب روش پس.. نیست  شدن   کاری  همچی   .. اول؟



  یم احساس ش همه.. برم؟ راه تونم  نیم که  من.. کنیم؟  چکار  پس

ه گیج  داره رسم کنم  - ..می 

  یم  صورتش حالت از .. بود  کرده  مشت دستاشو .. کرد   سکوت

ی یه خواد   یم که  خوندم  باالخره .. مردد  ویل  بگه چی  

 .. شکست رو  سکوت

  3  یا  4 شاید  هم روستا  تا .. درسته؟ افتادیم گی    اینجا  تو  و   من- -

 -- تو ویل  نیست  زیادی چی   .. نباشه راه  بیشی   ساعت

  از .. کنم  ولت تنها  اینجا  تورو  تونم نیم  منم.. بیای راه تون   نیم

 
 
 که  دالییل به هم  اون.. کنم  کولت  تونم نیم هم طرق

 ..پس.. گفتم  برات

؟ پس  - ..چ 

 راه  یه فقط.. پس:  گفت  ارویم صدای  وبا   پایی    انداخت رسشو 

 ..که  اینه هم  اون.. مونه  یم  برامون

  جوران   یه انگار .. کردم  یم حس کامال   رو  تردیدش.. کرد   سکوت

 ..کشید  یم عذاب

 - ..رایه؟ چه.. دیگه  بگی    خب

 ی صیغه اینکه:  گفت  ورسی    ع  تند  خییل و  کرد   بلند  رسشو   دفعه یه

 ..بش   من



  چه با   اونم.. کرد   عبور  تنم از   برق جریان انگار .. شدم شوکه

 هم زدن حرف قدرت.. بود  زده خشکم.. رسعت  

 ..بود  کرده  وارد  بهم  بدی شوک .. نداشتم

ی همچی    تون   نیم و  سخته برات میدونم ببی   :  گفت  تند  تند   چی  

 کن   باور  ویل کنم  یم  درکت کامال .. کت    قبول رو 

  خاطر  به  فقط و  فقط که  ست ساده میتمحر  ی  صیغه یه این

 قسم  رسمونه باالی که  خدان   به.. ماست  دوی هر  راحت  

 فقط که  خورم یم قسم.. ندارم رو  ازت سواستفاده  قصد  خورم یم

 ..کن  باور .. دادم رو  پیشنهاد  این خاطر  همی    به

  برام باورش ویل کردم  یم درک حرفاشو .. بودم شوک توی هنوز 

 ..بود سخت

 هم اینبار  کیارش  بار  اون .. بشم؟ صیغه باید  دوم ر با  برای یعت  

 ..رسگرد

  و   خودمونه راحت   برای درسته.. بکنم اینکارو  تونستم  نیم..  نه

 نیم  کتم  تو  جوری هیچ ویل.. داشتیم که  اعتقادان  

 ..رفت

 ..سخت خییل.. بود  سخت برام قبولش

 ..من جواب منتظره.. بود  منتظر  نگاهش



ک- -  -- ..باشد  یم  خاموش نظر  مورد  مشی 

  که  ای  تقه صدای  شنیدن با .. کرد   پرت می    روی را  گوشیش  حرص با 

 ..داد ورود  ی اجازه خورد  اتاقش در  به

 ... داد نظایم سالم.. شد  اتاق وارد  حشمت   ستوان

  می    روی را  ودستانش شد  بلند   صندیل روی از   دیدنش  با  نوید 

 ..شد  خم جلو  به  کیم..  گذاشت

 - ..نداری؟ جدید  خی  

 -- ..قربان خی  - -

ون را  نفسش  ..انداخت صندلیش روی را  خودش  و  داد  بی 

  خب رو  بیمارستان تا  دادگاه مسی   بفرستید  رو  گروه  یه.. خب خییل

 - ..کی     جستجو 

 جستجو  دوباره.. دونم یم- .. کردیم  اینکارو  قبال  قربان ویل- -

ی دقت  با  اینبار .. کنید   - ..بیشی 

 - ..قربان اطاعت

 ..ایستاد پنجره وکنار  شد  بلند  جایش از  نوید .. شد  خارج اتاق از 

 هیچ.. بودند  شده خارج دادگاه از   ساالری بهار  و  اریا  که  دیروز  از 

 کرد  یم  تان   ن   بهار  مادر .. بود  ندیده را  انها  کس



ش  ورساغ  ..گرفت  یم را   دخی 

  در  ناتمام کارهای  رسی یک انجام یبرا بهار  بود  گفته  او  به نوید 

 ..بیاد تونه نیم  روز  دو   یگ  تا  فعال  ش  پرونده  مورد 

 وقرار  ارام دلش.. بود  مادر .. بگوید؟ دروغ  او  به  توانست  یم یک  تا  ویل

ی بیمارستان هم  هنوز .. نداشت  حالش.. بود  بسی 

 ..نبود خوب هیچ

ون به پنجره از  را  نگاهش  ..دوخت  بی 

؟  تو  پس :  کرد   زمزمه لب زیر  ؟ تو   بری نشدی که  اب.. کجان   ..زمی  

 زنگ همراهش تلفن.. کشید   موهایش بی    دست   کالفه

 ی  شماره دیدن   با  ویل نداشت  را  کس  هیچ ی حوصله .. خورد 

 ..بدهد  جواب شد  مجبور  یشان خانه

 - ..جان مامان سالم.. الو 

 -- ..نمیدی؟ جواب گوشیتو   چرا .. پسم سالم- -

منده - -  -- ..نشنیدم بود  سایلنت  رو .. رس 

 -- ..خاموشه؟  گوشیش  چرا .. چطوره؟ اریا .. مادر؟ خون  - -

 ..بدهد؟ جوان    چه حاال .. کشید   عمیق نفس

 - ..ماموریت  رفته.. خوبه  هم اریا 



 -- ..کجا؟.. ماموریت؟ - -

 .. کرد  فکر  کیم

 - ..اصفهان

 ..شد تعجب  از  پر   مادرش صدای

 - ..دیروز-.. رفته؟ یک.. اصفهان؟- -

؟ ما  به داری االن تو  اصفهان ماموریت رفته دیروز   اریا - -
 
- .. میگ

 - ..بزنم  زنگ نشد  وقت.. بود  شلوغ  کم  یه رسمون .. مامان  مندهرس  

- .. خوبه؟ حالش.. زیاده کارت  دونم  یم.. مادر   نداره اشکال- -

 - ..وبهخ

 -- ..خاموشه؟ گوشیش  چرا  پس- -

 لبخند  کرد   سیع.. بود  شده کالفه  مادرش  ن   در  ن    های  سوال از 

 ..بود  شبیه بیشی   پوزخند   به ویل  بزند 

 گوشیشو   تونه نیم حتما .. ماموریته تو  که  گفتم  جان مامان خب

 - ..کنه  روشن

  تماس هما  با  بگو  بهش حتما  زد  زنگ بهت  اگر .. پسم  باشه- -

ه  -- بخوا دیشب میگه .. اریاست نگران خییل  طفلک.. بگی 

 ..دیده  بدی



؟ چه:  گفت  کنجکاوی  با   ..خوان 

ی من به گفتم  بهش چ   هر  واال - -  م بچه گفت  فقط.. نگفت  چی  

 -- ..نبوده خوب هم حالش و   بود  رسگردون

 ..بود شده منقبض فکش.. کرد   مشت  را  دستش نوید 

  خب.. شنیدم مامان بله- .. شنوی؟ یم  صدامو  مادر  نوید .. الو - -

 - ..برم  د بای.. ندارید؟  کاری  دیگه

 - ..باش خودت  مواظب.. باشه  وپناهتون پشت  خدا .. پسم نه

 -- ..برسونی    سالم  خاله به.. همینطور  هم  شما - -

 - ..خداحافظ- .. خدانگهدار .. پسم حتما - -

  دیده  خواب ش خاله  اینکه.. رفت فرو  فکر  در .. کرد   قطع را  گوش  

 ..کرد  یم نگرانش است رسگردان اریا  بود 

؟  تو  اخه د :  زد  داد   و  د کوبی  می    روی محکم  ..کجان 

  نتوانسته اینکه از .. بود  عصبان  .. گذاشت  دستانش  روی را  رسش

 ..بود وکالفه ناراحت کنند   پیدا  انها  از  اثری بودند 

******* 

 ..کرد  یم نگاه بهار  وبه بود  کرده  تکیه درخت    به اریا 



  بود  زده گره  هم  در  را  ظریفش انگشتان.. بود  انداخته پایی    را  رسش

س که  داد   یم نشان حرکاتش. .   ..دارد  اسی 

  قصد   بدون اینکه با .. بود  زده هیجان  هم خودش.. داد   یم حق او  به

 حش یک ویل  بود  کرده  پیشنهاد  را  راه این

ش.. نبود  ترس  اینبار .. داشت  ..بود هیجان بیشی 

  از 
 
 کند   رسکوب دلش  در   را   نوپا  حس این که  بود  این قصدش طرق

و  فرصت این از  بیش تا   ویل  باشد  نداشته یپیس 

 ..داد  یم  پیشنهادی همچی    یک خودش انطرف از 

  جلوی بود  شده نزدیک بهار  به مدت این توی که  لحظان   تمام

 عسل  که  زمان  .. زخمش شوی و   شست.. بود  چشمانش

 کامال .. زد  یم گره  طناب به  بهار  که  وقت  .. بود  گذاشته  او  دهان  به

 ستد  در  مستقیم غی   طور  به  را  بهار  رسد  دستان

 ..داشت

  نزدیک  بهار  به که  بار   هر  دید   یم.. بود  شده تمام طاقتش دیگر  ویل

 اسیم.. اید  یم رساغش به احساس همان شود  یم

  قابل حال عی    در  ویل..  بود  مبهم برایش چون.. گذاشت  نیم رویش

 ..لمس



 رسی  یک  به ویل نبود  مقید  چنانان ..  باشد  لذت رس  از  ترسید  یم

 قرار هم هان   موقعیت چنی    در .. بود   بند  پای  عقاید 

  داشت که  هم ای تجربه  هر .. باشد  تنها  دخی    یک با  که  بود  نگرفته

 دریا  کنار   برخوردشان  اولی    چه.. بود  بهار  خود  با 

 بودند  گرفته  قرار  هم کنار   ناخواسته هک  االن چه

 ..بودند  نزدیک  هم  به و 

 االن  ویل.. بود  ندیده خود  در  را  حش چنی    این از  قبل تا  اریا 

 دو  هر .. بهار  و  بود  خودش.. کرد   یم فرق موقعیت

 ..غریزه دارای دو  هر .. تنها 

د   یم  را  بهار  دست که  وقت   نداشت  دوست  کند   گناه  احساس گی 

 هم اگر  خواست  یم دلش.. است لذت رس  از  این که

  چنی   
 
 بنابراین.. شد  یم محرمش  بهار  موقع ان الاقل افتاد  اتفاق

 دست 

د  وجدان عذاب  که  شد   نیم باعث.. او  به  زدن  قبل موارد  ان.. بگی 

 ..بود کرده  فرق موقعیت االن  ویل.. بود  ناخواسته هم

میگن صورت از  را  نگاهش نداشت  دوست د  بهار  رس    یم.. بگی 

 به  حش چنی    نباید .. است زیاد  سنیشان  تفاوت  دانست



 یم نگاهش که  وقت  هر .. نبود  خودش دست ویل.. باشد  داشته او 

 ..شد  یم تر  قوی هم  حس این کرد 

 ..توانست نیم ویل کند   رسکوبش خواست یم

 ..شود اینچنی    خواست نیم دل ازته چون

******* 

  رسگرد   حرف ذهنمو   ی  همه.. بودم کرده   موشفرا دردمو   دل کل  به

 ..بود  کرده  پر 

  فکر  چ   هر .. پایی    بودم انداخته رسمو  و   بودم نشسته زمی    روی

 ..ندارم ای چاره دیدم یم کردم  یم

  تصمیمت.. کت    فکر  و   اینجا  بشیت   که  نداریم وقت:  شنیدم  صداشو 

 رو  راه همه  این تون   یم  اگر .. بگی    االن همی    رو 

 منو  حل  راه مجبوریم تون   نیم  اگر  ویل.. هللا  بسم خب که  کت    یط

 ..بده جواب زودتر  فقط.. کنیم  عمیل

   اخم.. کردم  نگاهش و  کردم  بلند  رسمو  اروم
 
  پیشونیش روی کمرنگ

 ..بود   جدی صورتش..  بود  نشسته

 - ..باید  مدت چه تا .. تا 

سم شد  نیم روم.. ندادم ادامه  ..فهمید منظورمو  خودش .. بی 



  میخوای- -
 
 -- ..باشیم؟ صیغه مدت چه تا   بگ

 ..دادم تکون رسمو 

یم.. کنیم   پیدا  نجات که  وقت   تا - -  یم کاریش  یه من بعد  و   روستا  می 

 - ..مدت؟ چه  تا   یعت  -.. کنم

 - ..روزه  2 من نظر .. دونم نیم

  روز   2 تا  من یعت  .. روز؟ 2:  گفتم  نشنوه اون که  جوری لب زیر 

 ..میشم؟ محرم بهش

ی- - ؟   چی    -- ..گفت 

ی.. نه:  وگفتم کردم  بلند  مو رس   ..فقط.. نگفتم چی  

؟ فقط- -  - ..نیست؟ زیاد   روز  2-..  چ 

 کردم  سوال.. گفتم؟  چ   مگه خب.. هم تو  کشید   بیشی   اخماشو 

 ..دیگه 

  تا  هم شاید .. کردیم  پیدا  نجات فردا  تا  شاید .. دادم  احتمال من- -

 -- ..دان   خود .. کشید   طول روز  2  همون

  یم  فکر  همه این  نکرده خواستگاری ازم خوبه حاال .. بودم مردد 

 ..ست ساده محرمیت یه خب گفتم  خودم پیش.. کنم

ی که  روز  2  ..دیگه میشیم خالص اینجا  از  باالخره.. نیست چی  



  من.. باشه:  گفتم  ارویم لحن وبا  کردم  بلند  رسمو 
 
 ..ندارم حرق

  و  چرخوند  رسشو .. کردم  نگاه صورتش به.. نشست کنارم  اومد 

 انداختم رسمو   رسی    ع.. خورد  گره  هم تو   نگاهمون

 ..پایی   

ی؟- -  - ..بله- .. حاض 

 ..خوندیم رو  صیغه

ون دادیم نفسامونو  دوتامون  هر  شد   تموم که  همی      دونم نیم .. بی 

 کیارش  محرم قبال  من.. داشتم هیجان بیخودی چرا 

 ..نداشتم رو   حش همچی     ویل بودم شده

 ..شد بلند  جاش از 

 -- ..کنیم  حرکت باید  دیگه- -

 ..کرد  دراز  طرفم به دستشو  که  بلندشم خواستم

  و  اخم از  اثری دیگه .. داشت لب به لبخند .. کردم  نگاهش

 ..شد نیم دیده صورتش  توی عصبانیت

  یم  لمسشون نبود   اولم بار  اینکه با .. کردم  نگاه دستش به تردید  با 

 نیم  فکر  اینجوری وجه هیچ به ویل کنم

 ..کنه  یم برخورد  دستش  با  دستم که   باره اولی    برای انگار .. کردم



 ..جلو بردم ودستمو  گذاشتم  کنار   رو  تردیدم

 ..گرفت  ش  ومردونه گرم  دستای  توی  رسدمو  دستای

 ..شدم بلند  جام از 

 ..بودیم ایستاده هم روی  روبه مستاصل

  تعجب  با .. عقب کشیدم   خودمو   ناخداگاه که  کرد   باز  دستاشو 

 ..کرد  نگاهم

 -- ..شد؟ چ  - -

 اینجوری بشم محرم بهش اینکه از  قبل تا .. پایی    انداختم رسمو 

 ..شده؟ چم حاال .. شدم نیم سفید  و  رسخ

؟  چکار  خوای یم  - ..کت 

- .. دیگه کنم  کولت  خوام یم خب.. کنم؟  چکار  که  شدیم محرم- -

 - ..نه ایو 

 ..چرا؟:  شد  گرد   تعجب زور  از  چشماش

 - .. خب.. خب

 ..باشم اورده ای بهونه یه مثال  خواستم

 بهش  اینجوری.. زخمیه بازوتون :  وگفتم کردم  اشاره شبازو  به

 ..میاد فشار 



 ..همینه؟ اصلیت دلیل مطمئت  :  وگفت کرد   نگاهم  مشکوک

 - ..اره

  یم اخه.. نه- .. نیاد  فشار  بازوم به که  کنم  یم  کولت  جوری ویل- -

 - ..دونید؟

  یم  من و   من انقدر  چرا .. دیگه  کن  خالص خودتو  و  بگو  خب

؟  ..چیه از  تردیدم که  برد   ن   انگار .. کت 

 - ..کن  تکیه  م شونه به بیا  خب خییل

 سیایه چشمام دوباره که.. خواد  نیم نه بگم خواستم

 ..پیشونیم به گرفتم  دستمو .. رفت

ه گیج  رسمم.. دارم ضعف .. نه -.. خوبه؟ حالت- -  - ..می 

ون داد  حرص با  نفسشو    یم لج انقدر  چرا  دخی  :  وگفت بی 

؟  ..نشدیم؟ محرم همی    رایب مگه.. کنم  کمکت  بذار .. کت 

 ..چرا.. خب :  گفتم  دادم ماساژیم پیشونیمو  و  چشمام  که  همونطور 

  وقتمون کیل  هم همینجاش تا .. بیافت راه  و  نزن حرف دیگه پس- -

 -- کیارش  ی وکله رس  ممکنه درضمن.. دادیم  هدر  رو 

 ..باش زود  پس.. بشه پیدا  هم ش  دسته ودارو 



  محرم  مثال .. کردم  یم  دست  دست داشتم بیخود .. گفت   یم راست

 کنار  تردیدمو  جوری یه باالخره..   بودیم شده

 ..کردم  وقبول گذاشتم

 اجرپزی ی  کوره  حد  در  حاال  لرزیدما  یم  بید   مثل رسما   زور  از  االن تا 

 مونده کم.. هیچ    دیگه که  قلبم.. بودم کرده  داغ

 ..پام جلوی بیافته و  بشکافه رو  م سینه بود 

 ..کردیم  یط همینجوری  رو  ساعت   1 تقریبا 

 نشست  روم روبه  هم خودش.. بشینم کرد   کمک.. ایستاد 

 گذشته  خوش حسان   که  من به  ویل..  زد   یم نفس نفس

 ..ها شده زیاد  روم.. گرفتم  گاز   اروم لبمو .. واااااااای.. بود 

  اون و  بودم  نشده خسته که  لحاظ این از .. لحاظ اون از  نه حاال 

 .. نکن  بد   فکر .. بود  گذشته  خوش کشید   یم منو 

 ..خوری؟ یم:  وگفت اورد  در  رو  اب بطری

 - ..مرش.. نه

 ..خورد قلوپ یه.. داد  تکونش کیم

  توش بیشی   قلوپ چند  ی  اندازه به.. میشه ومتم داره  هم ابمون- -

 - ..رسیم؟ یم یک  نظرت به -.. نیست



 - ..ندارم نا  دیگه  که  من-.. دیگه  ساعت  4 کنم  یم  فکر - -

 ..زد خایص ولبخند  کرد   نگاهم

 -- ..بگم؟ چ   من پس.. نبود  بد  جات که  تو - -

 روم  به میشد  چ   حاال .. پایی    انداختم رسمو .. شدم رسخ دوباره

 ..دی؟نمیاور 

 - ..شدین؟ اذیت

 نگاهش زد  یم لبخند  که  حایل در .. کردم  بلند  رسمو .. کرد   مکث کیم

 ..بود  من به هم

 -- ..نشدم اذیت.. نه - -

ی و   دادم تحویلش محوی لبخند   ..نگفتم چی  

 -- ...بهار - -

 اینبار  ویل بود   اورده زبون  به اسممو  بار  چند  هم االن تا .. لرزید  قلبم

 ..کردم  یم فکر  اینطور  نم  هم شاید .. کرد   یم فرق

 ..کردم  نگاهش منتظر 

؟ مورد  در -.. داری؟ احساش چه االن بدونم میشه- -  - ..چ 

 این توی  اینکه.. دیگه  همی   :  وگفت انداخت اطرافش به نگایه

 به  شدیم مجبور  راحتیمون وبرای افتادیم گی    جنگل



 ..داری؟ حش چه االن.. بشیم محرم هم

  ایجاد  مانتوم های لبه روی  شدن اره پ خاطر  به که  هان   ریشه با 

 ..کردم  یم  بازی  بود  شده

  دو  هر  و  بوده  اتفاق  یه ش همه کنم  یم  فکر .. دونم  نیم خب

ش ناخواسته  - ..شدیم  درگی 

  ن    خدا  کار   هیچ میگم من  ویل:  گفت  لب زیر  و  داد  تکون رسشو 

 ..نیست حکمت

 ینجا ا تو   و  من که  بوده توش حکمت   حتما :  داد  ادامه و  کرد   نگاهم

 ..بیافتیم گی  

؟ چه  - ..حکمت 

  شاید .. دونم نیم :  وگفت باال  انداخت رو  ش شونه .. گرفت  نگاهشو 

 ..بفهمیم  بعد 

ی  ..بریم:  گفت   و  شد  بلند .. نگفتم چی  

ه دستمو  خواست.. شدم بلند  جام از  هم من   نیم: گفتم  که  بگی 

ه  حالم.. میام خودم.. خواد   ..بهی 

؟- -  - ..کنه  یم درد  دلم کم  یه فقط.. اره- ..  مطمئت 

ی یه تونیم یم روستا  برسیم زودتر - -  -- ..بریم .. بخوریم  چی  



 نمیذاشتم.. زدم یم چنگ دلم  به دست با .. کردم  یم  حرکت کنارش

 یم   زور  به  خودمو .. کنه  یم درد  دلم که  بشه متوجه

 شدیدی  ضعف  یلو  رفت نیم سیایه چشمام  دیگه.. کشیدم

 ..داشتم

؟ برای- .. بپا  پاتو   جلوی- -  - ..چ 

 -- ..مار- -

 ..مار؟.. م:  گفتم  ترس با .. وایسادم رسجام

 ..کرد  نگاهم..  وایساد  هم اون

  توش حیوونان   همچی    که  جوریه اینجا  موقعیت خب.. اره

ش که  نگفتم اینو .. خزنده چه و  درنده چه.. هست  - اون.. بی 

  باید   خودت االن ویل بود  بهت  حواسم بودی  همقدم من با  موقع

 ..کت    جمع  حواستو 

 ..داشتم کم  همینو  خدا  وای  ..  مرامت  قربون:  گفتم  دلم تو 

  یه دفعه  یه که  پاییدم یم  پامو  جلوی چهارچشیم.. کردیم  حرکت

 خدا  به واال .. طرفم بیاد  نشه  پیدا  ش  وکله رس  مار 

 ..نداشتم که  شانس



ی یه   موقع همون که  کردم  بلند  رسمو  لحظه یه  پام  بغل رو  چی  

 ..کردم  حس

 .. گرفتم  دهانم جلوی دستمو  و  کشیدم   جیغ یه

 ..مار.. مار .. م:  گفتم  لکنت با 

 ..اومد طرفم به.. ایستاد  رسگرد 

 -- ..نکن  حرکت- -

 هیچ  ..  زد  کنار   هارو  وبرگ  برداشت درخت کنار   از  چوب یه

 ..همی   ..  بود  سنگ  چندتا  یه. . نبود 

 ..بود؟ کجا   مار .. سنگه که  اینا :  وگفت کشید   عمیق   نفس

 -- ..رفته شاید   خب .. خب- -

   جلو  اومد  هوا  ن  .. داد  تکون  ورسشو  خندید 

؟  یم چکار   - ..کت 

ه  باش   من  با ..  نمیشه  اینجوری- -  -- ..زن   یم  توهم کمی  .. بهی 

 ..نکرد  ولم  ویل..  کنار   کشیدم  خودمو  حرص ا ب

 -- ..بود مار  مطمئنم.. نزدم توهم من ویل- -

 -- ..بیافت راه  من با  بحث و  جر  جای به.. هرچ   حاال - -



  بود  اومده حس همون  دوباره.. کشید   یم  خودش دنبال منو  تقریبا 

 ..شدم همراه  باهاش خودم کم  کم.. رساغم

  ی شونه  به شونه.. خوبه که  حالتم.. بیای راه تون   یم  که  خودت- -

 -- ..نیست  مشکیل دیگه  بیا  راه من

  معمویل لحنش.. نبود  هم عصبان  .. گفت   نیم تخم  و  اخم با  رو  اینا 

 ..بود 

ی  ..کردم  حرکت کنارش  و  نگفتم چی  

  از  که  بماند  حاال .. گذشت  بود  هرجوری هم ساعت  4 این باالخره

 بار  هزار  درد  زور  از  و  زدم رو  سکته صدبار  مار  ترس

 .. شدم زنده  و  مردم

  ن   و  خسته.. بودیم  خسته دو  هر  یعت  .. بود  شده خسته هم رسگرد 

 ..حال

 ..بود  معلوم هم  فاصله اون از  روستا .. ایستادیم تپه یه روی

 -- ..رسیدیم باالخره.. خودشه - -

 ..کردیم؟  پیدا  نجات  یعت  :  تمگف  خوشحایل با 

 ..بیا  دنبالم.. اره بخواد  خدا  اگر :  گفت  و  کرد   نگاهم



 به  شد  یم رد  کنارمون  از  یک  هر  ورود  بدو  از .. شدیم روستا  وارد 

 رسگرد.. پرسید  یم  وحالشو  کرد   یم سالم رسگرد 

 ..داد  یم جوابشونو  داشت لب  به لبخند  که  حایل در   باز   روی با  هم

  زیادی  تعجب  نگاهشون  توی.. کردن  یم همنگا جوری یه  همه ویل

 دخی    این میگن خودشون پیش البد .. زد  یم موج

 ..روستا؟ تو  اومده رسگرد  همراه کیه

  و  مومن مرد .. رحیمه کدخدا   اسمش.. کدخدا   ی خونه بریم  باید - -

 -- ..نواز مهمان  و  خونگرم.. خداییه با 

  از  بدونم داشتم دوست خییل.. کردم  یم گوش  حرفاش به  دقت با 

 ..شناسه؟ یم رو  روستا  این کجا 

 ..افتاده؟ اینجا  به گذرش  چطوری اصال 

 ..شناسنش یم خوب خییل هم روستا  اهیل انگار 

 ..بود روستا  باالی تقریبا  کدخدا   ی خونه

  یه صدای.. کوبید   در  به  بار  چند .. ایستاد  چون   در  یه جلوی رسگرد 

 ..اومد زن

 -- ..کیه؟- -

 ..بانو ماه کن  باز :  رسگرد 



ی صدای ا ب  در   .. قدیمیه خییل بود  معلوم.. شد  باز  قی  

ه  میانسال زن  یه   توی  داشت  رسش روی چادر  که  حایل در  رو  سی  

 ..زد لبخند  رسگرد  دیدن  با .. ایستاد  در  درگاه

 ..خوای؟ نیم  ناخونده  مهمون .. بانو  ماه سالم:  رسگرد 

  تو .. نداره ناخونده و  خونده  مهمون.. اومدی  خوش.. پسم سالم - -

 -- بفرما.. ای خونه صاحب.. پسم نیست   ن مهمو  که

 ..بفرما.. تو 

 رسمو .. تو  برم اول من که  کرد   اشاره رسگرد .. رفت کنار   در   جلوی از 

 رسم  پشت هم رسگرد .. تو  رفتم و  پایی    انداختم

 ..اومد

 ..من به بود  زده  زل لبخند  با  بانو  ماه..  کردم  بلند  رسمو 

 - ..سالم

 ..شنید خداروشکر  ویل بود  اروم خییل صدام

 ..کرد  وبغلم  اومد  طرفم به

م  سالم- -  -- ..اومدی  خوش.. دخی 

ه بهم ودوباره کرد   جدا   خودش از  منو   ..شد  خی 

 -- ..عزیزم تو   خوشگیل چقدر .. ماشاهللا هزار ..   ماشاهللا- -



مون چرا   پس پسم:  گفت  رسگرد  به رو   ..نکردی؟ خی 

 ..همینطور هم  من.. کرد   نگاهش تعجب با  رسگرد 

ی چه:  رسگرد   ..بانو؟ ماه خی 

ینیا .. ماهو  قرص این:  وگفت کرد   اشاره من به لبخند  با  بانو  ماه  شی 

 ..پسم باشه  مبارکت.. خوردین؟ تنهان   رو 

 ..بود مونده باز  ما   دوی  هر  دهان

 ..که  اینجور  بانو   ماه:  خندید  واروم  کرد   ای رسفه تک رسگرد 

 ..کنه   قطع حرفشو  شد   باعث ای مردونه صدای

 -- ..اومدی خوش.. رسگرد  جناب.. اینجاست یک   ببی    به  به- -

  مرد  اون  دیدن با  رسگرد .. کردیم  نگاه رسمون  پشت وبه برگشتیم

 ..رفت طرفش  به و  زد  گریم  لبخند 

 ..کدخدا  سالم:  رسگرد 

 .. کردن  بغل همدیگرو 

 -- ..ی؟کرد  گم  راه.. اوردی  صفا .. پسم سالم - -

  رو  اینبار .. خدا  کد   اره:  گفت  و  کشید   کنار   خودشو  اروم رسگرد 

 ..کردیم  گم  راهمونو  واقعا .. گفت    درست



 انداختم رسمو  خجالت با .. کرد   نگاهم  کدخدا .. کرد   اشاره من به

 ..کردم  سالم واروم  پایی   

م  سالم- -  -- ..اومدی  خوش.. دخی 

  ازدواج  بودی نگفته.. پسم باشه مبارکت:  گفت  رسگرد  به رو 

 یا  گاو   پاتون جلوی اینجا   میاین  دونستم  یم  اگر .. کردی

 ..کردم  یم قربون   گوسفند 

 ..که  من.. حرفیه چه این کدخدا   نه:  وگفت خندید  رسگرد 

ونه  نازک صدای اینبار    یه.. نده ادامه رسگرد   شد   باعث ای ودخی 

 ..بود جوون دخی  

 -- ..اریا اقا  سالم- -

 ساله  24 یا   23 تقریبا  ونجو  دخی    یه.. کردیم  نگاهش دو  هر 

 یه .. داشت  زیبان   و   ظریف  وصورت ان   چشمان.. 

 ..بود  پوشیده سفید  جی    یه  و  ان   سارافن

ای به تیپش.. بودم کرده  تعجب  اخه.. خورد  نیم روستا  این دخی 

 از  تا  چند  کردیم  یم  عبور   روستا  توی از  داشتیم وقت  

ای   شیدهنپو  لباس اینجوری اصال .. بودم دیده رو  اینجا  دخی 

 ..روستان    نه بود  شهری این  تیپ.. بودن



 ..بود  زده زل رسگرد  به لبخند  با 

 ..اینجایی    هم  شما  دونستم نیم .. خانم دریا  سالم:  رسگرد 

  امروز  درسته:  گفت  خودمون   لحن با  بود  دریا  اسمش که  دخی   اون

 یم  بر   باز  هستم  روستا  توی روزی 4.. رسیدم

 ..تهران گردم

ی و  داد   تکون رسشو  رسگرد   ..نگفت  چی  

 ..تو  بفرمایی   .. ایستادین؟ اینجا  چرا :  کدخدا 

 کرد   تعارف  و  گذاشت  پشتم دستشو   بانو  ماه.. کرد   اشاره داخل به

 ..بودم  رسش  پشت منم و  رفت جلو  رسگرد .. تو  برم

 ..بزنه لبخند  رد ک  سیع.. کردم  سالم لبخند  با  و  ایستادم دریا  جلوی

 -- ..تو  بفرمایی   .. سالم- -

  چون.. فهمید  اینو  هم مادرش حت  .. مصنوعیه لبخندش بود  تابلو 

م تو  برو :  گفت  رسی    ع  مادر دریا .. نکن تعارف.. دخی 

 ..ن خسته مهمونامون.. بیار  چای برو 

یم داریم  رسما  بودیم خسته کاش  ای:  گفتم  دلم  توی  ..میمی 

 رسگرد  که  بشینم کجا   دونستم  نیم  و  بودم وایساده در  جلوی

 ..زد صدام



 - ..اینجا بیا   بهار 

  نگاهمون لبخند  با  بانو  ماه  و  کدخدا .. کرد   اشاره  کنارش  به

ه  نگاه زیر .. کردن  ..بودم  شده رسخ اونا  ی خی 

 ..نشستم رسگرد  کنار 

 ..ایشاهللا بشی    خوشبخت:  بانو  ماه

  خونه این اهالیه کدخدا   ی خونه به  ورودمون  بدو  همون از 

 من  کردن  یم  فکر .. بودن کرده  برداشت اشتباه درموردمون

 ..وشوهریم زن رسگرد  و 

ی ببینم تا  کردم  نگاه رسگرد  به  برعکس  ویل.. نه؟ یا  میگه چی  

 ..زد یم لبخند  داشت

ی  یه بهش  لب زیر  اروم خواستم  به  زد  نامحسوس که  بگم چی  

 ..نگو  هیچ   یعت   کارش  این که  بازوم

 ..نیستیم؟ وشوهر   زن  ما  نگفت  بهشون چرا .. شدم خفه منم

 ..پسم کن  تعریف.. اینورا  از  خب:  کدخدا 

  بعد   و  گرفت  پدرش جلوی.. شد  وارد   چای سیت   با  دریا   موقع همون

 زد لبخند .. رسید  رسگرد  به اینکه تا .. مادرش هم



  یم توجه این به  انقدر  من چرا  حاال .. جلوش گرفت  رو  چای وسیت  

 ..بهار خیال ن  .. کنم؟

  گفت  لب زیر   هم اون.. برداشت رو  وچای کرد   تشکر  رسگرد 

 ..جونتون نوش کنم  یم خواهش: 

 رو  چای منم.. نزد  بفرما   یه ویل  من  جلوی گرفت  رو  سیت   بعد 

 یه  فقط اون  ویل کردم  تشکر  ازش لبخند  با  و  برداشتم

 ..داد تحویلم کمرنگ  لبخند 

ی   منم به که  نمیشه کم  ازت چی  
 
  بلده  فقط  چطور .. جان نوش بگ

 ..زدا یم  مشکوک.. بگه؟ رسگرد  به

 که  همی   ..  انداخت من به  کوتایه  نگاه و   نشست مادرش کنار 

وع رسگرد   چرخید نگاهش زدن حرف به کرد   رس 

ه بهش و  اون روی  ..شد خی 

  اومدیم یم داشتیم و   بودیم جاده توی  خانمم و  من دیروز :  رسگرد 

 دره   توی  تنها  و   تک.. کردیم  تصادف که  روستا 

 بودم  بلد  رو  راه من.. بده  نجاتمون که  نبود  کش  و   بودیم افتاده

 به  برسونیم خودمونو  تونستیم همی    برای

 ..بود  همی    ش خالصه.. روستا 



  و  من گفت.. کنه  جمع منو   بیاد  یگ.. خود   جای که  بقیه

 ..بود؟ یک  با !!!! خانمم؟

  دره توی  هم ای دیگه کس  مگه گرد رس  و   تو  از  غی   به   دیوونه خب

 میگه  من به.. بود؟  من با  یعت  .. بود؟ افتاده

 ..خانمم؟

 زد  نامحسوس دوباره.. کرد   نگاهم چشیم زیر .. بود  مونده باز  دهانم

 ..میدی سون   داری  ببند  دهانتو  یعت   که  بازوم به

  زوریک زور  لبخند  یه بقیه به  رو  و  کردم  جور   و  جمع خودمو 

 اوردم  نیم  در  رس .. بودم شوک تو  هنوز  خداییش ویل.. زدم

 ..!زنشم؟ من میگه چرا 

 تو  زد  اروم کردیم  تصادف گفت  اریا  که  اول همون بانو  ماه

 رسگرد  به هنوز  ویل  شد  نگران نگاهش هم  دریا .. صورتش

 ..کرد  یم نگاه

  عجب:  گفت  نگران   با  کدخدا 
 
؟ االن پسم.. اتفاق   خدان  .. سالمی  

یتون نکرده  ..نشد؟  چی  

   لبخند  رسگرد 
 
  و  شد  زخیم کیم  بازوم فقط.. نه:  وگفت زد  کمرنگ

 جدی اسیب خداروشکر .. گرفت  درد  خانمم پای

 ..ندیدیم



 میگفت که  همی   .. من  جانه نگو  خب.. خانمم گفت  این باز  خدا  ای

 ..بود گنگ  ویل بود  خوب .. شدم یم  حایل یه خانمم

یتون که  خداروشکر :  کدخدا   بیاد  دکی   زنم یم  زنگ.. نشده چی  

 ..ااینج

 ..گرفت  شماره و  برداشت رو  گوش  

 ..دارن؟ هم تلفن  مگه اینا :  گفتم  رسگرد  گوش  کنار   اروم

  دیگه جای چند  یه و   مدرسه و  دکی   مطب و  اینجا :  گفت  لب زیر 

 ..ندارن  اهایل  ی همه ویل.. دارن تلفن

 شماره  داشت کدخدا .. کردم  نگاه تکشون تک  به.. دادم تکون رسمو 

 کرد  یم  نگاهمون خند لب با  بانو  ماه.. گرفت  یم

  من.. همه؟ تو  اخماش چرا  اوا .. دریا  ویل .. زدم لبخند   روش  به منم..

یش یه حتما .. ها  زنه  یم مشکوک این میگم  چی  

 ..هست

 ..شدیم شوکه.. کردین؟  ازدواج بودین  نگفته:  گفت  رسگرد  به رو 

 چه کردم  ازدواج این  با  نداشتم خی   منم خود :  گفتم  دلم  توی

 ..شما  به برسه

  معلوم  قشنگ.. گفت  یم راست اینو .. بودا  شده شوکه خداییش ویل

 ..بود 



  ی همه.. ماموریتم تو  همیشه که  من.. شد  یهون   چی    همه:  رسگرد 

 ..داد انجام مادرم رو  کارا 

 عاشقانه نه  بوده سنت   ازدواجتون پس:  وگفت زد  لبخند  دریا 

 ..درسته؟

 هک  من.. بده؟ جواب خواد  یم چ   بودم مونده.. کرد   سکوت رسگرد 

 نشسته  کنار   دکور .. بودم چ   تماشا  کال 

  چند  خوبه.. تنم کرد   یم و  دوخت  یم و  برید  یم  خودش.. بودم

 مادرم پیش گذاشتیم  داریم هم  بچه بگه  دیگه  ی دقیقه

 ..بود اخرش دیگه که  گفت  یم اینو  اگه.. نشه خسته  راه تو  وقت یه

 بس از  رفت  یم وییل قییل منم دل  این.. کرد   یم یخ داشت چاییم

 یم .. گرمه  چه اچ  .. خوردم قلوپ یه.. بود  م نهگرس

 ..چسبه

 اتفاقا :  گفت  جدی لحن با  سکوت لحظه چند  از  بعد  رسگرد 

 ..بود عاشقانه کامال   ازدواجمون.. برعکس

  قلوپ یه.. افتادم رسفه  به..   گلوم  تو  جست چای حرفش این با 

 کردم   رسفه چندتا .. بشم بهی    تا  خوردم چای از  دیگه

 ..شدم بهی  



ی یه اینبار  که  بود  نیومده جا  لمحا هنوز    رسما  دیگه که  گفت  چی  

 ..میافتادم پس داشتم

 ..عزیزم؟ شد  چ  :  گفت  نگران    لحن با  من به رو  رسگرد 

 گرد   تعجب زور  از  چشمام.. شد  فراموشم کردن  رسفه کل  به

 !!عزیزم؟؟!.. !!!! گفت؟؟؟؟  چ  .. کردم  نگاهش.. شد 

 رومو  رسی    ع..  باال  انداخت ابروشو  اروم دید  که  رو  تعجبم

 ش شبیه کنه   خدا ..  بزنم لبخند  کردم  سیع و   برگردوندم

 .. بلدم  قدر  همی    تا  دیگه.. باشه  بوده

 ..گلوم  تو  جست چای دفعه  یه.. مرش.. خوبم:  گفتم  اروم

مه  زور  از :  گفت  لبخند  با  بانو  ماه م رس   شوهرت که  همی   .. دخی 

 تو   پرید  چان   بوده  عاشقانه ازدواجتون گفت

 ..میاین هم به خییل خداوکییل.. کنه  حفظتون خدا .. گلوت

 ..کرد  تشکر  و  زد  لبخند  هم رسگرد ..  کردم  تشکر  لب زیر 

 روشو  کنم  یم نگاهش دارم دید   تا .. افتاد  دریا  به نگاهم

ی صورتش.. برگردوند   اول  از  من کال .. داد   نیم  نشون رو  چی  

 ..چرا دونم  نیم.. بودم ردهک  شک این به



  یم اشغال ش همه:  گفت   رسگرد  به  رو  و  گذاشت  رو  گوش    کدخدا 

 ساعت  نیم  تا  گفت.. داد  جواب تا  گرفتم  انقدر .. زد 

 ..شلوغه کم  یه رسش  اینکه مثل..  میاد   دیگه

 -- ..کردی  لطف.. نبودم زحمتت به رایص  .. کدخدا   ممنونم- -

 نرفته  یادم هنوز .. یدمم انجام مو  وظیفه.. پسم؟ چیه حرفا  این- -

 -- بهت.. دادی انجام روستا  این برای کاران    چه که

 ..مدئونم

 -- ..بود منت ن   من کارای  ی همه.. کدخدا   نیست   مدئون - -

 -- ..باش    زنده.. پسم بزرگواری بس از - -

 روستا  این برای رسگرد .. کردم  یم گوش  حرفاشون به  دقت با  داشتم

 کدخدا   که  دهکر   مهیم کار   حتما .. کرده؟  چکار 

 ..مدئونه بهش میگه

ی دیروز  از  حتما :  وگفت شد   بلند  جاش از  بانو  ماه   چی  

م.. نخوردین   ..بغیل  اتاق بریم  پاشی   .. بیارم  غذا  براتون  می 

 .. ترین راحت اونجا 

 ..کدخدا  اجازه با :  گفت  کدخدا   به رو  رسگرد 

 -- ..باش راحت.. پسم  برو - -



 هم ما  رفت یم جلو  بانو  ماه.. شدم بلند  منم  و  شد  بلند  جاش از 

 ..رسش  پشت

 ..ننداز زحمت به خودتو  بانو  ماه:  رسگرد 

 -- ..حرفیه؟ چه  این.. پسم نیست زحمت  - -

 ..کرد  بازش و  ایستاد  در  یه جلوی ..   شدیم رد  بالکن  توی  از 

 -- ..بفرمایی   - -

 ..تو رفتیم و  کردیم  تشکر  دو  هر 

 ..خودتونه ی خونه.. باشی    راحت.. میارم غذا  براتون االن:  بانو  ماه

ون رفت اتاق از    رسگرد .. بودم ایستاده اتاق وسط  مستاصل ..  بی 

 ..داد  تکیه پشت   وبه  نشست 

  دوتا .. نبود   اتاق توی  زیادی چی   .. کردم  یم نگاه اطرافمو  داشتم منم

 ..بود کناردیوار   بزرگ  صندوق یه  و  قدییم  کمد 

  ترمه ی  پارچه یه که  بود  راست سمت هم کوچیک  ی طاقچه یه

 بزرگ  ی  اینه یه و   بودن انداخته روش  هم شده دوزی 

 ..بودن  گذاشته  دیوار  کنار   هم  پشت   جفت 4.. بود  روش هم

 -- ..وایسادی؟  بس  از  نشدی  خسته.. بشی    بیا - -



  رو .. افتادم پیشش دقیقه چند  حرفای یاد  دیدنش با .. کردم  نگاهش

 ..بهش زدم زل اخم با  و  نشستم وشر  به

 ..کردم  یم نگاهش فقط اخم همون با   سکوت تو 

 ..کردی؟  اخم  چرا .. چیه؟:  رسگرد 

 - ..زدین؟ زنش و  کدخدا   به بود  چ   حرفا  اون

 ..حرفا؟ کدوم:   وگفت باال  انداخت ابروشو 

  بیا .. چپ عیل  ی کوچه  به  زنه یم خودشو  چجوری ببی    خدا  ای

ون  ..بسته بن بابا   بی 

؟  نیم  شما  ت  یع  خی   خودم من که  کردیم  ازدواج هم  با  یک  ما .. دون 

 - ..ندارم؟

 ..وقت هیچ:  وگفت باال  انداخت رو  ش  شونه  ریلکس خییل

 - ..بود؟ چ   برای حرفا   اون پس خب

 -- ..نفهمیدی؟ تو   یعت  - -

 ..رو؟ چ  :  گفتم  تعجب با 

 رو  تو   و   من شدیم  خونه وارد  که  اول  همون از  دیدی  که  خودت - -

 -- پی   هم  پای  به ایشاهللا.. مبارکه گفی     و   هم به  بسی   

 ..بشی   



 - ..شده  اشتباه گفت    یم  هم شما .. گفی     که  گفی     خب

؟ همی     به:  وگفت زد  پوزخند   ..راحت 

 - ..تر راحت اینم از 

؟  یم فکر  بچگانه چرا  اخه د - -  دخی   این نه گفتم  یم  اگر  من.. کت 

 -- کیه  پس  گفی     نیم اونا ..   نیست زنم منه با  که  خانم

  ازاد  حاال   بوده متهم بگم من بعد .. اوردیش؟ خودت  با  که  میشه تو 

 پیک اوردم داشتم برش خودم با  منم شده

  رسگرد  که  پیچید  یم حرف روستا  کل  توی زنیم گفتم  نیم اگر .. نیک

 چ    من  اونوقت.. روستا  اومده پاشده دخی    یه با 

  بود  شده لهحم بهمون   بگم.. خوبه؟ بودی  متهم بگم.. بدم؟ جواب

 ..بگم اینکه یا .. خوبه؟

ون داد  نفسشو    بعد  فکرکن  جوانب به   اول.. استغفرهللا:  وگفت بی 

 ..بوده  اشتباه  کارم  بگو 

  یم  راست  دید   این از  خب.. کردم  یم فکر  حرفاش به داشتم

 حرف جور   هزار  شوهریم  و  زن  ما  گفت  نیم اگر .. گفت

 رو  رسگرد  همعلوم ویل شناسن نیم منو  حاال .. میاوردن در  برامون

 ..شناسن  یم خوب خییل

 - .. ویل.. موافقم  باهاتون  نظر  این از  خب.. خب



؟ ویل- -  -- ..چ 

 ..کنیم؟  چکار  باید  حاال .. هیچ  :  وگفتم کردم  نگاهش

  شد  باز  اتاق در  که  بزنه حرف وخواست کشید   دست  صورتش به

 نگاهمون  لبخند  با .. تو   اومد  غذا  سیت    یه  با  بانو  ماه.. 

 ..جلومون ذاشتگ  رو  وسیت   کرد 

  بانو  ماه  ممنونم-..  جانتون نوش.. بفرمایید .. نیست  تعارف  قابل- -

 - ..کشیدید   زحمت.. خانم

 چرا .. بخوره؟ یک  رو  غذا   همه این.. بانو  ماه نکنه درد   دستت: رسگرد 

؟ زحمت به خودتو   ..انداخت 

  با .. بخورید  نیافتاده  دهن  از  تا .. اینو  نگو .. پسم  نبود  زحمت  - -

 -- ..اجازه

ون رفت اتاق از   ..کردم  نگاه رسگرد  به.. بی 

 - ..مهربونیه زن چه

 -- ..خوبیه مرد  هم خودش  کدخدا .. اره- -

  یم فکر  هاش نگاه و   دریا  به .. بودم فکر  تو .. گرفت  یم   لقمه داشت

 ..بدونم اونم از  داشتم  دوست .. کردم



  با  و   اومدم خودم به.. جلوم گرفت  ستشو د که  بودم  فکر  غرق

 ..کردم  نگاه دستش  به تعجب

 ..بود گرفته  برام بزرگ  ی لقمه یه

 -- ..کنه؟  یم درد  هنوز   دلت.. بخور - -

 بهش که  نگاهم.. کرد   یم نگاهم داشت.. گرفتم  دستش از  رو  لقمه

 ..شد مشغول و   چرخوند  رسشو  افتاد 

 - ..کم

 .. میش   بهی    بخوری غذا  - -
 
  دوغ.. اورده  فشار  ت  معده به گرسنگ

ه   بخوری  اب.. ترشه کیم  ماستش.. نخور   -- ..بهی 

 اگر .. نگرانمه؟ یعت  .. بود  پایی    رسش.. کردم  نگاهش چشیم  زیر 

 اینو که  کرد   نیم  بهم سفارش همه این که  نبود 

 ..نخور اونو  بخور 

 ..کرد  ونگاهم کرد   بلند  رسشو .. کنم  نیم حرکت   دید  وقت  

 -- ..خوری؟ نیم  چرا  پس- -

   لبخند 
 
 بهش کوچیگ  گاز .. بردم  دهان به   رو  ولقمه زدم کمرنگ

 هم  شاید .. بود  عایل ش مزه.. بود  کتلت.. زدم

 ..چون.. چون



 ..خورد  یم غذا  اروم اروم.. بود  خوردن مشغول .. کردم  نگاهش

  درست برام رسگرد  که  ای لقمه.. زدم گاز   م لقمه به اشتها  با  اینبار 

 ..داد مزه هم واقعا .. بود  کرده

  خورشت و  بشقاب  توی  ریخت پلو  کیم .. شد  تموم که  م لقمه

ی قرمه  ..روش  ریخت هم سی  

  درست ناهارشون  برای حتما .. بود  گذاشته  تموم سنگ بانو  ماه

 ونشسته ناخونده مهمون بودیم  شده هم  ما  حاال .. کرده

 ..بود عایل پختش دست ویل .. شون  سفره رس  بودیم

  همه این از  هک  هم من.. گفت  نیم هیچ  .. جلوم گذاشت  رو  بشقاب

 و  بوم نشسته ساکت کال   بودم شده مرگ ذوق توجه

 ..خوردم یم  اشتها  با  غذامو 

 ..بازوش به گرفت  دستشو  و  گفت  اخ یه  دفعه یه

 ..کردم  نگاهش  نگران   با 

 - ..شد؟ چ  

 ..کشید  تی    دفعه یه چرا  دونم  نیم.. دستم:  گفت  ناله با 

 - ..دارین؟  درد .. خدا  وای

 -- ..اره- -



  

سه  دیگه ساعت نیم تا  دکی   گفت  کدخدا   ربعش  یک فکرکنم.. می 

 - تحمل  تون   یم.. میشه پیداش دیگه  االنا .. رفته

؟  ..کت 

  روی محو  لبخندی.. کرد   یم نگاهم زدم یم حرف  که  مدت تموم

 ..گفت  نیم هیچ  .. بود  نشسته لباش

 ..زنه؟ یم لبخند  ا چر ..  بودم کرده  سکوت منم

 ..شنید رو  بود  اومده وجود  به ذهنم  توی که  سوایل انگار 

 -- ..میشه دیدن   واقعا  ت  قیافه میش    نگران وقت   - -

 ..بود؟ من با .. موند  باز  دهانم.. کردم  نگاهش  تعجب با 

؟:  گفتم  لب زیر  و  کردم  ای رسفه تک  ..میشه؟ چجوری مگه.. چ 

س  - ..نمیش   زشت  نی 

  نمیشم  زشت اگه  خب.. نمیشم؟  زشت.. دمکر   تعجب بیشی  

 ..یعت  .. یعت  

  بودیم شده محرم هم  به وقت   از .. کنه؟  یم اینجوری امروز  چرا  این

 ..بود  کرده  تغیی   کوچولو   یه رفتارش انگار 

 ..زد یم حرف  باهام تر  راحت



 ..بده  ادامه نداشتم  دوست  چرا  دونم نیم

  و  تو   ومد ا بانو  ماه موقع اون: وگفتم کردم  عوض رو  حرف مسی  

 چکار   خواین یم حاال .. بدید  سوالمو  جواب نتوستید 

 ..کنید؟

 ..بود  ش شونه روی هنوز  دستش

 میگم و   زنم یم زنگ نوید  به.. رفت و  اومد  دکی   اینکه  از  بعد  - -

 که  بودن  اقان   همون  نوید -.. شناسه  یم رو  روستا  این اون.. کجاییم

 - ..ستاد؟ بود   اومده باهاتون  روز  اون

 -- ..هست هم من ی خاله پس .. محت   نوید  رسوان.. دشهخو  اره- -

 ..دنبالمون؟ میاد  امشب پس:  وگفتم دادم تکون رسمو 

ی.. کرد   نگاهم لحظه چند   ..نگفت چی  

 .. شکست رو  سکوت باالخره

 ..میشه  معلوم زنم  یم  زنگ.. دونم نیم:  رسگرد 

 ..دونبالمون بیاد  تونه یم حتما .. خیلیه شب تا  هنوز :  گفتم  دلم تو 

  از .. شده  تنگ مامان برای  دلم.. میشه؟  یعت   خدا  یوا
 
 هم  طرق

 ..نگرانشم خییل

******* 



  نکرده  عفونت خداروشکر .. کرد   معاینه رو  رسگرد  زخم و  اومد  دکی  

ش که  دارو  رسی یه.. بود   براش  بود  پماد   بیشی 

  پانسمان  از  قبل باید  گفت.. بود  همراهش ها  پماد  از  یگ که  نوشت

 ..بشه مالیده زخمش روی

  خاطر  به
 
  خونریزی  و  بود  خورده جوش  زخم سوختگ

 این  وجود  با  که  کرد   یم درد  و  سوخت یم جاش ویل.. نداشت

 ..شد  یم رفع ودرد  سوزش این دکی   ی توصیه طبق پماد 

  من.. بزنه زنگ محت   رسوان به که  رفت رسگرد .. دکی   رفی    از  بعد 

 ..بودم نشسته اتاق  توی هم

 کم  یه داشتم دوست.. د بو  شده  بهی   حالم ناهار  از  بعد 

 ..سوخت یم چشمام.. بخوابم

  باز  اتاق در  که  شد  یم  گرم  داشت چشمام و   بودم کشیده  دراز  تازه

 ..شد

ب یه  و  کردم  باز  چشمامو    در  درگاه تو  دریا .. نشستم جام تو  ض 

 لبخند  با  اونم که  زدم لبخند  روش به.. بود  ایستاده

 
 
 ..داد جوابمو  کمرنگ

 ..نشست  روم به رو .. بست درو   و  شد  اتاق وارد 

 -- ..نشدم؟ که  مزاحمت- -



  یم  سواله اینم.. نشدی  بگم  باید   هم باش   شده:  گفتم  دلم تو 

 ..پرش؟

  واریا  من یعت  .. رس   و  من.. حرفیه؟  چه این نه:  وگفتم زدم لبخند 

 ..ببخشید باید .. شدیم مزاحمتون

 ..لباش روی نشست کچ    ند لبخ

 -- ..ن  خونه صاحب اینجا  اریا  اقا .. حرفیه؟ چه این نه- -

  ویل بود  لبخند  لباش رو .. اومد  نیم خوشم هیچ هاش نگاه از 

 ..نبود دوستانه.. بود  دیگه جور  یه.. نگاهش

 - ..دارید   لطف.. ممنونم

  هم با   چجوری بدونم میشه.. گفتم  رو  حقیقت.. نیست لطف نه- -

 -- یه البته.. رسید؟ وعاشق   عشق  به کار   و   شدید  اشنا 

 کنجکاوی  محض .. هستم فضویل  دخی   نکنید  فکر  وقت

 سخت رادمنش رسگرد  بدونم خواد  یم دلم خییل.. پرسیدم

 ..شده؟ عاشق  ومغرورچطور 

ه این  به  جوان   چه.. شد  خوب حاال   حاال .. بدم؟ سمج ی دخی 

 یم  نکرده خدان   اگر  پرسید  اینو  نیست فضول خوبه

 ..پرسید؟ یم ازم چ    دیگه کنه  فضویل خواست



  حرف  اینجوری درموردش که  داره شناخت رسگرد  رو  خییل انگار 

 ..زنه یم

  یم خب.. کنم  یم خواهش نه:  وگفتم زدم مصلحت   لبخند 

 دوست    یه.. بود  دوست اریا  مادر  با  من  مادر .. دونید 

  اریا  و   من ها   وامد  رفت این  بی   ..   داشتیم  وامد  رفت هم با .. دیرینه

 مادرش به  اریا  اینکه دیگه..  و  دیدیم مدیگرو ه

 منم.. خواسی    نظرمنو  و  زدن حرف مادرم با  هم  ایشون و  گفت

 اومدن  که  بعد .. کردم  قبول داشتم  دوستش چون

  با  عاشقانه ما  که  شد   اینجوری .. عاشقمه گفت  بهم اریا  خواستگاری

 ..کردیم  ازدواج هم

  رو  ش نمونه هک  داشتیم ای عاشقانه  ازدواج یه.. خودت جون اره

 اونم ایش صیغه ازنوع  منتها .. کت    نیم  پیدا  دنیا  کل  تو 

 کال .. ودرنده  وحش   حیوونه  مشت یه بی    جنگل  وسط درست

 ..نداشت امکان این از  تر  رمانتیک

 هیچ.. عجیبه.. شدن؟ عاشق نگاه یه  با  اریا  اقا  یعت  .. جالب چه- -

 -- نفوذناپذیری  و  سخت مرد  چنی    کردم  نیم فکر  وقت

 ..بشه وعاشق ببازه ودینشو   دل نگاه  هی با 



  لبخند  با  فقط
 
ی یه.. دادم تکون ورسمو  کردم  نگاهش بزریک   این چی  

 ازش  تونستم  نیم که  بود  سوال برام وسط

سم  ..نی 

  و  سخت میگی    که  شناسید  یم رو  اریا  خوب انقدر  کجا   از  شما 

قابل  - ..نفوذه؟  غی 

 ..دادم تاپ ن   بهش انگار  کرد   ذوق همچی   

  اریا  اقا  اوایل دون   یم:  گفت  ظریفش  صدای همون  وبا  ندید خ اروم

 همی    برای.. بار 3  یا   4 مایه.. روستا  اومد  یم زیاد 

  یه اومد  یم  صبح.. موند  نیم هم اوقات اکی  .. دیدمش یم  زیاد  من

 خورد  یم ما  ی خونه ناهار  یه و  زد   یم  اهایل به رس 

  مغرور  مرد  فهمیدم و  شدم واقف اخالقش به کم  کم.. رفت  ویم

 ..وجدیه

  یم رفتار  خوب من با   البته:  منوگفت  به زد  زل ابیش  چشمای  اون با 

 حس  کم  کم.. نبود  جدی ویل بود  مغرور   یعت  .. کرد 

 ..مرد یه نظرم  به.. کنم  یم صمیمیت احساس باهاش کردم

 ..دیگه؟  برادر  لمث:  گفتم  لبخند  با  حرفشو  وسط  پریدم پا  جفت

 ..ماسید دهنش تو  حرف کال .. موند   باز  دهانش



  که  برادر  مثل.. بگم چطور .. خب:  وگفت کرد   نگاهم کم  یه

 چنی    از  ادم شد  یم مگه .. بود  اومده خوشم  ازش.. ویل.. نه

 ..نیاد خوشش مردی

  گوش  جذاب داستان  یه به دارم که  وانگار  م چونه زیر  زدم دستمو 

 چه.. خب:  فتموگ  کردم  حفظ  لبخندمو  میدم

 ..شد؟ چ   ش  بقیه.. جالب

 ..بود زده خشکش

م تازه اخه ی اون طبق.. چیه دردش بود  شده دستگی    از  که  چی  

 کردم   توجه رفتارش به و   دیدم دریا  مقابل در  رسگرد 

  نیم بهش هم اخم حت  .. نیست  صمییم  دریا  با   هم  اصال  دیدم

 ..بود معمویل خییل.. کرد 

 رسگرد  به که  هان   نگاه با  مدید رو  دریا  که  اول همون از  ویل

 نیم روم به ویل بودم  زده حدسان   یه مینداخت

 ..باشه درست که  داشتم شک  چون.. اوردم

اف خودش که  حاال  ویل   حرفو  رس   هم اول همون از ..  بود  کرده  اعی 

 که  شد  دار  خی   شصتم..  اینجا  به  برسه تا  کرد   باز 

 ..داره قصدی



 حرفاش این و  نیستم  گرد رس  واقعیه زن  من که  دونست نیم منتها 

ی  مفت گوش.. بگه  بذار  پس.. نداره من  روی تاثی 

 ..دیگه  اورده گی  

 رو  اینا  من  نمیشی    ناراحت که  شما :  وگفت زد  مصنویع لبخند 

 ..میگم؟

 - ..بده ادامه .. عزیزم نه

 یه داشتم دوست.. بود  اومده خوشم ازش.. دیگه  اره.. خب- -

 -- جور چه  از  دونستم نیم.. کنم  جلب توجهشو  جوری

ی   به.. کنم  رفتار  همونطور  کردم  یم سیع  وگرنه میاد  خوشش دخی 

  تهران تحصیلیم ی رشته خاطر 
 
 یم  زندیک

 که  هم روزهان   ویل.. روستا  میام کمی    و  هستم خوابگاه توی.. کنم

 خودمو  جوری  یه کردم  یم سیع اومد  یم اون

 چ    هر .. توجهه ن    بهم که  دیدم  یم  هم باز  ویل.. اینجا  برسونم

 االن تا .. هه.. بود   فایده ن    دادم  یم نشون   خودی شجلو 

 ..کرده  ازدواج که  میگه و  اومده ماه 1 از  بعد  که

ه  این ویل نیستم رسگرد  زن درسته.. زدم نیم لبخند  دیگه  هم دخی 

 اینکه وجود  با   من حضور  در  که  داشت رو  زیادی



  بهم رو  حرفا  این رسگردم واقعیه زن من کنه  یم فکر  خودش پیش

 ..زد یم

 و  داشتم دوست  شوهرتو  من  بگه اینکه .. بود؟ چ    قصدش.. هه

 خواد  یم مثال .. گرفتیش؟  ازم اونو  تو  دارم دوستش االنم

 ..ویل.. ویل نیستم زنش درسته.. بینمون؟  بندازه اختالف

؟ ویل  ..دارم که  حش.. احساسم.. چ 

  و  رسگردم زن کردم  حس لحظه یه شنیدم اخرشو  جمالت وقت  

 درسته .. داره نظر  شوهرم  به  هنشست جلوم که  هم ایت  

 ..کرد  یم  فرق چی    همه.. االن ویل .. داشته  دوست رو  رسگرد  قبل از 

؟ مگه .. بهار؟ کنه  یم فرق چ    ..داشته؟ ورت خیاالت .. زنش 

 زنشو  حکم االن.. هستم؟ که  محرمش ویل نیستم  زنش.. نه

 محسوب زنش حال هر  در .. روزه 2  زن.. موقت زن .. دارم

  ثبت  اسیم.. نخورده م شناسنامه توی  مهری.. ندارم  مدریک.. میشم

 اون  توی.. بود  ما  شاهد  رس  باال  خدای ویل.. نشده

 ..شدیم محرم همدیگه  به کنارهم  ما .. درختا  اون  بی   .. جنگل

  تا  دونستیم نیم  اینکه.. بود  اعتقاداتمون  خاطر  به ش  همه درسته

سیم.. یمگرفتار   مدت چه  راهو.. نه؟  یا  روستا  می 



  دست بهش  و  بشم رسگرد  اویزون باید  من بازم.. ؟  اومدیم درست

 ..نه؟ یا  بزنم

 من پس.. بشیم محرم هم  به ما  شد  باعث ها  شاید  این ی همه

 سکوت   تونم نیم پس.. محرمم بهش االن .. اره.. زنشم

 ..کنم

  یه ویل میده   نشون العمل عکس دائم  زن که  غلظت  اون  به نه حاال 

 خایل هم هام عقده.. نداره ایرادی که  کوچولو 

 ..میشه

 لبخند  با .. کردم  نگاه بهش.. فکرم تو  تاحاال  یک  از .. اومدم خودم به

 
 
 ..من به بود   زده زل بزریک

 تقدیمش پررنگی   و  تر  گرم  لبخند  یه منم و  نیاوردم خودم روی به

 ..کردم

 حس همون  االنم اونوقت.. اینطور  یک.. اهان:  گفتم  ریلکس خییل

 ..داری؟ رو 

 ..همونه  حسم هنوزم.. اره:  داد  جواب  بکنه مکث اینکه بدون 

 ..کنم  حفظ همونجوری لبخندمو  کردم  سیع

  و  داره  زن اریا  اینکه وجود   با .. منه؟ ماله اریا  دون   یم  اینکه وجود  با 

 - عاشق ما  که  دون    یم.. هستم؟ من هم زنش



م.. همیم؟   دنیا  با .. دارم که  کش  تنها  اون مادرم از  بعد .. براش میمی 

 یم منو  هم اون.. کنم  نیم عوضش هم

ی هیچ دنبال چشمش که  گفته  بهم  بارها .. داره  دوستم.. خواد   دخی 

ای از  که  گفته.. نبوده  من جز   خوشش اویزون دخی 

  ما .. بودم  قائل ارزش شخصیتم برای چون شد  من  عاشق و  نمیاد 

 تصورشو تون   نیم  انقدرکه.. پرستیم  یم همدیگرو 

  منحرفش  نتونست   هم اگر  یا  کن  درویش نگاهتو  زیزمع پس.. بکت  

 من  شوهر  به سوء نگاه.. دیگه طرف یه کن

 اینکه  هم .. متاهله اون چون نیست  درست هم.. باش نداشته

 خوب روحیت واسه میش   ضایع خودت اخرش

  هیچ که  حاال  پس.. نیست
 
  وهیچ نشده  زده حرق

 
 قبال   هم اتفاق

ه نیافتاده  ب بذاری هم همینطور   بهی 
 
 ..بمونه اق

  یه کنم  یم دعا  برات:  گفتم  لبخند   همون با   و  باال  انداختم  ابرومو 

ت  خوب شوهر   ..میاد که  دونم  یم.. بیاد  گی 

   از .. کرد   یم نگاهم  زده بهت
 
  شده  رسخ خشم زور  از  هم طرق

 تا .. بود  حقش ویل بودم  زده بهش کلفت    حرفای.. بود 

فته  جو  هم منو .. باشه نداشته  نظر  مردم شوهر  به  باشه اون  گی 

 ..بودا



ون بره ازاینکه قبل.. رفت در  طرف وبه شد  بلند  جاش از  رسی    ع   بی 

 گفت  خشم با  کرد   ونگاهم برگردوند  روشو 

  اون  خاطر  به که  من حیف.. باشی     خوش.. خوبه .. عاشقته؟.. هه:

 روز  یه کردم  یم  فکر  چون.. کردم  یم رد  خواستگارامو 

  هر  خالیق .. اشتند منو  لیاقت اون بینم  یم  ویل.. میذاره جلو  قدم

 ..الیق چه

 کامال   اخرت ی جمله با .. دقیقا :  گفتم  و  دادم تکون رسمو 

 قسمتت خوبش دونه یه ایشاهللا.. الیق چه هر  خالیق.. موافقم

 ..باش   نداشته چشم  کش  مال به که  جوری.. بشه

  بند  رو  انداختمش و   تمششس رسما .. شد  یم منفجر  داشت  دیگه

 ..بشه خشک

مانه کامالااااا   اونم  ..محی 

ون رفت اتاق از   ..بست محکم رسش پشت هم  درو  و  بی 

ه یش یه.. داره  مشکل دخی   ..میشه چی  

 ..برد خوابم  که  نکشید  دقیقه 2  به و  کشیدم  دراز  دوباره

******* 

 - ..نوید  سالم.. الو -.. الو - -



؟.. پس؟ تون  .. یا ار :  زد  داد  بلند  صدای  با  نوید  ؟.. خون   ..کجان 

؟  یم چکار  اونجا -.. هستیم زراباد  روستای  االن.. خوبم  - -   از .. کت 

 مسی   چندبار  ستاد   های بچه دون    یم.. زده؟ غیبت کجا   دیروز 

 - رو بیمارستان تا  دادگاه

؟  ..نکردیم پیدا   ازتون اثری ویل.. گشی  

  قدر  می   ه تا  فقط.. کنم  یم  تعریف برات مفصل  دیدمت که  بعد - -

 -- بهار و   من دنبال  ش دسته دارو   و  کیارش  بدون

 ..خوان  یم زنده رو  ما .. هسی   

؟- -  بفرست   ماشی    یه تون    یم امشب .. اره -.. نامرد؟ اون بازم.. چ 

 - ..دنبالمون؟

م دارم.. ماموریتم تو  که  من- - سم بذار .. می   چند .. میگم  بهت بی 

؟  لحظه  - ..باشه -.. گوش 

 امکانش امشب  اریا :  داد   جواب نوید .. سکوت لحظه چند  از  بعد 

 ..نیست

 - ..!چرا؟

  راه.. بسته رو  راه.. کرده  ریزش روستا  نزدیک های  کوه  از  یگ- -

 -- تردد  زور  از  ست باریکه  جاده همون که  هم میانی  



  تون   یم .. میشه باز  راه ظهر  فردا  تا  دادن اطالع ها  بچه.. شده بسته

؟  صی    ..دنبالتون میام فردا  خودم.. کت 

 .. کرد  کوتایه  سکوت اریا 

ون خونه از .. امنه جامون اینجا  ما .. باشه یم بی   حرکت از  قبل.. نمی 

 - ..بگی   اینجا  با   تماس یه

- .. نگرانته خاله.. سالیم که  شدم خوشحال خییل.. حتما  باشه- -

 - ..زدی؟ حرف اهاشب

 زنگ بهش تونست    وقت هر  گفت.. زدم حرف  مامان  با   نه- -

 -- وقت یه.. اصفهان  ماموریت فت  ر  گفتم  درضمن.. بزن  

 ..ندی سون  

 - ..نداری؟  کاری  من با   دیگه.. زنم یم زنگ تهران برسم.. باشه

- .. اونجام ظهر  فردا  من.. باش خودت  مواظب نه- -

 - ..خداحافظ.. اشهب

 -- ..خداحافظ- -

  این از  خیالم.. این از  اینم خب:  گفت  دل در .. کرد   قطع را  گوش  

 ..شد راحت بابت

ون  کدخدا .. شد   بلند  جایش از  خانه توی بانو   ماه.. بود  بی   اشی  

  مشغول 
 
 ..بود  کارهایش  به رسیدیک



  طرف به
 
 گفت  صدای شنیدن  با   ویل.. رفت بود  ان در  بهار  که  اتاق

 در   پشت همانجا  امد  یم اتاق داخل از  که  گون    و 

 ..داد یم گوش  نها ا های حرف به..  ایستاد 

 ..داری؟ رو  حس همون االنم اونوقت.. اینطور  یک.. اهان :  بهار  (

 ..همونه  حسم هنوزم.. اره:   دریا 

  زن اریا  اینکه وجود  با .. منه؟ ماله اریا  دون    یم اینکه وجود   با :  بهار 

 عاشق  ما  که  دون   یم.. هستم؟ من هم  زنش و  داره

م.. همیم؟   دنیا  با .. دارم که  کش  تنها  اون مادرم از  بعد .. براش میمی 

 یم منو  هم اون.. کنم  نیم عوضش هم

ی هیچ دنبال چشمش که  گفته  بهم  بارها .. داره  دوستم.. خواد   دخی 

ای از  که  گفته.. نبوده  من جز   خوشش اویزون دخی 

  ما .. بودم  قائل ارزش شخصیتم برای چون شد  من  عاشق و  نمیاد 

 تصورشو تون   نیم  انقدرکه.. پرستیم  یم همدیگرو 

  منحرفش  نتونست   هم اگر  یا  کن  درویش نگاهتو  عزیزم پس.. بکت  

 من  شوهر  به سوء نگاه.. دیگه طرف یه کن

 اینکه  هم .. متاهله اون چون نیست  درست هم.. باش نداشته

 خوب روحیت واسه میش   ضایع خودت اخرش



  هیچ که  حاال  پس.. نیست
 
  وهیچ نشده  زده حرق

 
 قبال   هم اتفاق

ه نیافتاده   ریبذا هم همینطور   بهی 
 
 ..بمونه باق

ت  خوب شوهر  یه کنم  یم  دعا  برات  )..میاد که  دونم یم.. بیاد  گی 

 باورش.. بود  زده خشکش.. بود  ایستاده در   پشت  مبهوت و  مات

 ..باشد  گفته  را  اینها  بهار  شد  نیم

 خاطر  به که  من حیف.. باشی    خوش.. خوبه.. عاشقته؟.. هه :  دریا  (

 یه ردمک  یم فکر  چون.. کردم  یم رد  خواستگارامو  اون

 خالیق.. نداشت منو  لیاقت اون بینم یم  ویل.. میذاره جلو  قدم روز 

 ..الیق چه هر 

 چه هر  خالیق.. موافقم کامال   اخرت ی جمله  با .. دقیقا : بهار 

 مال به که  جوری.. بشه  قسمتت  خوبش دونه  یه ایشاهللا .. الیق

 )..باش   نداشته چشم کش

  به چشمش.. کرد   نگاه اطرافش به  و  رفت کنار   در   پشت از  رسی    ع

 مخق    ان  پشت.. بود  راستش سمت که  افتاد  کمدی

 ..شد

  خانه در  صدای لحظه چند  از  بعد  و   شد  بسته بلندی  صدای با  در 

ون  اتاق از  دریا  فهمید .. شنید  را   ..امده  بی 



  دانست  یم اینکه  با  بهار  های حرف شنیدن  با .. نداشت حرکت توان

 همی    ویل  اورده زبان به  را  انها  مصلحت  

 ارم نا  قلبش بود  شده باعث  معنا  پر   های واژه.. ماتکل.. جمالت

 گردد

ین.. افتاد  دلش به دوباره  ترس همان.. حس همان ..  ترش.. بود  شی 

 یم  قرارش ن    که  هیجان  .. هیجان با  امیخته

 ..ساخت

ون کمد   پشت از   لرزش دستانش.. رفت اتاق طرف به .. امد  بی 

 ..کرد  باز  را  در   و  کشید   عمیق نفس.. داشت خایص

ه بهار  روی و   کاوید   را  اتاق  دور  نگاهش.. گذاشت  داخل  هب قدیم   خی 

 ..ماند

 ..بود رفته خواب وبه بود  کشیده  دراز   اتاق ی گوشه

  به.. بود  قرار  ن   نگاهش.. زد  لبخند .. شد  تر  قوی حسش او  دیدن با 

ه او  به.. نشست  کنارش.. رفت طرفش  ..شد خی 

 عاشق  ما  که  دون   یم..( پیچید  یم رسش در  بهار  صدای هم هنوز 

م.. همیم؟  کش  تنها  اون مادرم از  بعد .. براش میمی 

  نیم عوضش هم  دنیا  با .. کنم  نیم  عوضش هم دنیا   با .. دارم که

 )کنم  نیم عوضش هم  دنیا  با .. کنم



  روی از  تنها  بهار  های حرف ی همه که  بود  واقف خون   به خودش

 باور  را  این  نداشت  دوست ویل.. است بوده اجبار 

 ..کند

 ..گفت  یم را  ان خالف قلبش ویل.. نیست درست  گفت  یم عقلش

ه او  زیبای  صورت به   یم جلوه تر  معصومانه  خواب در .. شد  خی 

 ..کرد

 باز  را  چشمانش ارام بهار 

 ..کرد

 جایش در   اریا  دیدن   با  بهار .. خورد  اتاق  در  به ای تقه موقع همان

 ..نشست 

 ..بفرمایید :  اریا 

 ..بود بانو  ماه..   شد  باز   اتاق در 

ید  دوش  یه .. کردم  گرم  رو  حموم:   گفت  دو  ان به رو  لبخند  با    بگی 

 ..میشه بهی   حالتون

م:  گفت  بهار  به رو   برات رو  ریا د های لباس از  دست  یه دخی 

 نکرده تن.. بپوش  رو  اونا  اومدی  حموم از .. کنار   گذاشتم

 ..ست



 دستتون.. خانم بانو  ماه  کشیدید   زحمت چرا :  گفت  لبخند  با   بهار 

 ..نکنه درد 

م- -  -- ..بااجازه.. باشی    راحت اینجا .. کنار   بذار  تعارفو  دخی 

ون اتاق از   ..رفت بی 

******* 

ون رفت ازاتاق بانو  ماه که  همی      صورت رو :  گفتم  رسگرد  به  رو  بی 

 ..بود؟   نشسته پشه  یا  مگس من

ی که  من.. نه:  گفت   تعجب با   ..چطور؟.. ندیدم چی  

ی  یه کردم  حس .. دونم نیم:  وگفتم باال  انداختم شونمو    رو  چی  

 ..شده مزاحم  مگسه شاید  گفتم.. صورتمه 

 ..کرد  رسفه تک  و  هم تو  کشید   اخماشو  رسگرد 

  اومد  دریا  که  موقع اون.. بود  برده بمخوا تازه اخه-.. مزاحم؟ چرا - -

  دفعه  یه بود   صورتم رو  چ   دونم نیم هم حاال .. بخوابم نذاشت و 

 ..بوده مگس مطمئنم من  ویل.. لعنت ازار  مردم بر .. پریدم ازخواب

  دوش  یه برو  شو  بلند  حرفا  این جای به:  گفت  جدی لحن با 

 ..برم من هم  بعد .. بگی  



  یم  چطوری زخمه بازوت که  شما :  وگفتم کردم  اشاره بازوش به

 ..حموم؟ بری خوای

 - ..باش نداشته  کار   اونش به تو 

 ..شده؟ چش.. بود  هم تو  حسان   اخماش

ی  - ..شده؟ چی  

 ..نه :  وگفت کرد   نگاهم

 - ..رفتم من باشه.. لحنتون.. اخه

 ..کجا؟:  گفت  رسی    ع

 ..کنه؟  یم اینجوری چرا  این

 - ..دیگه  حموم.. بابا  ای

 -- ..برو خب خییل- -

 ..رفتم یم  هم گفت    نیم:  گفتم  لب زیر 

ی- - ؟   چی    -- ..گفت 

 ..رفتم در  طرف وبه شدم بلند  جام از 

 ..نخی  :  غریدم لب زیر 

ون اومدم ازاتاق  هم بعد   ..بی 



یش یه اینم  ..ها میشه چی  

 ..؟ شده خاطرخواهش دریا  چطوری خوشگلش اخالق این با 

******* 

ون  اومدم  حموم از   سی    تونیک یه.. بود  م اندازه دریا  لباسای .. بی 

 ..بودم پوشونده  حوله  توی موهامو .. سفید  جی    ویه

خونه روی روبه  درست حیاط توی حمام   حیاطشون.. بود  اشی  

 ..بود بزرگ نسبتا 

  بعد .. دارن خروس و  مرغ اینام حتما .. اومد  یم خروس و   مرغ صدای

 ..بزنم  رس  یه بیام

  یم خجالت شدم یم جان   یه وارد  که  اول.. بودم  طور   همی    همیشه

 دو  یگ که  همی    ویل  داشتم رودروایش و  کشیدم

  بود  اینجوری اخالقم.. شدم  یم خودمون   کامال   گذشت  یم ساعت

 ..دیگه 

خونه تو  از  بانو  ماه ون  اومد  اشی    ..بی 

م:   گفت  دیدنم با   ..داره م ن موهات.. خوری یم  رسما   تو  برو  دخی 

  رنگ دریا  پس.. بود  ان   چشماش.. کردم  نگاهش و  زدم لبخند 

 ..برده ارث به مامانش از  چشماشو 



 حالش.. کجاست؟  االن یعت  .. افتادم مامانم یاد  دیدنش با 

 ..چطوره؟

 ..چکید صورتم روی اشک قطره یه ناخداگاه

  یه.. وایساد  روم به ورو  جلو  اومد .. کرد   یم نگاهم تعجب  با  بانو  ماه

 گذاشتم  رسمو .. کردم  بغلش شد  چ   دونم  نیم  دفعه

 ..شدن  جاری صورتم روی قطره قطره اشکام..   ش  شونه روی

م؟ شد  چ  - - ؟  یم  گریه  چرا .. دخی    مامانم  برای  دلم.. بانو   ماه-.. کت 

 - ..شده تنگ

 مادرتو  انقدر  که  دخی   تو  فدای:  وگفت کشید   دست  پشتم به

ت بگو  رسگرد  به.. داری   دوست  اونم ما حت.. ببینیش بی 

 ..شده تنگ برات دلش

 ..کردم  پاک اشکامو .. شدم جدا  اغوشش از 

 - ..کردم  ناراحتتون  ببخشید .. میگم بهش حتما 

م  نه- -  راحت.. بدون مادرت مثل هم منو .. حرفیه؟ چه این دخی 

 - ..خوبی    خییل.. هستید  مهربون   زن   شما -..  باش

م خون   خودت:  وگفت کشید   دست صورتم به   رو  دیگران که  دخی 

 تو  برو .. بیت   یم خوب  ی  دیده به هم



 ..خوری یم   رسما .. عزیزم

 یه با  جوابمو  هم  اون .. زدم لبخند   روش به و  دادم تکون رسمو 

 ..داد  مهربون و  گرم  لبخند 

  و  نشستم روش  به رو .. بود  داده  تکیه دیوار  به رسگرد .. اتاق تو  رفتم

 ..دادم  تکیه پشت   به

 ..کرد  نیم نگاهم

 -- .. برگردیم تونیم  نیم  امشب- -

 ..چرا؟ اخه:  وگفتم  کردم  نگاهش  نگران   با 

ه بهم لحظه چند .. کرد   نگاهم و  کرد   بلند  رسشو   طاقت.. شد  خی 

 ..پایی    انداختم رسمو ..  نداشتم نافذشو  نگاه

 میاد  ید نو   ظهر  فردا .. شده مسدود  راه.. کرده  ریزش ها   کوه  از  یگ- -

  باید   امروز  همی    حاال .. داریم؟ ما  شانسه اینم.. بابا   ای-..  دنبالمون 

 - ..کرد؟  یم  ریزش کوه

 2 حت  .. افتاد  اتفاق همی    هم پیش ماه 4..  نیست  بار  اولی    برای- -

 -- ..دادن دست از  جونشونو  هم نفر 

ی  ..کردم  نگاهش.. شد  بلند  جاش از .. نگفتم چی  

م من- -  - ..پس- .. حموم می 



 ..کرد  نگاهم و   رگشتب

؟ پس:  گفت  قاطیع لحن با   نیمه  نصفه حرف از   من دون    یم.. چ 

  یا .. نمیاد؟ خوشم هیچ
 
 یم  هم اگر  یا .. نزن رو  حرق

 ..بگو  کامل  زن  

 ..خشن چه.. اوهو 

   اخم
 
ی.. شدین؟ بداخالق  انقدر  چرا :  گفتم  و  کردم  کمرنگ   نیم چی  

 ..بگم خواستم

؟  بود ( چ  پس)    اون- -   حال نگران که  م نه دیوو  من- .. گفت 

؟ زخمتون پس بگم خواستم یم.. شمام  - ..چ 

 انداختم رسمو .. نکرد  حرکت   و  زد  زل  بهم فقط لحظه چند 

 ..کردم  یم حس خوب خییل رو  نگاهش سنگیت    ویل.. پایی   

 زخم به اب نمیذارم.. کنم  یم  باز  رو  پانسمان:  گفت  اروم اینبار 

 ..برسه

ون ب رفت و  کرد   باز   درو  معطیل ن    هم بعد   ..ی 

 ..بکنه میخواد  هرکار   بذار   دری چکارش.. ها  ای دیوونه هم تو   بهار 

  عفونت  زخمش وقت یه  گفتم.. شدم نگرانش خب

 ..میده خرج به  خشونت  زیاد   جدیدا  ویل.. همی   .. نکنه



  حوله با ..   دادم تکون موهامو  کیم.. کردم  باز  موهام دور  از  رو  حوله

 شد  نیم  بود  بلند  بس  از  ویل.. کردم  خشکش

 ..هام شونه رو  ریختم همینطور .. کرد   شکاری

  جام  تو  و   زدم قلت  انقدر .. برد؟ یم  خوابم مگه ویل..  کشیدم  دراز 

 و  گرفت  دوش هم رسگرد  اینکه تا  شدم اونور  اینور 

 ..برگشت

 ..داشت  نم موهاش.. نبود  خسته دیگه صورتش.. زود  چه

 شده نیمخی    جام تو .. کشید   یم  صورتش  به رو  هحول داشت

 من به نگاهش رفت کنار   حوله که   همی   .. بودم

 ..بود  مونده باز  دهانش.. شد  میخکوب.. افتاد 

 ..اوردم؟ در   شاخ نکنه.. کنه؟  یم نگاهم اینجوری چرا  اوا 

 یم نگاهم  داشت بازم ویل.. کشیدم  دست صورتم به

 زده خشکش تاقا وسط بود  دستاش تو  حوله که  همونطور .. کرد 

 ..بود 

 رورسی من.. رسم تو  عالم  دو  خاک  ای.. شد  گرد   چشمام دفعه یه

 وسط مجسمه  عی    چرا  بگو  پس وای.. نیست رسم

 ..شده خشک اتاق



 طرف  یه بود  ریخته بلندم موهای بودم شده نیمخی    که  همونطور 

 ..م شونه

 ..نشستم جام تو  و  اومدم در  نیمخی    حالت از  رسی    ع

م  زور  از  وای  ..سوختم یم شتمدا رس 

 ..کنه؟  چکار  خواد  یم ببینم تا  پاییدمش یم  چشیم زیر  ش همه

س با    دو .. قدم یه .. جلو  اومد .. بودم کرده  قالب هم تو  دستامو   اسی 

 ..ایستاد روم به رو .. قدم سه.. قدم

  بود   دستاش  توی که  ای حوله روی نگاهم.. کردم  بلند  رسمو  اروم

 .. داد یم  فشار  دستش تو  رومحکم حوله.. موند  ثابت

 ..دادم قورت دهانمو  اب زور  به

  هم بعد  لحظه چند   و   رفت در  طرف به بلند  های قدم  با   دفعه یه

 ..هم  به شد   کوبیده   اتاق در 

  مال اگر ..  کوبه  یم هم  به اینجوری مردمه  ی خونه  در  خوبه حاال 

 ..کندش  یم جا  از  حتما  بود  خودش

ون  رفت که  همی      وشکر خدار .. اخیش.. کشیدم  راحت  نفس یه  بی 

ی س.. نشد  چی    ..شدیدددد  بودم گرفته  اسی 

 ..رفت؟ کجا   حاال 



 اورده خودم با  که  بود  گذاشته  لباسا  همراه هم شال  یه بانو  ماه

 رو  انداختم رو  شال و  پشتم ریختم موهامو .. تو  بودم

 ..رسم

ون رفتم اتاق از .. شد   یم  شب داشت کم  کم  دیگه  تو  دیدم که  بی 

 ..نشسته حال

 نداشت اخم.. دزدید  نگاهشو .. کرد   بلند  رسشو  د شنی  رو  در   صدای تا 

 ..بود  جدی صورتش حالت ویل

ون برم خواستم و  کردم  مرتب  رسم رو  شالمو   صداشو  که  بی 

 ..شنیدم

ی؟ کجا - -  -- ..می 

 ..بود  من به  هم اون نگاه.. کردم  نگاهش و  برگشتم

 - ..بانو  ماه پیش برم خوام یم رفته رس  م حوصله

ون داره نم  موهات- -  -- ..نرو  بی 

؟ یم کجا   از  تو :  پرید  دهانم از  دفعه یه  ..دون 

 دقیقه چند  خودش خنگ اخه د .. شدم پشیمون زود  خییل ویل

 ..نبود حواسم اصال  ویل.. داره؟ پرسیدن  اینم.. دید  پیش

 ..شد خوب حاال .. بیا  د .. هم تو  کشید   اخماشو 



 -- ..بزنم حرف باهات خوام  یم  بشی    بیا - -

  هیچ بدون که  بود  قاطعانه لحنش انقدر 
 
  روش به  رو  و  رفتم حرق

 ..کردم   نگاهش منتظر .. نشستم

  هم به  تو  و  من:  گفت  محکیم و  کوبنده  لحن با .. چشمام توی زد  زل

 چه دونستیم نیم  خاطراینکه به فقط شدیم محرم

ی   حال هر  به.. نه؟ یا  مرسی یم روستا  به ایا .. انتظارمونه در  چی  

 ناخواسته  تو  یا   بزنم دست  بهت من یه  نبود  درست

 چی    نه اجباره روی از  ما  کار   این که  گفتم  هم بهت.. بکت   اینکارو 

 روستا به ویل.. شدیم محرم.. کردی  قبول.. دیگه 

  قبول.. درسته.. هستیم محرم هم  به  روز  2 تا  تو   و  من .. رسیدیم

 ایت  .. نیستیم  ر شوه و  زن ویل.. کنم  نیم انکارش.. دارم

 ..ست ساده  ی صیغه یه .. نیست عقد   ماست  بی    که

ی حرفاش از   ..نمیاوردم  در  رس  چی  

   نگاه
 
  یم خودمم که  اینارو  ی همه خب:  وگفتم  انداختم بهش گنگ

 ..چیه؟ منظورتون.. دونم

  رورسی بدون جلوم خوام نیم:  گفت  قبل از  تر  جدی اینبار 

 برای خوام یم ن  و  میشه تموم  زودی به  محرمیتمون.. باش  

 ..بیاد وجود  به  مشکیل تو 



 خواد  نیم.. شده هوان   دیده موهامو .. بود  این دردش پس.. اهان

 بشه  تکرار 

 ..نیست رسم رورسی نداشتم خی   خودمم

 که  پیشه دقیقه  چند  منظورتون اگر :  گفتم  خودش از  جدیی  

 ویل .. بود  استه ناخو  دونید   یم خودتونم  دیدین موهامو 

 ..نمیشه تکرار  دیگه .. باشه

  تردید   ویل بگه  هم دیگه چی    یه خواست یم انگار .. کردم  نگاهش

ی هم  اخرش.. داشت  ..کرد  سکوت و  نگفت چی  

  توی هم بانو   ماه و  من.. نماز  برای رفی    کدخدا   و  رسگرد  اذان از  بعد 

 ..شدیم خوندن نماز  مشغول اتاق

 مادرم برای  دلم ته از  و  رفتمگ  اسمون به رو  دستامو  شد  که  تموم

 ..کردم  دعا 

مو  که  خودم برای   کنار   مشکلم با  بتونم اینکه.. کنه  بیشی   صی 

 بار  به که  رسوان   با .. بدبختیام با .. نبودنم  دخی   با .. بیام

 ..بود اومده

  خودکش   به نذاره.. کنه  زیاد  تحملمو .. خواستم کمک  خدا  از 

 ..فکرکنم

 ..کن  کمکم.. خدا  نگی   ازم رو  د امی کورسوی  این.. داشتم امید  هنوزم



******* 

 ..تهران برگشته عص  گفت  پرسیدم که  بانو  ماه از .. ندیدم رو  دریا 

 داده ترجیح  و  شده ناراحت من های حرف  از  دونستم یم

 ..نزد  من  به خون   حرفای.. بود   خودش تقصی    خب.. نمونه 

  شام ضف از  بعد 
 
 کدخدا   با  رسگرد .. بودیم نشسته حال  توی همگ

 اون  از .. بودم  شنونده فقط هم من و  زد  یم حرف

  و  دره  بودن خطرناک و  بودن  کرده  حمله بهمون دره تو  که  گرگان  

 حرف اینا  از  کال .. بودیم  کرده  یط  که  طوالن   راه

 ..زد یم

 مامان رو  هی   این.. ببافم بودم بلد  هم  من.. بافت  یم  بافتت   بانو  ماه

 ..بود داده  یاد  بهم

  بلند  جاش از  بانو  ماه هم بعد  زدیم حرف و  نشستیم ساعت  دو  یگ

 رفتم .. زد  صدام.. اتاق توی رفت و  شد 

 ..میاره در  تشک داره  کمد   ازتوی دیدم.. پیشش

م- -   دونفره پتو .. باشی    راحت تا  انداختم دونفره  تشک براتون دخی 

 -- ..نفره؟ یک یا  خواین یم

ی و  ساکتم دید  وقت     اگر .. میذارم دونفره براتون :  گفت  نمیگم چی  

 خودتون .. هست  نفره یک کمد   تو  خواستید  هم



 ..اشی   ب راحت.. عزیزم نکنید  غریت   اینجا  میگم بازم.. بردارید 

  رفت اتاق واز  کرد   نگاهم لبخند  با .. بودم شده خشک اتاق وسط

ون  ..بی 

 ..نفره  دو   تشک به بودم زده زل فقط بودم هنگ تو  هنوز  که  منم

ه تشک روی نگاهش هم اون.. بست درو   و  اتاق تو  اومد  رسگرد   خی 

 ..موند 

 -- ..انداخته؟ بانو  ماه- -

 .. انداختم من پ نه پ:  گفتم  دلم تو 

 - ..اره

  اشکال.. خب خییل:  گفت  و  باال  انداخت رو  ش  شونه  ریلکس خییل

 ..نداره

ون  زد  یم حدقه از  داشت چشمام  ..بی 

 - ..اشکاله از  پر   پاش رستا  اینکه.. نداره؟ اشکال

 .. نشست تشک روی و  کرد   خاموش رو  المپ

  یم  ویل بود  کم  نورش.. اتاق توی افتاد  پنجره ی شیشه از  ماه  نور 

 ..ببینم راحت   به رو  رسگرد  تونستم

 ..چطور؟:  گفت  لبخند  با 



 ..زنه؟ یم لبخند  شده چ  .. شد  بیشی   تعجبم

 - ..نیست  درست گفتید   خودتون خب.. خب

 ..!من؟:  گفت   تعجب با 

 - ..شما خود .. اره

 رورسی با  ندارم عادت  شبا  من ویل:  گفتم  حرص با 

  احساس.. بخوابم
 
 ..میده  دست  بهم خفگ

اهن   یم حدس.. بود  پاش ای پارچه  شلوار   یه  و  سفید  ی  مردونه پی 

 ..باشه کدخدا   مال زدم

  احساس:  وگفت اورد  در  منو  ادای
 
 ..میده  دست  بهم خفگ

 ..بودم  شده حریص هم بود  گرفته  م خنده هم

؟  یم مسخره منو   - ..کنی  

 - ..نه

  بگی    بیا .. وایش اونجا  خوای  یم یک  تا .. دخی    شو  خیال ن  - -

 -- ..بخواب

ی نخواد  تا  دونستم  یم.. جواب نشد  هاینک  ..نمیگه رو  چی  

 طرفش به  و  دادم حرکت پاهامو .. نه؟ یا  جلو  برم که  بودم مردد 

 بهم  کاری  که  اون.. نداشتم  ای دیگه ی چاره.. رفتم



 ..بود؟ چ   واسه  اصوال  و  ادا  این دیگه.. نداشت

 ..کردم  یم  بازی شالم ی  گوشه   با .. نشستم تشک روی

 - ..تونم   نیم- .. دیگه  بخواب- -

 - ..رورسی-!.. چرا؟- -

ون داد  نفسشو   ..بیار  درش خب خییل:   گفت  و  بی 

 روی از  رو  شال اروم بودم اون ی  اجازه منتظر  انگار  که  هم من

 ..برداشتم موهام

 به داره که  نبود  مهم برام.. کردم  حس رو  نگاهش سنگیت   بازم

 ..کنه  یم نگاه موهام

  مطمی    اینو  ویل.. چیه لیلشد دونستم  نیم واقعا .. چرا  ونم نمید 

 حت   ذاشتم نیم بود  اون جای کیارش  اگر  که..  بودم

 ..ببینه منو   موی تار  یه

  از  حال هر  در  چون.. بودیم یم موقعیت   همچی    یه تو  اگر  البته

 ..بودم متنفر  کیارش

 موهام  تو  اوردم یم  در   رورسیمو  وقت هر  که  همیشگیم عادت طبق

 کردم   فرو  هامو  پنجه هم اینبار .. کشیدم  یم  دست



  ی شونه رو  ریختم رو  همه.. روش کشیدم  شونه مثل موهامو  توی

 خوشم  اینکار  از .. کردم  شون شونه هام  پنجه با  و  چپم

 ..اومد  یم

 ..بیام خودم به شد   باعث صداش

 - ..بخواب بگی    بهار 

 ..دیگه بخواب بگی  :  گفت  حرص با 

 - ..بخواب  شما .. داری؟ چکار  من به

 -- ..میذاری؟ تو   مگه- -

  چسب فقط رو  زخمش روی.. کردم  نگاهش و  شدم  نیمخی    جام تو 

 من  چون.. کرده  پانسمان حموم توی حتما .. بود  زده

ون  اومد  ندیدم که  ..بکنه  پانسمان  بی 

 - ..دارم؟ چکارت.. من؟

  ن   ویل.. بود  شده چم دونم  نیم.. موند   ثابت چشمام توی نگاهش

 یه .. بگم؟ چطور .. داشتم کشش  بهش  نسبت نهایت 

 ..خاص خییل.. بود  خایص چی    یه.. خواسی   .. جور  یه.. تمنا  جور 

س.. بود  هیجان زور  از .. لرزیدم یم  خودم به  ویل .. اشتمد اسی 

س ؟ اسی   ..چ 



 ..من .. من.. نبودم دخی   که  من.. که  من

نیستم  من.. من .. بذارم  نباید .. نه.. اومد  در  اشکام  بذارم نباید .. دخی 

 ..بده ادامه بذارم  نباید .. بیاد  وجود  به حش

  من. . نیستم کرد   یم فکر  رسگرد  که  اون   من.. من .. نیستم پاک  من

نیستم  ..نیستم.. دخی 

 ..عقب دادم هلش و  ش سینه روی گذاشتم  دستامو 

 ..گریه  زیر  زدم بلند  دستامو  توی گرفتم  رسمو .. نشستم جام تو 

ون صدام اینکه برای   دل ته  از  ویل.. گرفتم  دهانمو  جلوی نره بی 

 ..زدم یم ضجه

 چرا .. بچشم؟ رو  خوشبخت   طعم تونم نیم چرا  خدایا 

 دونم نیم ویل پرسیدم ازت اینو  بار   زارانه شاید .. چرا؟.. خدا؟

 ..بدبختم؟ انقدر  من که   چیه دلیلش

 حس خون   به رو  صداش توی ندامته.. بود  پشیمون   از  پر  صداش

 ..کردم

  چم یهو  دونم نیم .. نداشتم  بدی  قصد  خدا  به.. ببخش منو .. بهار - -

 -- در.. بکنم کاری  خواستم نیم کن  باور .. ویل.. شد 

 ..ببخش بهارمنو .. ببخش  منو  خدایا .. حد 



 من.. چ   من ویل  .. بود  پاک  اون

 ..خدا؟ چ  

 ..کردم  بلند  رسمو  و  رفتم در  کوره  از  دفعه یه

  نشه معمول  حد  از  بلندتر  داشتم سیع که  صدان   با  و  کردم  نگاهش

 توی که  دردی از  تو .. دون    نیم هیچ   تو :  گفتم

 ..من .. من.. نگو  هیچ   پس.. نداری خی   دلمه

  نیم زبونم روی.. اورد؟ زبون  به  میشه مگه اصال .. بگم؟ چ  

 ..چرخید؟

  اون توی   الاقل.. داد  یم زجرم سکوتش.. بود  کرده  سکوت  هم اون

 ..باشه ساکت خواستم نیم لحظه

ه بهم اونم خواستم یم ی  یه.. بی   سکوت فقط اون ویل .. بگه چی  

 ..همی   .. بود  دهکر 

ی یه لعنت    بهم کیارش  که  همونطور .. بخند  من به .. بگو  چی  

 - خوردم هم تو .. کرد   خوردم اون همونطورکه.. خندید 

 ..نکن سکوت   ویل.. کن  نابودم.. کن

  همه این که  تون   باالخره پس( پیچید  یم  رسم توی کیارش  صدای

 یم  دوری من  از  و   شد  یم نجابتت  و   پایک ادعای



 چقدر   دون   نیم .. خوب چه واااااااااای.. اره؟ دادن و ترتیبت رو  کردی

 دون   نیم.. خوشحالم چقدر  دون   نیم.. خوشحالم

 ..)..خوشحالم چقدر 

 ..شد شدیدتر  م گریه

 - ..خییل .. پست   خییل.. کیارش  کنه  لعنتت خدا 

؟ چیه اینا .. شده؟ چت بهار - -
 
 - ..بخندم؟ بهت  چ   ی  واسه.. میگ

 عمرم  اخر  تا  من اینکه .. اخر  سیم به بودم  زده.. بودم شده دیوونه

 رنگ  اینکه.. بدبختم

 ..بینم نیم رو  خوشبخت  

 ..بهش زدم زل م  نشسته اشک به  چشمای با 

  باید .. بشه  احساست درگی   هم اون  نباید .. بدونه  که  بود  وقتش

 ..بدونه 

 که  ایت  .. نیستم پاک  من.. .. ساالری بهار .. من چون:  غریدم لب یر ز 

 مرد  یه قربانیه نشسته جلوت

 ..فهیم؟ یم.. نیست دخی  .. نیست  پاک بهار .. شده  عویص  

 ..بود مونده  باز  دهانش

ه من به  مبهوت و  مات  ..بود شده خی 



؟:  گفت  شد   یم شنیده زور   به که  صدان   با   ..!چ 

 به محکوم.. محکومم من.. شده تجاوز   من به.. دیشنی درست اره

  بدبخت  یه عمرم اخر  تا  اینکه
 
 - تونم  نیم .. بمونم باق

 ..گنایه  همچی    یه   اونم.. نیستم گناه  اهل چون کنم  خودکش  

 ..بودم شده شوکه.. داد  تکونم محکم .. اومد  طرفم به  دفعه یه

  یم  یدهد خون   به هم تاریک  نیمه فضای همون  توی صورتش

 .. بود شده منقبض فکش.. شد 

 ..خودشه؟  کار .. لعنت   بزن حرف د .. اره؟.. کیارش؟:  غرید 

 ..شد باعثش اون ویل.. نه:  گفتم  هق هق با  و  پایی    انداختم رسمو 

 ..چشمام تو  زد  زل  مستقیم .. شد  شل دستاش.. کردم  احساس

  مهمون   توی شب  اون که  نبود  همون  .. د مر  اون.. بگو  برام.. بهار 

 - ..بود؟  باهات   اتاق تو .. 

 زمزمه زده بهت .. اومد  بند  م گریه.. شد  گرد   تعجب  زور  از  چشمام

؟ یم کجا   از  تو .. تو :  کردم  ..دون 

 ..بود  کالفه.. کنارم  نشست

  به نقاب که  مردی اون.. بودم مهمون   اون توی  شب اون منم- -

 -- ..یادته؟ رو  بود  نشسته کنارت  و  داشت صورتش



 ..بودی؟ تو .. مرموز   مرد  اون.. اون:  گفتم  تعجب با 

 ..داد تکون رسشو 

 ..شد نیم باورم

  و  شبه  اون به منظورت اگر :  گفت  و   کرد   نگاهم.. برگشت طرفم به

 ..نشد تجاوز  بهت  شب اون بگم  باید  مرد  اون

 ت معاینه هم پزشک حت  ..  حت  :  داد  ادامه و  کرد   کوتایه  سکوت

 ..بودی مسال تو .. کرد 

 ..بشم بیهوش  داره امکان  ان هر  کردم  یم احساس

 که  بگو .. بگو :  گفتم  شنیدم زور  به هم خودم که  ارویم صدای با 

   راست داری
 
 رویای یه حرفات  این که  بگو .. میگ

ین  ..بگو توروخدا  .. نیست  شی 

 ..زدم یم  زار .. بود  شده  خم رسم.. شد  شل دستام

 ..اریا:  گفتم  کردم  یم گریه  که  همونطور 

ون  بره صدات ممکنه.. باش اروم.. هیسسسسس- -   هم االن تا .. بی 

 -- ..بگی   اروم کم  یه دخی  .. خیلیه  باشن نشنیده

 وقت   چرا  پس.. شد؟ چ   شب اون  بگو .. بگو  برام:  گفتم   التماس با 

 خواب از  صبح



 ..نبود؟ تنم لباسم شدم بیدار 

و  همه.. میگم باشه- -  -- ..میگم چی  

 ..بودیم کشیده  دراز  هم کنار 

وع بودیم زده زل سقف به که  همونطور   ..زدن حرف به کرد   رس 

 یازدهم  فصل

 " اتاق داخل.. مهمان   شب"

 با .. شد  خم.. بود   بسته چشمانش.. انداخت بهار  به نگایه مرد 

به صورتش به  دست  ..زد ض 

 -- ..دخی  .. یه- -

 ..بود  شده بیهوش بهار  ویل

 ..بست نقش لبانش روی شیطان   لبخند 

 کوچولوی  گربه.. رسم یم کارم  به تر  راحت اینجوری.. بهی  - -

 -- ..میدم نشونت.. اره؟ میندازی چنگ.. وحش  

 ..کوبید  در  به محکم یگ

 - ..کن  باز  عویص   کثافت.. درو  این کن  باز 

 نامزد  دخی   این دانست یم.. بود  کیارش  صدای.. بود  هشد هول

 زنده  را  او  شود  موضوع متوجه کیارش  اگر  و  اوست



 ..گذاشت  نخواهد 

 ..زد یم نفس نفس.. بود   پریده رنگش

 ..زد  یم داد   و  کوبید   یم در  به محابا  ن   کیارش

 ..کرد   یم مخق   را   بهار  باید .. بست را  کمربندش  و   شد  بلند   رسی    ع

ءای مانند  رحمانه ن  . . کرد   بلند  را  او    زمی    روی را  او  ارزش ن   ش 

 ..کرد  اصابت زمی    به محکم بهار   کمر .. انداخت

  زیر   داد  هل را  بهار .. زد  باال  را  تخت    رو  ی لبه نشست زمی    روی

 ..کرد  مرتب را  تخت   رو .. تخت

 ..ترسید  یم  هم هنوز .. کشید   ش  یقه  به دست  

ی چون کیارش.. کرد   بازش  و  رفت در  طرف به  اتاق وارد  خیمز  شی 

 هلش دیوار  طرف به.. گرفت  را   او  ی یقه و  شد 

 ..داد

؟ کجاست  - ..عویص 

 .. بود  رسخ چشمانش.. نداشت طبییع حالت

 -- ..اقا؟ یک- -

 ..زد صورتش به  محکیم مشت

 ..نبود انجا  او .. نیافت بهار   از  اثری.. کرد   نگاه اطرافش هب



 صورتش  به محکیم مشت  همزمان ویل  برگشت او  طرف به

 ..کرد  برخورد 

هوشیار   کیارش  دانست  یم..  بود  رفته بی    از  ترسش حاال  مرد  ان

 .. اید دریم  پای از  مشت چند  وبا  نیست

 ..شدند  درگی    هم با .. افتاد  جانش به

  به اسلحه اریا .. شد   باز  اتاق در .. کوبید   در  به  پا  با   محکم نفر  یک

 همان .. افتاد  او  به کیارش  نگاه.. شد  اتاق  وارد  دست

  خاطر  به  هم او  که  زد  مرد  ان صورت به محکیم مشت موقع

به شدت  ..افتاد زمی    روی و  شد  بیهوش  ض 

 کیارش  ویل داد  ایست فرمان اریا ..  کرد   فرار  تراس روی از  کیارش

 ..بود کرده  فرار 

  به نگاهش.. نشست تخت روی .. کشید   موهایش بی    دست   کالفه

 ..بود مرد  ان

 ..شدند  اتاق وارد   ماموران  از  تا  3

 کرد   اشاره مرد  ان  به..(خوبم من -.. خوبه؟ حالتون رسگرد  جناب- -

ینش اینو :  داد  وادامه  - ..بی 

 -- ..قربان اطاعت- -



 تانشدس به سوم  ونفر  کردند   بلندش نفر   دو .. بود  بیهوش  نیمه

ون  بردند  اتاق از  را  او .. زد  دستبند   ..بی 

 - ..کردید؟  پاکسازی رو  جا  همه

 -- ..مونده اتاق این فقط گشتیم  رو  جا  همه.. قربان بله- -

  یم من رو  اینجا .. خب بسیار :  گفت  و  انداخت اتاق به  نگایه اریا 

 ..گردم

  او .. برگردد  که  دادند  دستور  مامور  ان  به  سیم ن   توی از  موقع همان

 ..شد خارج اتاق  از  و  کرد   اطاعت مه

  پشت .. کمد   داخل.. گشت  را  اتاق جای همه.. شد  بلند  جایش از  اریا 

  را  جا  هیچ.. پنجره
 
 ..تخت  زیر   جز  به نگذاشت باق

  خم.. زد  کنار   را  تخت   رو .. رسید  ذهنش  به که  بود  جان   اخرین انجا 

 در را  جیبیش ی  قوه  چراغ.. بود  تاریک..  شد 

 ..انداخت تخت  زیر   به را  نورش  و  کرد   روشن.. اورد 

  موهای.. بود  تخت  زیر   دخی   یک.. شد  گرد   تعجب زور  از  چشمانش

 نیم .. بود  ریخته صورتش روی دخی  

 ..کیست؟  او  بدهد  تشخیص توانست 

 ..گرفت  تماس رسهنگ  با  رسیعا .. کند   نگاه او  به  اینکه بدون 



 -- ..بله- -

 چندتا   فقط.. رفی    ا مامور   اریا -.. باال  بفرستید   زن  مامور  یه  قربان- -

 - ..بمونن گذاشتم  رو 

 ..شد  نیم  بدتر  این از .. کشید   موهایش بی    دست   کالفه

 -- ..دارم احتیاج پزشک یه  و   زن  مامور  یه  به من رسهنگ جناب- -

 - ..اتاقه توی تخت  زیر  دخی    یه-!.. شده؟ چ   - -

 -- ..بیان رسیعی   چه هر  میدم دستور  االن.. باشه  باشه- -

 - ..ممنونم

  توانست  نیم.. کرد   نگاه  دخی   ان به  مستاصل.. کرد   قطع را  گوش  

 خفه زیر  ان  داشت مامورامکان امدن تا .. نکند  کاری

 ..شود

  ویل.. بود  مردد .. کشید   پس و   نتوانست  اما .. برد  جلو  را  دستش ارام

 عمل  ش  وظیفه به  باید .. بود   خطر  در  انسان  یک جان

 ..کرد  یم

  در  داد  ترجیح و  کرد   مبارزه تردیدش با  باالخره ویل.. داشت  تردید 

ایط این د نادیده  را  ان خاص رس   ..بگی 



 برد  پیش را  دستش.. نیافتد  او  به نگاهش تا  برگرداند   را  صورتش اریا 

 را او  حرکت  یک با .. گرفت  را  دخی   دست و 

ون  تخت زیر  از   ..کشید  بی 

  او  روی و  گرفت  دست با   را  تخت   رو .. کرد   نیم نگاه  و ا به  هم هنوز 

 ..کشید

 ریخته صورتش توی دخی   موهای .. برگرداند  را  صورتش

 کنار  را  او  موهای از  تار  چند .. برد  جلو  را  لرزانش دستان.. بود 

 ..کند  شناسان   را  صورتش  بتواند  تا  زد 

 ..شد نیم  باورش.. ماند  باز  دهانش بهار   دیدن با 

 ..کیارشه  نامزده.. اینکه:  کرد   زمزمه

 ..خورد اتاق  در  به ای تقه موقع همان

 ..ایستاد

 - ..بفرمایید

 ..شدند اتاق وارد  بود  زن هم او  که  پزشک همراه.. زن مامور  یک

 .. داد نظایم سالم مامور 

 لطفا :  گفت  پزشک به ورو  کرد   اشاره بهار  به..  داد  ازاد  فرمان اریا 

 توجهم امیدوارم.. جهت  همه از .. کنید   ش معاینه



 ..باشید شده منظورم

 -- ..باشه راحت خیالتون .. بله- -

ون من.. کن  گزارش  من به رو  نتیجه رسیعا :  گفت  مامور  به رو    بی 

 ..هستم

 -- ..رسگرد جناب اطاعت- -

ون  اتاق از  اریا    2.. کرد   نگاه ساعتش به کالفه  و  خسته.. رفت بی 

 قدم راهرو  توی.. کشید   دست  صورتش  به.. بود  صبح

 ..بود نتیجه ظر منت.. زد  یم

  ویل.. نداشت انها  برای جوان   که  بود   رسش  در  زیادی  های سوال

 ان .. باشد  سواالتش گوی  پاسخ توانست یم  نفر  یک

  از  باید .. بود  شده گالویز   کیارش  با  اتاق در  که  بود  مردی همان .. هم

ها  خییل از  حتما .. کرد   یم بازجون   او   خی   چی  

 ..دارد

 ..شدند خارج ازاتاق شکپز  همراه مامور .. شد  باز   اتاق در 

 ..شد؟ چ   نتیجه:  گفت  پزشک به  رو  اریا 

  دیگه ساعت 4  یا  1  تا .. شده  بیهوش دارو   اثر  در .. سالمه دخی   اون

 - ..میاد بهوش 



 این بدونم خوام یم .. دکی   خانم:  وگفت داد  تکان را  دستش اریا 

 سالمه  جهت همه از  دخی  

؟  یم متوجه که  منظورمو   ..شی  

  شدم منظورتون متوجه کامال :  وگفت کرد   نگاهش لبخند  با  پزشک

 سالمه دخی   این گفتم  همونطورکه.. رسگرد  جناب

 ..نداره هم  مشکیل هیچ و 

 .. ممنونم.. خب بسیار :  وگفت کشید   عمیق نفس

  از  یگ تا  کنید   صی    ندارید  وسیله گر ا -..  اجازه با .. کنم  یم خواهش- -

 - ..نیست درست موقع این.. برسونند  رو  شما  مامورا 

 -- ..خداحافظ.. لطفتون از  ممنونم.. دارم  وسیله- -

 ..داد تکان را  رسش  اریا 

 ..هست؟  پایی     کش.. باش همینجا :  گفت  زن  مامور  به رو 

م من.. خوبه-.. هستند   پایی    مامورامون  از  تا  3.. قربان بله- -  می 

 - ..کن   خی   منو  اومد  بهوش  وقت  هر .. ندار  بر  ازش چشم.. پایی   

س- .. داشتم سوال  یه قربان ویل .. اطاعت - -  - ..بی 

یم رو  دخی   این تونستیم  یم- -   بذاریم هم مامور  یه.. بیمارستان بی 

 -- اینجا چرا  ویل .. باشه مراقب که  بخش در  جلوی



 ..داشتید؟ نگهش

 دخی   این:  گفت  وقاطع جدی حنل با .. کرد   کوتایه  سکوت اریا 

 دام به برای.. دنبالشیم ما  که  همون  .. کیارشه  نامزد 

 که  مهمونان   با  دخی   اون.. داریم احتیاج بهش کیارش   انداخی   

 از  نباید .. کنه  یم فرق  بودن مهمون   این  توی امشب

  از  قبل.. کن  ترک رو   اتاق اومد  بهوش وقت   ویل .. بشه خارج اینجا 

 جلوشو.. بره اینجا  از  ر بذا.. بشه متوجه اینکه

ی متوجه نباید .. نگی    ..فهمیدی؟.. بشه چی  

 -- ..کنم  یم رو  کار   همی   .. قربان اطاعت- -

******* 

  اون  کال .. بودم خسته  خییل.. ستاد  برگشتم من هم بعد :  اریا 

 پلک وقت   دستورمن طبق.. بود   ای کننده  خسته شبه.. شب

ون ازاتاق مامور  زن   یم ه  بی   ..میش   خارج  ویال   از  هم تو .. می 

 کجا   ببینه تا  فرستادم دنبالت  رو  مامور  همون  اطمینان  محض

ی؟ اف.. کردم  بازجون   مرد   اون  از .. می   همه .. کرد   اعی 

و  ی  همون ظاهرا .. گفت  چی    لو  تو   بوده کیارش  با  شب  اون که  دخی 

 اتاق توی  تو  با  مرد  این که  میده



 ..رسوقتش میاد  و  میشه  متوجه هم کیارش.. باالست

  خوشحال دونستم نیم.. کردم  یم گوش  حرفاش ی همه  به  دقت با 

 متفاوت حس چندتا  کال .. کنم؟  گریه.. بخندم؟ .. باشم

م نتونستم اشکامو  جلوی حال این با   ویل.. رساغم بود  اومده  ..بگی 

 ..کرد  نگاهم و   برگشت

 دونستم نیم .. دست   هم کیارش  با  تو  کردم  یم فکر  موقع اون من - -

 -- ..شدی  اون پلید  های هنقش قربان   هم تو 

ی  فکر  چی    همه به.. کنم  سکوت دادم یم ترجیح.. نگفتم چی  

 دخی   کردم  یم فکر  که  مدت همه این به.. کنم

 ..نکردم  گله  خدا  به .. نکردم گریه  که  شبان   و  روزها  چه.. نیستم

 کشیده  دراز  کنارم.. کردم  هشنگا.. بود  گذشته  ای دقیقه  2 یه

 پیشونیش روی بود  گذاشته  راستشو  دست موچ .. بود 

 ..بود بسته  هم وچشماش

 ..برد خوابش زود  چه.. شده خسته خییل انگار 

  از .. شکرت خدایا :  کردم  زمزمه لب زیر .. دوختم سقف به نگاهمو 

 شدی   باعث اینکه از .. کنم  خودکش    نذاشت   اینکه

 ..کنم  تحمل گذاشت  .. باشم محکم



 درس اشتباه این از  من.. نیست حکمت ن   کارت  هیچ خدایا 

ا  خییل بود  غلط باورم اینکه از .. گرفتم  ..گرفتم  یاد  چی  

 ..باشم  صبور  اینکه

 ..باشه تو  به  توکلم همیشه

 ..شکرت خدایا 

 ..نکردی امید  نا  امیدمو  که  شکرت

 ..شکر رو   بزرگیت خدایا 

 - - ..شو  بیدار .. مادر   عزیزدل.. بهارم

 ..بود  مامان صدای.. کردم  باز  چشمامو  یال اروم

 -- ..بهارم- -

 لبخند  روم وبه  بود  نشسته روم به رو .. بود   مامان.. بود  خودش اره

 ..زد یم

  بغلش.. بست حلقه چشمام توی اشک دیدنش  با .. نشستم جام تو 

 ..بود گرم  اغوشش هنوزم.. کردم

 - ..بود شده تنگ برات دلم.. مامان

 -- ..عزیزم بود  شده تنگ برات منم دل - -

 ..چشمام توی زد  زل.. کرد   جدا  خودش از  منو  اروم



م.. بهار   - ..میدی؟  قول بهم.. باش  خودت مواظب.. دخی 

 - ..مامان؟ چ   برای

 - ..پیشتم االن که  من  مامان-.. ببینمت خوام یم .. بهار   بده  قول- -

  بلند  جاش از .. لباش روی نشست محوی لبخند .. کرد   نگاهم فقط

 ..رفت  در   طرف وبه شد 

ی کجا :  گفتم  و   شدم بلند  جام از  رساسیمه  ..مامان؟ می 

 ..بود   اشک از  خیس  صورتش.. کرد   نگاهم و  برگشت اروم.. ایستاد 

م.. بهارم:  گفت  بغض با   ..بیا.. ببینمت خوام یم.. بیا  دخی 

ون رفت یم  اتاق  از  داشت   پیشم.. مامان نرو :  زدم داد  که  بی 

 ..مامان.. نرو .. بمون 

 ..بودم شده عرق خیس.. پریدم  خواب از 

  اتاق توی کس  هیچ.. کردم  نگاه اطرافم به.. نشستم جام تو 

 ..دیدم؟ خواب یعت   خدایا .. نبود 

 شالمو .. زدم چنگ موهام  توی.. نبود  هم رسگرد .. کردم  نگاه کنارمو 

 در  که  شم بلند  جام از  خواستم.. رسم روی انداختم

 ..تو اومد  رسگرد   و   شد  باز  اتاق

 ..بخی   صبح.. سالم:  وگفت زد  لبخند  دیدنم با 



  ویل چرا  دونم  نیم.. نبود  خوب اصال  حالم.. دادم جوابشو  لب زیر 

 ..بود  داده دست  بهم بدی حس

ون اتاق  از  دیدم  برم پاشم منم نداشتم حسشو .. رفت بی 

ون  پیشش برم خواست یم ازم که  مادرم صدای ش   همه.. بی 

 ..بودم شده گیج.. پیچید  یم رسم  توی

 اروم درو  پاش  با .. بود  دستاش  توی بزرگ  سیت   یه.. تو  اومد  رسگرد 

 تا  4.. زمی    گذاشت  رو  سیت   و  جلو  اومد .. بست

 ..بود  شی   و  پنی   و  نون و  وشکر  چای لیوان

 ..بخوریم؟ صبحونه اینجا :  گفتم  تعجب با 

 - ..نخوردین؟ صبحونه شما .. نه -.. داره؟  اشکایل مگه- -

 -- ..نه - -

ی دیگه  ..بود پایی    رسش.. نگفت چی  

ین رو  من چای  هم وپنی   نون   لقمه چندتا .. جلوم وگذاشت کرد   شی 

 ..چان   لیوان کنار   گذاشت  و  گرفت

 -- ..بخور - -

 گذاشتم  رو  بود  کرده  درست برام که  ای لقمه و  کردم  تشکر  لب زیر 

 ..دهانم



 افتادم یم مخواب یاد  که  همی    چرا  دونم  نیم.. بودم کرده  بغض

 ..شد یم خراب حالم

ی- -  -- ..شده؟  چی  

 ..من به بود  زده زل.. کردم  نگاهش

ی نه یعت  ..  باال  انداختم رسمو   ..نیست چی  

 هم حرف بدون   ویل.. بشکنه بغضم  و  بزنم حرف ترسیدم یم

 ..شکست  بغضم

 ..گریه   زیر  زدم صورتمو  جلوی  گرفتم  دستامو 

 ..یدمشن صداشو  اینکه تا  کشید   طول لحظه چند 

؟  یم گریه  چرا .. شد؟ چت باز   - ..کت 

 ..مامانم:  گفتم  کردم  یم هق هق که  همونطور 

؟ مامانت:  گفت   تعجب با   ..!چ 

 - ..دیدم خوابشو 

 ..کرد  سکوت لحظه چند 

 -- ..باشه خی  .. خب- -

 خی   نکنم فکر :  وگفتم  کردم  پاک اشکامو  استینم ی گوشه  با 

 یم  گریه  داشت.. بود  کرده  بغض خواب تو  مامانم.. باشه



 ..ببینه  منو  خواد   یم.. پیشش برم گفت  یم بهم ش  همه.. کرد 

 ..پایی    انداخت رسشو .. شد  گرفته   صورتش

  4  تا  گفت  زد  زنگ  نوید .. بخور  رو  ت  صبحونه:  گفت  ارویم لحن با 

سه دیگه ساعت  یم   امروز .. شده باز  راه ظاهرا .. می 

 ..ببینیش تون  

 ..شکرت اجونخد وای .. واقعا؟:  وگفتم زدم لبخند  خوشحایل با 

   لبخند 
 
  یا  خوشحایل انقدر  مادرت دیدن خاطر  به:  وگفت زد  کمرنگ

 خالص من غرغرای  دست از  باالخره اینکه

؟  ..میش 

 ..کردم  تعجب حرفش این از 

 دلم.. مامانم پیش برم خوام یم که  خوشحالم خییل خب.. خب

 - ..شده ذره یه براش

 ..خوبه:  وگفت داد  تکون رسشو  اروم

 رسم  رسبه  دیشب   مثل دیگه.. بود  گرفته  حالش  چرا  دونم نیم

 ..دیشب واااااااای.. نمیذاشت

  هنوز  من بود  گفته  اینکه و  افتادم حرفاش  یاد  طرف یه از 

م  ...  یاد  هم  اونطرف از  و .. کرد   یم خوشحالم این.. دخی 



 -- ..!داری؟ تب - -

ب یه   یه چرا  دونم  نیم.. شدم رسوا  خدا  وای .. کردم  بلند   رسمو  ض 

 ..بودم  شده هل دفعه

؟!.. هان؟:  گفتم  منگ و  گیج  ..!من؟!.. چ 

  رسخ ت  گونه .. داری تب  واقعا  شد  معلوم پس:  وگفت خندید  اروم

 ..شده

 ..زدم  لبخند  ناخداگاه..  م ونهگ  رو  گذاشتم  دستمو 

 ..خندی؟ یم چرا :  گفت  ارویم لحن با 

   اخم
 
 ..خندید بلندتر .. کردم  نگاهش و  کردم  کمرنگ

؟-.. شد  رویت االن که  بودم ندیده  مدلیشو  این- -  - ..!چ 

 -- ..کت    اخم هم  و  بزن   لبخند  تون    یم  هم واحد  ان در   تو  اینکه- -

؟  نیم  شما  مگه:  وگفتم  خندیدم  ..تون 

 -- ..نه - -

 ..پایی    انداختم رسمو 

 -- ..بهار - -

  شنیدن با  که  دهانم  سمت بردم یم داشتم.. بود  دستم  توی لیوان

 ..شد  خشک دستم دهنش از  اسمم



؟  یم خطاب شما  یا  رسگرد  منو  چرا :  گفت  که  کردم   نگاهش  ..کت 

 ..سیت   تو   گذاشتم  لیوانو 

 خییل من  از  هم بعدش .. دیگه  رسگردی شما  چون خب

ینبزر   - ..کنم  خطابتون تو  نیست  جایز .. گی 

 بعیص    حت  .. کردی  برخورد  باهام صمییم که  دیدم بارها  من ویل- -

 -- ..بری نیم کار   به (شما)  هم مواقع

 مواقع بعیص   در  که  بودم شده متوجه  هم خودم.. گفت  یم درست

 ..شدم یم خودمون   باهاش

 جدی  هم وقت هر  و  بودم صمییم  میذاشت رسم  رسبه وقت هر 

 ..کنم  خودمون   لحنمو  کردم  نیم جرات شد  یم

 - ..دونم نیم

 ..نداره   سوال دیگه  شد  قانع اونم.. دادنت  جواب این با  هم تو 

ی دیگه خداییش ویل سید چی    ..نی 

 تو  چیدم و  کردم  جمع رو  رختخواب.. خوردیم رو  صبحونمون 

ون برد   و  برداشت رو  سیت   مه رسگرد .. کمد   ..بی 

ون رفتم اتاق از  و  کردم  مرتب شالمو   ..هال  تو  اومد  رسگرد .. بی 



ون  رفته کدخدا :  گفت  من دیدن با   توی هم بانو  ماه و  دریا .. بی 

خونه  رو  ساعت  4 این.. پیششون برو  خواست  .. ن اشی  

یم زود  کت    تحمل  ..می 

 ..!تهران؟ بود  نرفته اون مگه.. کردم  تعجب  دریا   اسم شنیدن با 

..  بود  شده  مسدود  کوه  ریزش علت به جاده افتاد  یادم  دفعه یه

 ..بود؟ کجا   دیشب پس

؟  یم  فکر  چ   به- -  - ..دریا به -.. کت 

 که  راه ویل.. تهران برگشته گفت  بانو  ماه دیروز .. اره-!.. دریا؟- -

 - از حرف که  االن ویل نشدم متوجه دیروز .. بود  شده  مسدود 

 ..فتادا  یادم زدی رفی   

ی رسگرد  ون رفتم.. نگفت چی    یه.. خون   هوای چه اومممم.. بی 

 ..کشیدم  عمیق نفس

فتم داشتم  گفت  صدای که..  بشورم  صورتمو  تا  حوض کنار   می 

خونه توی از  رو  بانو   ماه و   دریا  گوی  ..شنیدم اشی  

 خییل رو  صداشون.. حیاطم توی  من بودن  نشده متوجه انگار 

خو  در  چون.. شنیدم یم راحت  ..بود باز  نهاشی  

 ماشااهللا هزار  ماشااهللا.. گرفته  زن رسگرد .. کن  حیا   دخی  : بانو  ماه

ه  هم عاشق که  دیدی.. افتابه ی پنجه مثل دخی 



 ..پایی    بیا  شیطون  خر  از .. هسی   

  یم  گفتم  دروغ به کرد   زنم زنم دیروز  بس  از .. مامان تونم نیم - -

 -- نیم چون.. گیسو   ی خونه رفتم.. تهران برگردم خوام

  یم توجه بهش انقدر  و   نشسته کنارش  دیگه  زن یه ببینم  تونستم

 ..کنه

 -- ..نکن  ابروریزی دخی  .. زنشه  بهار  نخوای  بخوای- -

؟  خواین نیم چرا .. تونم نیم - -   ..کنم  فراموشش تونم  نیم.. بفهمی  

م دخی  .. رسم  به  خاک- -   ..نیست درست.. رو  حرفا  این نگو .. کن  رس 

بچه  این اریا   دونم یم  من- -   مجبور  حتما .. نداره دوست رو  دخی 

ش شده  -- ما جلوی .. انداخته بهش خودشو  مطمئنم.. بگی 

 ..عاشقن  بگن مثال  که  کی     یم  رفتار  اینجوری

؟ چیه اینا - -
 
 توجه  هم به  دورغ به  ما  جلوی  باید  چ   برای.. میگ

؟  -- ابرومونو دخی  .. بفهم اینو  دریا .. زنشه بهار .. کی  

  رو  اینجا  همه.. کنیم  بلند  رسمونو  نتونیم روستا  تو   نکن  کاری.. نی  

 اون  نرفته که  یادت.. خورن یم قسم رسگرد  اسم

  روی به اب نذاشت.. خرید  رو  روستا  این ابروی.. خرید  ابرومونو 

  انقدر .. بشه بسته  زمینامون
 
 اب  تونست تا  کرد   دوندیک



  رسش پشت اینارو  نیست  روا .. برگردونه  روستا  این به رو 
 
 بگ

 ..دخی  

 حت  .. کنم  فراموش رو  اریا  نداره امکان.. میگم بازم من انمام ویل- -

م  -- ..باشم  اون با  ویل.. بشم دومش زن حاض 

 ..بود زده خشکم  جام رس 

ه این  ..میگه؟ داره  چ   دیوونه  ی دخی 

 ..بشه؟ رسگرد  دوم زن

 ..خدا وای

خونه  نزدیک که  درختا  از  یگ  پشت رفتم   دوتا .. ایستادم بود  اشی  

 و کردم   قرض هم  دیگه   تای 4 داشتم که  گوش

 ..حرفاشون به دادم حواسمو  تمام

؟ چ    فهیم یم هیچ  دخی  .. میشنوم؟ چ   خدایا - -
 
 مگه .. میگ

 -- ..شدی؟ دیوونه

 -- ..اریا  ی  دیوونه.. شدم دیوونه..  اره اره اره- -

م من روی از  الاقل.. مادرتم من- -  -- ..کن  رس 

م  هم شدن  عاشق  مگه- -  -- ..داره؟ وحیا   رس 



ی.. داره حیا .. داره اره- -  اینجوری که  تو   دریا .. نداری  تو  که  چی  

 -- ..مادر؟  شده چت.. نبودی

  من  دونست   یم پیش وقت خییل از  خودتون شما .. شدم عاشق- -

 -- توجه بهش  چقدر  که  بودین شاهد .. خوام یم  رو  اریا 

ط.. گرفت  رو  بچه این  رفت اون ویل.. کردم  یم   از  بیشی   بندم  یم رس 

 ..نداره  رو  18

 -- ..زنشه  باشه  چ   هر - -

 -- ..بشم زنش خوام  یم منم- -

  دخی  .. بشنوم رو  حرفا   این نذار  بکش منو .. شده  زمون اخر  خدایا - -

 -- امروز اینا .. نکن  درست رس  .. کن  لعنت شیطونو 

ن  دارن  ..دنبالشون میاد  داره  نوید  اقا .. می 

 -- ..!یک؟- -

سه  دیگه االنا - - ن  دارن.. می   بخوای  گناهه.. زندگیشون  رس  می 

س.. جوون دوتا  این زندگیه تو  بندازی اتیش  -- بی 

م س  خدا  از .. دخی   ..بی 

ع خالف مگه   همس  میشم بخواد  خودش اگر .. کنم؟  یم رس 

 - ..دومش



 اینکه نه خواستگاریت اومد  یم  اول همون خواست یم  اگر  اون- -

 -- بیاد  گله  ی دسته مثل که  دخی   ینا وجود  با  االن

 ..جلو

 -- ..دارم  دوست رو  اریا  من ویل- -

 منم رو  دریا  صورت تو  خوابوند  بانو  ماه که  ای کشیده  صدای

 ..شنیدم

 گرفتم  یم همچی    بود  خودم دست دم کاش  ای.. کرد   کاری  خوب

 یک   اریا  بره یادش داره  عمر  تا  که  زدمش یم

 ..بوده 

یم  ن   دخی   عجب   یم  و  ایستاد  یم  مادرش روی جلوی. . بود  رس 

 ..بشه  اریا  دوم زن میخواد  گفت

 !رسگرد؟ نمیگم چرا   من.. شد  گرد   تعجب  زور  از  چشمام دفعه یه

 ..پس.. اریا  کنم  یم صداش.. اره.. اریا .. اریا ..

  همون  نه وای اریا .. برگشتم رسی    ع.. م  شونه رو   نشست دست  

 ..زد یم لبخند  روم  به.. بود  ایستاده پشتم رسگرد 

 -- ..خانم نیستا  خون   کار   وایسادن فالگوش - -



ه:  وگفتم زدم مصلحت   لبخند  یه.. بودم  شده هل   یک!.. من؟.. چی  

 ..شدم یم رد  اینجا  از  داشتم من.. گفته؟

 ..گفت  نیم هیچ  .. بهم  بود  زده زل..  خندید 

 ..بود لباش روی لبخند  همون.. کردم  یم  داغ  داشتم باز 

خونه از  بود  اشک از  خیس صورتش که  حایل در   دریا    اومد  اشی  

ون  گرفته بود   منو  که  اریا  مخصوصا .. ما   دیدن با .. بی 

  بعد .. افتاد  دستش به  اریا  روی از  نگاهش.. زد  خشکش حیاط وسط

 توی.. دوخت  من  به نگاهشو  هم

 ..زد  یم موج نفرت نگاهش

 ..خونه تو  رفت

  برگردوند  طرفم به صورتشو .. کردم  نگاهش.. برداشت دستشو  اریا 

 دوست  و  جذاب لبخند  یه.. بود  لبخند  لباش روی به

 ....داشتت  

خونه توی از  بانو  ماه موقع همون ون  اومد  اشی    ..بی 

؟:  فتوگ زد  لبخند  ما  دیدن با   ..رفته؟ رس  تون حوصله.. اینجایی  

  یم  کم  زحمتو  داریم دیگه.. هستیم نوید  منتظر .. بانو  ماه نه :  اریا 

 ..کنیم



 رستارسش خونه  این توی شما  وجود .. پسم؟ حرفیه چه این- -

 -- ..ما پیش بیاین بازم.. رحمته

 -- ..حتما- -

 ..بودیم ایستاده حیاط توی  اریا  و  من.. تو  رفت بانو  ماه

 ..چرا؟ اخه.. رسگرد  بگم چرخید  نیم  زبونم رو  دیگه

 داشتم  دوست.. شدم  اینجوری بودم شنیده رو  دریا  حرفای وقت   از 

 ..کنم  صدا  اسمشو 

 -- ..داره  سوز  کم  یه  هوا .. تو   بریم- -

ون دادم یم ترجیح   دریا   چشم تو  چشمم خواستم نیم.. باشم  بی 

ه.. بیافته  ..احمق ی  دخی 

 - ..ببینیم؟ رو  خروسا   و   مرغ بریم .. خوبه همینجا  نه

 ..میاد؟ خوشت  خروس و  مرغ از :  وگفت کرد   نگاهم لبخند  با 

 - ..خوبه رسگریم  محض.. زیاد  نه

 ..بریم  باشه.. شیطون ای:  گفت

 .... کرد   راهنماییم

 ..بودم  خوشحال کرد   یم توجه بهم  اینکه از 



 کرده  جدا  توری با  رو  قسمتیش یه.. حیاط  اونطرف رفتیم

 ..خروس یه  با  بود  مرغ تا  چند  توش .. بودن

 - ..خروس؟ یه فقط مرغ  همه این

 -- ..زیاده   براشون همینم اره- -

 ..ساالریه مرد   هم حیوونا  بی   .. واال  خوبه:  وگفتم  خندیدم

یت   اخم  ..خانم  و بگ جون  از  دور  یه:  وگفت کرد   شی 

 - ..جون  از  دور .. چشم

  حسان   هم خروس  اقای این.. بوده همی    بوده تا ..   دیگه خب- -

؟ یم.. شلوغه  رسش  -- چه اونوقت داره زن  تا  2.. بیت 

 ..کرده؟  سی   جلوشون ای سینه

 - ..کنه  یم افتخار  خودش به  داره مثال .. بینم یم  دارم بله

ی  کم.. دیگه  بله  - ..زن  تا  2..  نیست چی  

 ..زد یم لبخند  داشت.. کردم  نگاهش

 باشه داشته زن  تا   4 از  بیشی   خوبه مرد  یه که  مورد   این با  هم تو 

 - ..؟  موافق  .. 

 ..وجه هیچ به.. نه:  داد  جواب قاطعانه

 - ..چطور؟



  به زن اینکه یا .. باشه داشته دوست زنشو  اگر  مرد   معتقدم من- -

 -- رسد  هم با  رفتارشون دو  هر  و  بکنه توجه  شوهرش

ه مرد  وقت هیچ.. نباشه ه دیگه   زن یه نمی    با  من  منظور  البته.. بگی 

 از که  نامرد  مشت  یه  نه.. مردن واقعا  که  مرداییه اون

 
 
 .. شناسن یم  رو  هوس فقط کردن  زندیک

  دل به حرفاش واقعا .. بهش بودم زده زل زد  یم حرف که  مدت تمام

 ..نهمیشی

 که  میاد  گی    کم  مردان    همچی    واقعا .. همستون  حال  به خوش پس

 - دنبال و  باشه خودش زن دنبال فقط چشمش

 ..نباشه دوم همس 

 خوب خییل رو  نگاهش سنگیت  ..  دوختم خروسا  و   مرغ به نگاهمو 

 ..کردم  یم حس

؟  یم فکر  اینطور  تو - -  -- ..کت 

 ..دادم تکون رسمو 

 -- ..هستم ایل ایده مرد  دونستم نیم.. خوبه- -

 واسه داره  دریا  که  انقدری.. هست    بدجورم.. هست  :  گفتم  دلم تو 

 رسما دارم منم.. منم و  کنه  یم ضعف و  غش ت



 ..میشم  دیوونه

 ..اومد  در  صدای

 -- ..نویده حتما - -

 ..کردن  بغل همدیگرو .. بود  خودش.. رفت در  طرف به

 ..چطوری؟.. جان پسخاله سالم:  نوید 

 -- ..تو بیا .. خوبم .. سالم- -

ین  اگر  دیگه   نه- -   یم بر  داریم.. دارم کار   کیل  ستاد  توی.. بریم حاض 

 -- ..گردیم

 ..!کجا؟:  گفت  تعجب  با  اریا 

 -- ..شمال .. خودمون والیت- -

 -- ..!چطور؟- -

 -- ..شد تموم ماموریتمون.. ها  گذشته  خوش بهت .. بابا  ای- -

 -- ..نکردیم  دستگی   رو  کیارش  هنوز  که  ما  ویل- -

ی همونجا .. شمال  شد  فرستاده ش پرونده.. دونم   یم- -   یم  پیگی 

 -- ..کنیم

 -- ..میشه؟ مگه.. چطوری؟ اخه- -



 کاراشو   اونم کردم  صحبت رسهنگ  با .. من برادر  نداره  نشد  کار - -

 -- گی    ن   حاال  تا  عص   دیروز  از  دیگه.. کرد   ردیف

 ..کنیم  یم  حرکت فردا .. شده انجام کاراش  ی همه.. بودم

 ..داد  تکون رسشو  فقط اریا 

 ..شمال؟ گرده  یم بر  داره پس

 ..گرفت  دلم  چرا  دونم نیم

******* 

 ..بود  تهران مقصدمون.. بودیم ماشی    توی

 خداحافیط   ازش و  کردم  روبوش بانو  ماه با  اخر  ی لحظه

 خداحافیط   اهامونب بود  رسیده تازه که  هم کدخدا .. کردم

 ..کرد

 ..بودن مهربون   شوهر  و   زن واقعا 

ون  اصال  دریا  ویل   پشت که  دیدمش اخر  ی لحظه فقط.. نیومد  بی 

 نفرت  از  پر  نگاهش هنوزم.. ایستاده پنجره

ه.. هه .. بود  یش یه دخی   ..میشه چی  

 
 
 دستگاه.. محت   رسوان همون  یا  نوید .. بودیم کرده  سکوت همگ

 ماشی    توی  زیک مو   صدای.. کرد   روشن رو  پخش



 ..پیچید

 کنارم   نیست   و  اومد   بهارم،زمستون

 قرارم ن    که  توست دیدن بهارم،واسه

 کنارم   نیست   و  اومد   بهارم،زمستون

 قرارم ن    که  توست دیدن بهارم،واسه

 بهار 

 ..کرد  خاموش رو  پخش و  جلو  برد  دستشو  اریا 

 ..کردی؟  خاموش چرا  ااااا :  نوید 

؟  چیه این- -  -- ..بذار دیگه  یگ.. گذاشت 

؟  یم خاموشش چرا  دیگه.. بگو  زودتر  اینو .. خب خییل- -  ای.. کت 

 -- ..بابا

 ..کرد  عوض رو  اهنگ

 حالم خوبه چه تو  با  دوباره

 خیالم شده چشمات داشی   

 چشاته پیش فکرم تموم

 نگاته   توی خون   حس چه



 ..ندارم دوریتو   طاقت دیگه.. بهارم.. بهارم

 ارم قر  ن    تو  دیدن واسه.. بهارم.. بهارم

 ..ندارم دوریتو   طاقت دیگه.. بهارم.. بهارم

 قرارم  ن    تو  دیدن واسه.. بهارم.. بهارم

 ای دیگه اهنگه تو :  گفت  حرص با .. کرد   خاموش رو  پخش دوباره

 ..اینا؟ جز  به  نداری

 داشتم هخند زور  از  پشت این که  من .. کرد   نگاهش  تعجب  با  نوید 

 از اسیم یه توشون  ها  ترانه   ی همه.. شدم یم منفجر 

 ..کرد  یم  هوان   اینو  امد  یم  بهار 

 ..گرفت  یم م خنده بیشی   خورد  یم حرص که  اینجوری وای

 ..خندیدم  یم دهانمو   جلوی بودم گرفته  دستمو 

  امروز  هم تو  خداوکییل ویل.. میذارم االن کن  صی  .. دارم چرا :  نوید 

یت یه  جان   به  رست دره تو  افتادی. . ها  میشه چی  

 ..نخورده؟

 حسان   و  درست اهنگ یه .. باش نداشته کاری  اینش به تو - -

 -- ..میدی؟ گوش  چیه اینا .. بذار 

 -- ..بده؟  مگه- -



 -- ..نه - -

؟ پس- -  -- ..چ 

   با 
 
 ..بذار اهنگتو .. داری؟  چکار  تو :  گفت  کالفگ

 -- ..شدی؟  تلخ  گوشت  باز ..  خب خییل- -

 ..کرد  ضعو  اهنگو  بازم

 ندارم باور  قلبتو ,پره حرفا  این از  گوشم

 بذارم  تنها  تورو  من,شده که  بارم یه خوام یم

 بکنم عادت ذره یه,نداشتنت به که  خوام یم

م  بکنم  راحت تو  فکر ,رفتنم با   شاید  می 

 بکنم عادت ذره یه,نداشتنت به که  خوام یم

م  بکنم  راحت تو  فکر ,رفتنم با   شاید  می 

 بکنم عادت ذره یه

 ..شد  خاموش پخش دوباره دیدم که  حس تو  بودم رفته

  یم خاموش یه.. دیگه  بخونه بذار .. تو؟ چته:  زد  داد  حرص با  نوید 

 ..ادم حال  تو   زن   یم کت  

 -- ..نداری؟ حسان   و  درست اهنگ  یه.. میدی؟ گوش  چیه اینا - -



  میذارم عاشقانه.. چشونه؟ مگه- -
 
 بازم میذارم نفرت.. نذار  میگ

 
 
 -- ..بذارم؟  بندری اتبر .. نذار  میگ

 ..انداخت بهش جدی نگاه اریا 

  شده جاری چشمام از  اشک بودم خندیده بس از  پشت این که  من

 ..بود 

 ..دید نیم منو  نوید  همی     برای.. بودم نشسته اریا  پشت

 ..بودا باحال هم رسگرد  جناب این کارای  خداییش

ه  هم  خودش  با  کال   .. ش خاله پس  بیچاره.. درگی 

 ..تهران رسیدیم باالخره

 ..کرد  ترمز  خونه جلوی محت   رسوان  همون  یا  نوید 

 - ..تو بفرمایید .. کشیدید   زحمت.. ممنونم

 ..بریم  باید .. ممنون  نه :  نوید 

 - ..خداحافظ

 -- ..خداحافظ- -

 داشت نگه و در .. شد   پیاده  ماشی    از  هم اریا .. شدم  پیاده  ماشی    از 

 سنگی    برام نگاهش.. ایستاد  روم به  رو  و 

 ..نداشتم تحملشو .. بود 



 بهم  مدت این توی اینکه از : گفتم  لب زیر  و  پایی    انداختم رسمو 

 اینکه و  روز  چند  این  برای  هم.. ممنونم کردید   کمک

  اون اینکه هم.. اینکه وهم نیافتم زندان به گناه  ن   شدید  باعث

 ..مهمون    توی.. شب

 ..فهمید منظورمو  خودش.. دادمن ادامه

   لبخند 
 
 ..بود  جدی  صورتش حالت  ویل..  لباش رو  نشست کمرنگ

 -- ..دادم انجام رو  م وظیفه  من.. نیست تشکر  به  نیازی- -

  روی از  کاراش  ی همه یعت  .. کردم  ونگاهش کردم  بلند  رسمو  اروم

 ی  خونه دیشب.. نگاهش.. ویل.. ویل.. بود؟ وظیفه

 ..شدم گیج  خدایا .. حالتاش.. کدخدا 

  رسما .. تو   برو :  گفت  لبخند  همون با  که   دید  چ   نگاهم تو   دونم نیم

 ..خداحافظ.. نکن فکر  بهش زیاد .. خوری  یم

 که  گفت  محت   رسوان وبه  شد  ماشی    سوار  معطیل ن    هم بعد 

 ..کنه  حرکت

  و  رفت.. کرد   حرکت ماشی   ..   بودم وایساده جام رس   مبهوت و  مات

 دیگه   و  شد  رد  کوچه  پیچ از  اینکه تا  رفت.. و  رفت

 ..ندیدمش



 فکر  بهش زیاد ..(بود  لرزیده حرفش از  تنم ویل

 ..داد؟ یم  معت   چه حرفاش خدایا ).. خداحافظ.. نکن

 رو  چرا .. بگم؟ دروغ خودم به چرا .. اره.. دارم دوستش من.. من .. من

 ..کنم؟  پنهونش چرا .. نباشم راست

  سلول تک تک..  احساسم.. دارم دوست رو  رادمنش  اریا  رسگرد .. من

 یم  فریاد  رو  داشی    دوست این  داره بدنم  ایه

 ..تابه  ن   هم  اون.. قلبم.. زنه

ه فردا  اون.. بینمش؟ نیم دیگه  یعت  .. میشه؟ چ   حاال   ..پس.. می 

 زندگیت توی  از   همیشه برای رسگرد .. شد  تموم چی    همه بهار 

 ..رفت.. رفت

 ایستاده کوچه  وسط   هم هنوز .. بست حلقه چشمام تو  اشک

 ..کردم  اهنگ رسکوچه به.. بودم

 ..خداحافظ:  گفتم  بغض   با  لب زیر 

 ..لرزید  یم دستام.. زدم رو  زنگ و  رفتم در  طرف به

 ..ببینم رو  مامان  داشتم ذوق  هم و  بود  شکسته قلبم هم

 ..خوشحال  هم  و  بودم ناراحت هم.. ونقیض ضد  حس دوتا  کل  در 

******* 



  به را  دستش اریا .. بود   گرفته  فرا  را  ماشی    فضای سنگیت   سکوت

 نشان  صورتش وحالت بود  داده تکیه پنجره ی لبه

 ..است فکر  در  سخت که  داد  یم

  خواست یم.. انداخت او  به مشکویک نگاه نوید 
 
  در  انچه.. بزند  حرق

 ..داشت  شک ان وبه بود  دلش

 تغیی   روزش و  حال.. برگردیم خواهیم یم بود  گفته  اریا  به وقت   از 

 ..بود  کرده

 ..شکست را  بینشان وسکوت  نیاورد  طاقت باالخره

 -- ..اریا- -

ون از  را  نگاهش اریا   ..دوخت  او  به و  گرفت  بی 

 - ..چیه؟

ی- -  -- ..شده؟  چی  

ون  به  دوباره ه بی   ..نه :  کشید   عمیق   نفس و   شد  خی 

یت یه مطمئنم من ویل- -   اون دیگه کنم  یم  احساس.. شده چی  

؟ تو   انقدر  چرا .. نیست   قبل اریای ی که  گفتم-..  خودن   چی  

 - ..نیست



  باالخره
 
  بهار   به داری  اریا :  اورد  زبان به را   بود  دلش  در  که  حرق

؟  یم  فکر  ساالری  ..!کت 

؟ داری  چ  :  گفت  و  انداخت او  به تندی نگاه
 
 ..!میگ

  یم.. نیست   احساسان   ادم دونم یم.. شناسم یم خوب تورو   من- -

ی  نیم میمتص  زود  دونم  -- تون    یم و  سالته 31..  گی 

ین ی رو   تصمیم  بهی   ..بگی 

 رو  اینا  چرا  خب:  گفت  ای گرفته  صدای وبا  کرد   نگاه  رو  به رو  به اریا 

؟ من به
 
 ..میگ

 ..شدی عاشق دارم حتم چون:  گفت  مقدمه ن   نوید 

 .. کرد  نگاهش اخم با  اریا 

؟ و  عشق و   من.. بگو  چرت کم:  وگفت زد  پوزخند  ی هی .. عاشق   چی  

 ..بگنجه بگو 

  مطمئنم.. داری احساس.. ادیم هم  تو .. بفهیم؟ خوای نیم چرا - -

 -- هر به .. دلبست   بهش بودی بهار  با  که  مدت این  توی

ی هم اون حال   و  خانم.. شد  مند  عالقه بهش  نشه که  نیست دخی 

 ..شخصیته با 

ی.. نگو  اون از  انقدر .. بسه  نوید :  گفت  تندی  به اریا   ما  بی    چی  

 ..نیست



 اهنگ که  همی   .. کردی  نیم تغیی    انقدر  تو  وگرنه.. هست- -

 -- یم عصت   شنیدی یم رو  بهار  اسم توش و  میذاشتم

  اینطور  شده وارد  اتهام بهش قبال  که  کش  با   ماموری کدوم.. شدی

؟  یم تو  که  کنه  یم برخورد   اتهام از  درسته.. کت 

ا    ادهزی  تو  که  باش داشته قبول ویل گناهه  ن   شد  معلوم و  شد  می 

 فکر  ی همه که  دیدم یم گایه.. کردی  یم روی

 چه  اینها  برای.. گناهیش  ن   اثبات و   ساالری بهار  بود  شده وذکرت

؟ دلییل  ..داشت 

 - ..محکم دلیل یه

 -- ..بدونم هم من تا  بگو  خب- -

 ..فهیم؟ یم.. ساالریه  سامان دخی   بهار  نوید :  زد  داد  مقدمه ن   اریا 

  

   نگاه نوید 
 
  سامان مگه.. باشه خب:  وگفت انداخت او  به گنگ

 ..کیه؟  ساالری

 سامان:  وگفت کشید   موهایش بی    دست   کالفه

 ..دوسته.. کارخونه  اون.. اقابزرگ.. ساالری

 مطمئت  .. فهمیدم حاال .. اهان:  گفت  تعجب وبا  پرید  حرفش میان

 ..خودشه؟



  دادن  نشون با  هم اون.. زدم حرف ادرشم با   من.. مطمئنم مطمی   

 - ..ساالریه سامان دخی   بهار  کرد   ثابت بهم مداریک

 ..بودند کرده  سکوت دو   هر ..  رفت فرو  فکر  به نوید 

 ثابت گناهیش  ن   تا  کردم  کمک  بهش چرا  فهمیدی حال:  اریا 

 بودم مطمی    داشتم کیارش  روی که  شناخت   با .. بشه؟

 ای خانواده چه اونا  بردم ن   قیقتح  کیم  با .. قربانیه یه هم  بهار 

یه  با  هم  بعد .. هسی     ن   واقعا  فهمیدم زن  اون دستگی 

 ..گناهه

 خاطر   به موقع اون خب:  وگفت کرد   نگاهش مشکوک دوباره نوید 

 وقت   از .. ای؟ گرفته  چرا  االن.. بود   ساالری سامان

 ..حساش هم اسمش به  و  ست  گرفته  حالت شدی  جدا  ازش

 - ..کت    یم اشتباه.. نیست اینطور 

  ویل نداشتم برخورد  زیاد  باهاش  من.. کنم  نیم اشتباه اریا  نه- -

 -- ادمای با  انقدر  کارمون  محیط خاطر  به دون    یم خودت

 یک  بدم تشخیص تونم  یم راحت   به که  داشتم برخورد   واجور  جور 

 ..ویل.. خوبیه دخی    بهار ..  بارشه چقدر 

؟ ویل:  وگفت کرد   نگاهش رسی    ع اریا   ..!چ 



؟  مهمه برات:  گفت  لبخند  با  نوید   ..بدون 

 ..نداد را  جوابش و  کرد   اخم اریا 

 کردنش  باز  که  نزن کور   گره  ابروهاتو  میگم خب خییل- -

ه داری  احساس بهش اگر  اریا  ویل.. مصیبته  -- فراموشش بهی 

 ..نه  اون.. کت  

 ..!چرا؟:  وگفت کرد   نگاهش متعجب اریا 

 مچتو  دیدی:  گفتو  خنده زیر  زد  بلند .. کرد   نگاهش کیم  نوید 

 .. داری هان   حس یه بهش پس.. گرفتم؟

 - ..بگو دلیلشو  فقط.. کن  فکر  داری دوست  جور  هر 

 دارم  دوست  من:  گفت  و  باال  انداخت ابروشو  شیطنت با 

 ..کنم  فکر  همینجوری

 ..بود  کرده  سکوت اریا 

  دلیل  اولی   .. کت    فکر   حت   بهار   به تون    نیم  دلیل 3  به تو  اریا :  نوید 

 درسته.. ست   اختالف  سال 13.. صهمشخ خب که

 سال  13 بازم ویل میخوره بهت کمی    خییل و  نمیاد  ت چهره به

 خییل  خییل سوم و  دوم  دلیل.. نیست کیم  اختالف 



یش نادیده  تون    نیم اصال  یعت  .. مهمه   دلیل  دومی   .. بگی 

 رو دلیلش.. کت    ازدواج بهار   با  تو  بذاره اگه عمرا .. اقابزرگه

 ..بگم.. من نیست زمال دون   یم   بهی   خودت

  ی همه.. دونم  یم:  گفت  گرفته   وهم بود  جدی هم  که  لحت   با  اریا 

 ..دونم یم اینارو 

 -- ..واویالاااا بگم اگر  که  دون   نیم  رو  سوم دلیل  ویل- -

؟ خوای یم  چ  :  پرسید  کنجکاوی  وبا  کرد   ریز  را  چشمانش
 
  باز !.. بگ

 ..!شده؟ خی   چه

 دلیل دوتا   اون از  که  ومس  دلیل ویل بش   خوشحال نکنم فکر  - -

ه خییل  -- چو فامیل تو  بزرگ اقا .. بهنوشه وجود .. مهمی 

 ..کرد  کاریش  نمیشه دیگه.. کردید   نامزد  بهنوش و   تو  که  انداخته

؟:  زد  داد  بلند  اریا   ..!چ 

 ..کرد  ترمز  و   راست به  چرخواند  را  فرمان  و   شد  هل  نوید 

 -- ..کنیم  تصادف بود  نزدیک.. تو؟ چته- -

؟  چ   بگو  دیگه  بار   یه نوید :  غرید  خشم با   ..دیگه  یاال .. گفت 

  و  تو  که  کرده  پخش  فامیل بی    اقابزرگ.. باش اروم خب خییل- -

 -- ..کردین  نامزد  بهنوش



 .. بود  شده رسخ خشم زور  از  اریا 
 
  گفت  و  زد  موهایش بی    چنگ

  رس  از  دست چرا .. چرا؟ اخه: 
 
 نیم   بر  من زندیک

 ..میده؟ عذابم چرا .. داره؟

 ش خواسته به تا  کنه  یم کاری  هر  اقابزرگ.. چرا  دون   یم  خودت- -

 -- این .. گذره  یم  هم هاش بچه  از  حت  .. برسه

 رو  داره  و  اقابزرگ به  رسیده حاال  و  گشته  جد  در  جد  که  خصلتیه

 ..کنه  یم پیاده ش بیچاره های بچه

 تکیه صندیل  به  و  کشید   صورتش به دست  .. کرد   بلند  را  رسش  اریا 

 ..داد

  بهش رو  اجازه این  من ویل:  گفت  قاطع و  محکم لحت   با 

  با  نمیذارم .. نمیدم
 
 31..  مردم من.. کنه  بازی هم من  زندیک

 باش مطمی   .. کنم  ازدواج زور  به بخوان که  نیستم دخی  .. سالمه

 ..برسه هدفش به نمیذارم

 ..کرد  روشن را  ماشی    سکوت  در  نوید 

  هر  اریا  که  دانست یم  خون   به
 
 ..ایستد  یم ان رس  بزند  حرق

  و   اقابزرگ این با  مارو   ی همه عاقبت و  اخر  خدا :  گفت  دل  در 

 ..کنه  بخی   مزخرفش  های قانون



  نیم  باز   رو  در  کش  چرا  پس.. شدم  معطل  در  پشت دقیقه چند 

 ..بودم شده نگران.. کنه؟

 که  همی   .. دادم فشار  مه رس  پشت و  زنگ رو  گذاشتم  دستمو 

 ..شد باز   در  برداشتم دستمو 

 خودم روی  به رو  درست رو  مامان  نگران و  پریده  رنگ صورت

 ..دیدم

 ..مامان:  کردم  زمزمه لب زیر ..  گریه  زیر   زدم دیدینش با 

 کرده  بغض.. لرزید  یم  ش چونه.. نشست اشک به چشماش

 ..کرد  باز  هم از  دستاشو .. شد  باز  کامل  در .. بود 

 کشید   منو  اروم بودم  بغلش تو  همونطورکه.. بغلش تو  رفتم گریه  با 

 ..بست رو  در  و  حیاط تو 

  کجا .. مادر   عزیزدل.. بهارم:  پیچید  گوشم  توی بغضش از  پر  صدای

مو  و  نمردم که  شکرت  خدایا .. بودی؟  ..دیدم دخی 

ون اومدم بغلش تو  از    براتون خییل دلم مامان:  گفتم  هق هق  وبا   بی 

 تنهاتون  وقت هیچ دیگه.. بود  شده تنگ

  من ببخشید .. بمونم   پیشتون همیشه میدم قول خدا  به.. نمیذارم

 ..نبودم براتون خون   دخی  

 ..گرفت  شدت م گریه



 ش سینه تو  گرفت  رسمو .. بود   اشک از  خیس  مامان صورت

 یم  حرفیه  چه این:  گفت  کرد   یم نوازشم  که  وهمونطور 

م؟ زن    هم جز  و ر  کش  تو   و   من.. تنیم ی پاره .. عزیزدلیم  تو .. دخی 

ه همه .. نداریم  م تون   من چی    ..نگو  اینو .. دخی 

 ..بوسیدم رو  ش گونه  و  کردم  بلند  رسمو 

 - ..مامان؟ شدی ضعیف انقدر  چرا .. بشم  قربونتون الیه

 وگفت کرد   پاک هاشو  اشک..  لباش رو  نشست محوی لبخند 

م:  ون.. تو  بریم  بیا  دخی   سوز  امروز .. خوری  یم رسما   بی 

 ..داره بدی

 چ   مامان:  کردم  یم  هق هق هنوز   ویل کردم  پاک اشکامو  هم من

ی یه  دارین.. شده؟  کنید  یم پنهون  من از  رو  چی  

 ..درسته؟

م  نه- -  -- ..میگم بهت تو  بریم.. دخی 

 ..تو رفتیم هم با   و  پشتم گذاشت  دستشو .. کردم  نگاهش کیم

ه داره دیدم   در  جلد  ازتو  قرص یه.. رفتم دنبالش.. اتاقش تسم  می 

 رو بود  تختش کنار   می    روی که  ان   لیوان و  اورد 

 ..خورد و  برداشت



 ..کشه  یم درد  داره  انگار .. بود  شده جمع صورتش

  رو  بنشینه کردم  کمک..  گرفتم  رو  ش شونه و  رفتم  طرفش به

 ..تخت

 - ..نیست؟ خوب حالت مامان

م  خوبم- -   مهیم چی   .. کنه  یم درد  متن  کم  یه فقط.. دخی 

  نیست مهیم چی    چ    یعت  -.. عزیزم نکن  ناراحت خودتو .. نیست

؟  یم درد  داری  شما .. مامان؟ ؟ هم دکی  .. کش   - ..رفت 

  کیم.. نبود  مهیم چی     ویل .. شدم مرخص بیمارستان  از  امروز  تازه- -

 -- ..همی     شد  بد  حالم  شدم نگرانت

 چ   خدایا .. بوده؟ ارستانبیم امروز  تا  مامان.. کردم  نگاهش زده بهت

 اون.. ها  نگران  .. ها  دلشوره  اون پس.. شنوم؟ یم

 ..نبود مورد  ن  .. خواب

  غصه  پس..  پیشتم االن که  من:  وگفتم کردم  حلقه  دورش دستامو 

 ..بشم  فداتون الیه.. نخور 

  نکنه خدا :  گفت  لبخند  وبا  دستم رو  گذاشت  دستشو 

 ازاد نکهای از .. گذشت  خی   به چی     همه که  خداروشکر .. عزیزم

 ..کنم  یم  شکر  بار  هزاران خدارو  شدی



  ها  همسایه  به مامان:  گفتم  لحظه چند  از  بعد ..  کردم  سکوت کیم

ی ؟ چی    ..نگفت 

 -- ..نفهمید کش  خداروشکر .. نه - -

م بودم  شده مطمی    که  حاال .. کشیدم  راحت   نفس   نیم دیگه .. دخی 

 ..بیاد بار  به دیگه ابرون   ن   یه خواستم

م- -  -- ..کردی؟  یم چکار .. بودی؟ کجا   دتم  این دخی 

 با  همی    برای.. بگم باید  چ   مادرم به که  بود  گفته  بهم اریا  قبال 

 مونده  کارها   رسی یه .. مامان بودم ستاد  تو :  گفتم  لبخند 

 ..موندم یم  باید  شدنم ازاد  برای بود 

  نگهت باز  چرا  پس.. نکرد؟  صادر  رو  ازادیت حکم دادگاه  مگه- -

؟ ی که  من.. مامان  دونم نیم -..  داشی     ..نمیارم  در   رس  قانون از  چی  

ی و  داد  تکون رسشو  اروم  ..نگفت چی  

 .. کردم  مرتب رختخوابشو  و  شدم بلند  جام از 

 ..مامان بخواب:  وگفتم گرفتم  رو  ش  شونه

م  نه- -  یم  درست  خودم-.. نکردم درست شام هنوز .. دخی 

احت شما .. کنم  - ..کن  اسی 

 -- ..یزمعز  ای خسته اومدی تازه تو - -



 انرژی دیدم رو  شما   تازه.. نیستم خسته.. مامان   نه

 - ..بخوابی   .. گرفتم

 درد   داره داد  یم  نشون که  بود   جوری صورتش حالت.. کشید   دراز 

 ..کنه  یم تحمل  رو  زیادی

 - ..باشه؟.. کت    صدام  داشت   نیاز  چ    هر  به مامان

م  باشه- -  -- ..نکن  خسته خودتو .. دخی 

ون اومدم اتاق از  و  زدم لبخند  روش به  ..بی 

..  مامان برای  دلم وای.. خودم اتاق تو  رفتم

 واسه.. اتاقم..  باغچه  توی های گل  و   ها  درخت.. حیاط.. خونمون 

 چ   همه

 ..شکرت  بازم خداجون.. بود  شده تنگ

  که  داد   بهم بانو  ماه  هم مانتو  یه  و  بود   دریا  لباسای همون لباسام

 ..بپوشم بیام میخوام

  از  ترکیت   که  وشلوار   بلوز  یه و  کردم  باز  کمدمو   در .. اوردم  در  تنم از 

ون  اوردم رو  بود  مشگ  و  قرمز  های رنگ  بی 

 ..وپوشیدم

 دستم  پوست.. بستم کش  با  رسم پشت و   زدم شونه  بلندمو  موهای

 کننده   مرطوب  کرم.. بود  شده خشک  کیم  صورتم و 



  به و  دستم کف  ریختم  کیم.. داد  یم خون   خییل بوی.. مبرداشت رو 

 ..مالیدم صورتم و   دست

ون  رفتم اتاق  از  شد  تموم که  کارم   و   من.. کنم؟  درست چ    حاال .. بی 

 تصمیم.. داشتیم  دوست ماکارون   دو   هر  مامان

 ..کنم  درست همونو  گرفتم

 تاریک هوا .. زدن  رو  در  زنگ که  بودم کرده  اماده رو  ماکارون   تازه

 شال  یه .. بود  خواب.. مامان اتاق تو  رفتم.. بود  هشد

 ..حیاط تو  رفتم و  رسم رو  انداختم بلند 

 ..کیه؟:  گفتم  در  پشت  از 

 ..زد  در  به  بار 4

 ..!نمیده؟ جواب چرا .. وااااا 

 ..!کیه؟:  گفتم  دوباره

 ..!باشه؟  تونست یم  یک  یعت  .. زد  در   به بار  4 بازم

 ..نه؟ یا  کنم  باز  که  بودم دل  دو 

 ..در  به زد  بار  4 دوباره

 ..کردم  بازش اروم و  قفل سمت بردم دستمو 



 کردم  معطل چون یعت  .. نبود  کش.. کردم  باز   رو  در  الی کیم

 ..!رفته؟

  یگ یهو  که  بکشم رسک کوچه  توی خواستم.. کردم  باز   کامل  رو  در 

 ..خانم سالم:  گفت  و  شد  ظاهر  جلوم

 وای.. م سینه  رو  گذاشتم  دستمو  و  کشیدم  خفیق   جیغ

 ..!کیه؟  دیگه این .. مردم.. خدا 

 فهمیدم صداش واز  بود  در  جلوی که  هم کش.. بود   تاریک کوچه

 نیم   رو  ش چهره.. بود  تاریگ تو  ش  تنه باال  مرده

 ..دیدم

؟ یک  شما   - ..!هستی  

 ..جلو  اومد  کیم

 ..گرفت  قرار  نور  تو  صورتش

 ..موند  باز  مدهان  دیدنش با 

؟  یم چکار  اینجا  شما   - ..کنی  

 - ..بفرمایید.. البته -.. تو؟ بیام تونم  یم- -

  در  و  کردم  کوچه  تو   نگاه یه.. تو  اومد .. کنار   رفتم در  جلوی از  اروم

 ..کرد  نگاهم و  درخت  به داد  رو  ش تکیه .. بستم رو 



 -- ..سالم- -

؟ .. سالم .. رفت یادم ببخشید :  وگفتم زدم لبخند   ..خوبی  

  باید .. دیگه نه  - -
 
؟.. سالم" بگ  غریبه باهام زود   چه.. ".. خون 

 -- ..ندادی تشخیص هم صدامو   حت  .. شدی؟

  فکر  یعت  .. نبود  حواسم.. اخه:  گفتم  لب زیر  و  پایی    انداختم رسمو 

 بس از (  .. خانم سالم)گفت    وقت  .. باش   تو  کردم  نیم

 ..بدم تشخیص نتونستم اوردی  زبون به  رسد  و  جدی

 ..ایستاد روم به  رو .. اومد  طرفم وبه  رداشتب  رو  ش تکیه

 -- ..بود؟ کجا   حواست - -

  خوب زیاد  مادرم حال.. جا  هیچ:  وگفتم انداختم بهش  نگایه نیم

 ..نگرانشم.. نیست

  فقط رو  ما   ی همه عاقبت.. بزرگه خدا :  وگفت کشید   عمیق   نفس

 ..دونه   یم اون

ی و  دادم تکون رسمو   ..نگفتم چی  

 لباش روی دلنشیت   لبخند .. کنم  نگاهش شدم مجبور 

 ..داشت  خایص برق..  دوختم  چشماش توی نگاهمو   .. بود 



 معذب بود  اومده وجود   به بینمون که  سنگیت   سکوت خاطر  به

 ..بودم

 -- ..اینجا؟ اومدم چ   برای بدون   خوای نیم - -

  نیم فکرشو  واقعا .. بدونم  دارم  دوست خییل.. چرا :  گفتم  اروم

 ..کردم

 -- ..گردم  یم بر  دارم فردا .. خداحافیط   اومدم - -

 ..بود   جدی .. زد  نیم لبخند  گفت  یم  رو  اینا  وقت  .. شد  گرفته  نگاهم

 - ..کردی  خداحافیط   من  از  خونه جلوی  امروز  که  شما .. خب

  و  درست -.. سان  ح  و  درست  نه  ویل.. کردم  خداحافیط   اره- -

؟  - ..!حسان 

 ..نشدم منظورش  متوجه.. داد  تکون مثبت ی نشونه به رسشو 

 طرفم  به و  اورد  در   شده پیچ کادو   بسته یه کتش  جیب تو  از 

 ..گرفت

 ..کردم  نگاه دستش  توی کادوی  به وبعد  خودش به اول تعجب با 

 - ..!چیه؟ این

 - ..!منه؟ برای-.. چیه ببی    کن  باز .. دونم نیم - -

 -- ..بدونم نظرتو  خواستم.. خریدم مادرم برای  نه- -



 بازش تونم نیم که  مادرتونه برای اگر  خب:  وگفتم کردم  نگاهش

 ..میشه خراب  کادوش.. کنم

 -- ..کنند  کادوش  میدم دوباره.. نداره اشکایل- -

 ..بود شده باورم.. فتگ  یم  جدی لحن با  رو  اینا  ی همه

 -- ..چطوره؟ م سلیقه  ببی   .. کن  بازش.. دیگه  بگی  - -

 کردم  یم سیع.. کردم  بازش.. گرفتم  رو  کادو   و  جلو  بردم دستمو  ارم

 داد  یم برد   یم باز  چند  هر .. نشه خراب کادوش

 ..کردن  یم درستش

  روکش.. کردم  نگاه بود  دستم تو  که  شکیل مکعت   ی جعبه به

 ..اوه.. کردم  بازش ومار .. داشت  زرشگ مخمل

 چه.. گرفتم  صورتم جلوی..  اوردم درش.. بود  گردنبند   یه

 ..درخشید یم زیبان   به( هللا)    اسم.. خوشگله

 حرف ت سلیقه.. باشه مبارکش.. خوشگله خییل- ..  چطوره؟- -

 - ..نداره

  به و  جعبه توی گذاشتم  رو  گردنبند .. من به بود  زده زل لبخند  با 

 ..گرفتم  طرفش

ون اورد  رو  گردنبند .. کرد   باز  ودرشو  گرفت  دستم از    صورت به.. بی 

 ..گرفت  صورتش  جلوی 2



  هیچ.. اومد  طرفم به  دیدم  تعجب کمال  با 
 
 هیچ    منم.. زد  نیم حرق

 مونده  رسجام  مبهوت و  مات  کال .. گفتم  نیم

 .. بودم

 بهم حش یه.. کردم  حس گردنم  پوست روی رو  زنجی   رسدی

 ..داشتم شوق.. داد  دست

 - ..پس!.. منه؟ ماله گردنبند .. این

   بست رو  گردنبند   فلق.. بدم  ادامه نذاشت

 برش.. تون   اونم.. داره صاحب یه گردنبند   این:  گفت  وار  زمزمه

 ..گردون

 ..!رو؟ چ  :  گفتم  تعجب با 

 -- ..پالک- -

  با  (بهار ) اسم.. کردم  نگاه رو  وپشتش دستم  توی گرفتم  رو  پالک

 تو .. بودم کرده  ذوق.. بود  شده حک وشر  زیبان   خط

  اینکه.. نکشم جیغ که  گرفتم   خودمو   جلوی کیل .. بود   غوغان   دلم

 ..داد  یم  انرژی بهم  بودم توجهش مورد 

  لبخند 
 
 ..نشست  لبام روی بزریک

 - ..چیه؟ مناسبتش کادو   این ویل .. خوشگله  واقعا .. ممنونم



 -- ..ت مهریه - -

 ..شد گرد   چشمام

 - ..!؟ مهریه

 رو  ت  مهریه  باید .. م کرده  ت صیغه  تورو   من.. اره:  گفت  گوشم  تو 

 ..بدم

  یم-.. شد  تموم که  روزش 2.. محرمم بهت  روز  2 فقط  من ویل- -

 - ..الزمه  این ویل .. دونم

 محرم جوری  همی    ما .. نیست الزم هم هیچ:  گفتم  دلم تو 

 اینها ی همه جای به کاش  ای.. نیست  هریهم به  نیازی.. شدیم

 باهام میخوای.. خوای یم منو .. داری  دوست منو  گفت    یم

 ..خودتو وجوده فقط.. خوام یم خودتو  من.. بمون  

ه هم  چشمای توی لحظه چند   ..شدیم خی 

 -- ..ببخش منو - -

 ..!چرا؟:  وگفتم  کردم  نگاهش  تعجب با 

 ..ببخش منو  فقط

 تونستم  یم کاش  ای.. باش   من مال  میشد  کاش  ای:  کرد   زمزمه

 ای .. دارم نگهت 



 ..حیق   تو .. تونم   نیم.. نمیشه.. ویل .. بهارم  شدی یم کاش

 و  گیج  چرا .. میگه؟  رو  اینا  چرا .. کرد   یم  م دیوونه داشت حرفاش

 میگه چرا .. خواد؟ نیم منو  چرا .. کنه؟  یم  رسدرگمم

 ..نمیشه؟

 که  نه:  داد  ادامه خودش که  بود  حرفا  خییل بیانگر  تمسکو  انگار 

م تو   از  من.. نمیشه .. نخوام  مشکالتم .. بزرگی 

  در  جونش عزیزترینم ببینم تونم نیم.. بسته دستامو  شغلم.. زیاده

یش  اگر .. نگرانشم  روز  هر .. خطره  یم بشه چی  

یش بهارم اگر .. شکنم  ..پس.. نمیارم طاقت.. بشه چی  

 ..بود  پوشونده صورتمو  اشکام کرد   بلند  رسشو 

 گریه  چرا :  گفت  ای گرفته  صدای با  اشکم  از  خیس صورت   دیدن با 

؟  یم  ..نمیشه که  بفهم.. کن  درک.. کت 

 یم  حس .. بود  هم تو  اخماش.. منو  به کرد   پشتشو 

 ..میشم خورد .. شکنم یم  بشه دور  ازم اگر  کردم

  تو .. ندارم رو   کش  هیچ مامانم جز  دنیا   این توی من.. نذار  تنهام.. اریا 

ین  - که  کش.. شناسم یم که  هست   مردی  بهی 

 ..اریا.. خوامش یم  دلم ازته



 یه.. شاید .. نمیشه.. تونم  نیم.. بهار :  بود  شده تر  گرفته  صداش

 ..روزی

  ..دیگه   کس  هیچ نه باشم تو  ماله خوام یم.. مونم یم.. کنم  یم صی  

ه.. برگشت اروم  ..هم صورت تو  بودیم شده خی 

م تاز  سال 13 من.. بکنم؟ دل  تو  از  چطور  من اخه- -   بزرگی 

 - ..نیست  مهم برام  -.. دخی  

ی.. دارم زیاد  مشکل زندگیم توی  من- -   و  خودم با  هام  درگی 

 - ..کنیم  یم برطرف هم با  رو  مشکالتت-.. نیست کم  م خانواده

 هم خطرناکه  خودم برای هم شغلم .. پلیسم یه من  بهار - -

 -- به  رو  جونت  تونم  نیم.. هام  بچه برای اینده ودر .. همسم

 ..بندازم خطر 

  و   زن کنار   هم خوشبخت و  خوشحال.. کردن  ازدواج پلیس همه این

  دارن  شون  بچه
 
 - مثل هم تو   و  من.. کی     یم زندیک

 ..میشه.. اریا  تونیم یم .. همونا 

  نیم.. کیارش  باند  تو  بری خوام نیم دیگه:  گفت  قاطیع لحن با 

 دیگه   تصمیمات یه براش.. کت    نفوذ  بهشون  خوام

 ..دارم



  کردم  بلند  رسمو 

م انتقام ازش خوام یم  من ویل   ابعذ تمومه بان    و  باعث اون.. بگی 

 - ..کشیدم  من که  هاییه

   اخم
 
  تورو   بود  این قصدم.. نمیذارم من ویل:  وگفت کرد   کمرنگ

 رس باهاش که  کیارش  به وابسته گروهه  یه تو  بفرستم

 خییل کیارش.. کنند   شناساییت تونسی     نیم  اونا .. باش   وکارنداشته

 نیم  اینو  االن ویل .. کنه  یم امد  و  رفت اونجا  به کم

ت همه.. وجودت .. جونت  چون.. خوام  هیچ.. باارزشه برام  چی  

 ..بکت   اینکارو  نمیذارم وقت

 ..بودم  خوشحال..  بودم  مهم براش همه این اینکه از 

یت   لبخند     دادم تحویلش شی 

  دل  ازت تونم نیم   خدا  به:  گفت  چشمامو  تو   زد  زل لبخند  با 

 ..سخته برام.. بکنم

 - ..همینطور منم

؟  صی    تون    یم- -   تو  که  وقت هر   تا - .. کت 
 
 - ..بگ

  مشکالت برابر  در   تون    یم- -
 
؟ من زندیک  -- ..بایست 

 - ..تونم یم هستم تو   با  و  تو   کنار   در  وقت   تا 



 -- ..گردم  بریم من .. کن  صی   پس - -

 ..میدم  قول.. گردم  بریم: .. شد  تر  پررنگ لبخندم

 - ..میدم  قول.. مونم یم  منتظرت منم

 ..خداحافظ.. باش  خودت مواظب:  گفت  اروم

 - ..خدانگهدار.. باش خودت  مراقب هم تو 

 نگاهم.. بود  سخت  ازش کندن  دل.. کرد   جدا  خودش از  منو  اروم

 اشکام .. رفت  در  طرف  وبه برگردوند  روشو .. کرد   نیم

 ..میشه دور  ازم داره وجودم  از  تیکه  یه انگار .. شد  جاری

 برام.. بهار  نکن اینکارو  من  با :  تگف  لرزون   صدای  با  لب زیر 

 باید   ویل.. سخته ازت کندن  دل.. برم باید .. نکن سختش

 ..خداحافظ.. بهارم.. برم

 قفل رسی    ع.. برگشت  در  طرف وبه  شد  جدا  ازم معطیل ن    هم بعد 

ون  ورفت کرد   باز   رو  در   کوبیده   هم به محکم در .. بی 

 ..شد

  یم  بر  اد د قول.. برگرده  خدایا .. رفت.. اریا .. رفت.. لرزید  وجودم

 اون .. مونم یم منتظرش.. میاد  که  دونم  یم پس.. گرده

 ..میاد



 زدم  بلند .. صورتم به گرفتم  دستمو  و   زدم زانو  دیوار  کنار   همونجا 

 بده   صی   بهم .. نذاره تنهام.. برگرده خدایا .. گریه  زیر 

 ..باشم  صبور  و  کنم  تحمل خوام یم.. بیارم طاقت تا 

 ..منه احساس و  عشق ی  همه اریا 

ه همه  ..منه چی  

م همه  ..چی  

 هال توی.. شدم خونه وارد  کردم  یم پاک اشکامو  که  همونطور 

 ..نشستم

  مادرمو  ی ناله صدای که  بود  گذشته  دقیقه  چند  دونم نیم

 یم  وناله  بود  شده  خم مامان.. تو  رفتم رسی    ع.. دویدم .. شنیدم

 ..کردم

 واروم گرفتم  بازوشو .. نشستم کنارش  و  رفتم طرفش به  نگران   با 

 ..دادم  تکونش

 - ..برم؟ قربونت شده چت.. مامان.. مامان

 ..دارم درد :  گفت  لب زیر 

  گرفتم  اب لیوان با  و  اوردم  در  جلد  تو  از  قرص یه لرزونم دست  با 

ه  رو  لیوان  تونست  نیم.. جلوش  براش خودم.. بگی 



 پشتش هم اب از  قلپ یه  و  دهانش  توی گذاشت  رو  قرص.. گرفتم

 ..خورد

 ..کرد  یم ناله.. بود  شده جمع درد  زور  از  صورتش ویل .. کشید   دراز 

 ..کرد  نگاهم.. گرفت  دستمو .. بود  گرفته  م گریه

 ..بهار  رسید  وقتش باالخره:  گفت  ناله با 

 ..!مامان؟ چ   وقت:  گفتم  تعجب با 

و   همه وقتشه- -   من ی  گذشته  و   هویت از .. پدرت  از .. بگم بهت  چی  

م.. پدرت  و   -- کشو  در .. ندارم زدن حرف توان.. دخی 

 ..تخت کنار .. کن  باز  رو 

 ..کردم  رو  گفت  که  کاری  همون

 -- ..کوچیکه  کلیده  یه.. هاست برگه  اون زیر   کلید   یه- -

 ..داشتم برش.. بود  اونجا  کلید   یه.. درسته

 بدمش  بعد   که.. باشه نزدیکم گذاشتم  اینو  شده بد  حالم وقت   از - -

 - ..!مامان؟ چیه کلیده  این-..  تو  به

 رنگ ای قهوه ی صندقچه یه  اون توی.. زیرزمی    توی  صندوق - -

 -- من هویته ی همه.. کنارشه  هم کلیدش .. هست

م بده قویل یه بهم  فقط.. اونجاست وپدرت  ..دخی 



 ..!چیه؟ هویت  از  مامان منظور .. کردم  نگاهش  مبهوت و  مات

 ..!مامان؟ قویل چه:  کردم  یم گریه  اروم

  اون  و  بری.. مردم و  گذاشتم  تنهات من وقت هر  اینکه:  نالید  درد  با 

 ..نرو سمتش اون از  قبل تا .. برداری رو  صندوقچه

 ..بود  شده  تبدیل هق  هق به م گریه

یت خدانکنه.. نگو  اینو  مامان  - ..بشه  چی  

م خداست  دست  عمر - -  حقم اومد  رسم به که  هم  بالن   این.. دخی 

 -- تموم روقته بذار .. میدم پس تقاص دارم.. بود 

 ..صندوقچه رساغه برو  کردم

  دست.. تخت رو  گذاشتم  رسمو .. پایی    اومدم تخت از  و  رسخوردم

 ..بود  دستم توی  مامان

 - ..نده ادامه.. نگو  مامان

 صندوقه همون توی  هم من وصیت:  نالید  من حرف به  توجه ن  

م  ..کن  عمل  بهش.. دخی 

 - ..مامان

ی دیگه   ویل.. بود  لبخند  لباش روی به.. کردم  بلند  رسمو .. نگفت چی  

 ..زد  یم سفیدی به رنگش.. درد  روی از 



م باش  قوی- -  مشکالت با   تون   یم.. هست   محکیم  دخی   تو .. دخی 

 -- ..باش صبور .. کت    مبارزه

 ..زدم زار  و  تخت روی گذاشتم  رسمو   دوباره

  ترکم مامان.. میشم  تنها .. تونم  نیم تو   بدون  من.. مامان نه

 - .. توروخدا.. نکن

 از  یک  نفهمیدم اینکه تا  کردم  هق هق و  کردم  گریه  و  زدم زار  انقدر 

 ..رفتم حال

  به  پنجره از  افتاب  نور .. بود  شده صبح.. کردم  باز  چشمامو  وقت  

 ..بود تابیده داخل

  با  کیم .. بود  شده خشک  گردنم.. کردم  بلند  تخت روی از  رسمو 

 ..دادم ماساژش  دست

  باید .. بود  اروهاشد وقت.. بود  بسته  چشماش.. کردم  نگاه  مامان به

 ..خورد  یم رو  قرصش وبعد  خورد  یم صبحونه

 ..مامان:  زدم وصداش دادم تکونش اروم

 ..نداد جواب

 - ..مامان

 ..دادم تکونش محکمی   نگران   با .. نخورد  تکون



 - ..مامان

 رسد   دستاش.. زد  نیم.. گرفتم  نبضشو .. خورد  نیم  تکون اصال 

 ..مامان .. مامان.. خدایا .. بود 

  زدم یم  زار  هم.. بودم  شده هل.. کردم  یم صدا  واسمشو  زدم یم داد 

 ..بودم قرار  ن   هم و 

 ..زیرگریه زدم بلند  و  حیاط تو  دویدم.. کنم  چکار  باید  دونستم نیم

  دادم به یگ توروخدا .. مرده مامانم.. کنید   کمک:  زدم داد 

 ..مامانم .. برسه

  در  پشت از  رو  همسایه زن  صدای اینکه تا  کردم  داد  و  غجی انقدر 

 ..کرد  یم  وصدام زد  یم  در  به.. شنیدم

 ..کردم  باز  درو   که  همی   .. دویدم در  طرف به

 ..مرده .. مرده مامانم.. کنید   کمکم  توروخدا :  گفتم  گریه  با 

 ..بود  دیوارمون به دیوار   همسایه.. تو  واومد  کرد   نگاهم  نگران   با 

 ..رفتم رسش  پشت منم.. تو  رفت. . دوید   داخل طرف به

 ..بود کرده  تموم  ویل.. گرفت  رو  مامان نبض

 ..جان بهار  متاسفم:  وگفت کرد   نگاهم  نشسته اشک به  چشمای با 



  حال از  و  کردم  نگاه مامان ی چهره به حرف  این شنیدن با 

 ..شد چ   نفهمیدم دیگه .. رفتم

 اک خ به مادرمو .. بود  گذشته  ازکار  کار   دیگه اومدم بهوش وقت  

ده  ..من بدون.. بودن سی 

 ش  همه .. بودم بیهوش روز  3 من  همسایه خانم ی گفته  طبق

 بهوش  بار  4.. داشتم شدیدی تب و  گفتم  یم هذیون

 ..رفتم یم  حال از  دوباره کشید   نیم دقیقه به که  اومدم

 ..زدم یم صدا  مامانمو .. بودم قرار  ن   اومدم بهوش وقت  

******* 

ش سنگ وبه  دمبو  ایستاده مادرم قی   باالی  ..بودم زده زل قی 

  یم هق هق که  حایل در  و  رسد  سنگ  رو  گذاشتم  دستامو .. زدم زانو 

ستون سنگی     سکوت م گریه  صدای و  کردم  قی 

  تنهام باالخره مامان:  گفتم  شکست یم رو 

  خواست   ازم مامان .. نموندی پیشم هم تو .. نموندی.. رفت  .. گذاشت  

 مقاوم

  از .. باشم  صبور  خواست  .. ستمه.. باشم محکم گفت  .. میشم .. باشم

 دعا برام مامان.. بده  تحمل  و  صی   بهم خوام یم خدا 



 رو  کش  هیچ اینجا  من ویل نیست   تنها  تو .. بابا   پیش رفت  .. کن

 اگر .. بودی اگر .. کنم  پنهون ازت خواستم نیم.. ندارم

 اریا  گفتم  یم  بهت.. شدم عاشق که  گفتم  یم بهت حتما .. موندی یم

 صبور  باید .. کنم  صی   د بای   ویل.. دارم دوست رو 

 سی   سینه مشکالت جلوی محکم  و  باشم مقاوم  باید .. باشم

ت دعای  اگر .. کنم  مامان ..  تونم یم  باشه رسم  پشت خی 

 ..کن  دعا .. کن  دعا  برام

 کردم  یم گریه  دل ته از  که  حایل در  و   سنگ به  چسبوندم پیشونیمو 

 ..زدم یم حرف لب  زیر   مامان با 

******* 

  نیم.. نرفتم صندوقچه اون رسوقت  مادرم چهلم مراسم  از  بعد  تا 

ا  خییل  کردم  یم حس  ویل چرا  دونم  توی  ممکنه چی  

 ..کنه  عوض رسنوشتمو  که  باشه صندوق  اون

 مبهم.. بود  ناخداگاه ویل.. داشتم رو  حس این چرا  دونم   نیم واقعا 

 ..بود 

 ..شد رو  روبه باهاش  باید .. جنگید  شهنمی رسنوشت  با  اما 

 ..گذاشتم  قدم توش.. شدم رو  به رو  باهاش.. کردم  کارو   همی    منم



 ..نداشتم خی   تهش از  که  رایه توی

 ..انتظارمه  در  چ    دونستم نیم

 ..بود دیده من  برای زیادی  های خواب تقدیر 

 ..برداشتم رو  اول قدم من ویل

 نیست   انتظار  از  تر  سخت چی    هیچ

 کند  صدایت آشنا  یک که  ای لحظه انتظار  هم آن

 دارد دوستت که  بفهماند  تو   به و 

 ارزد  یم  زیبا  لحظه آن به  باشد  سخت هم انتظار  که  چقدر  هر  اما 

 شود  نصیبم زیبا  لحظه آن  تا  کشم  یم انتظار  پس

 من  احساس و   عشق زیباترین

 اول  جلد  پایان

 

 

 

 

 


