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 "يبه نام خداوند عشق وهست"

 صدها گل جدا كردم نيرا از ب تو

 جشن عشقت رو به پا كردم نهيس تو

 ييتنها انينقطه پا يبرا

 كه صدا كردم يبود يتنها اسم تو

 اول فصل

 

 ..شست يمامان كنار حوض نشسته بود و داشت با دست لباس م..انداختم اطيبه ح ينگاه..درخونه رو باز كردم و رفتم تو يخستگ با

بسته شدن در مامان سرشو بلند كرد  يبا صدا..درو بستم..مامان بود يدل خوش يفقط برا..ارامش نبود يكه از رو يلبخند..زدم يكمرنگ لبخند

 ..دخترم؟ يگرفت:شست گفت ياب م ريش ريزكه دستاشو  يزد و بلند شد ودر حال يمن لبخند مهربون دنيبا د..ونگام كرد

 ..دنبال كار رمياز فردا م..پلممياز مدرك د نميا..باالخره تموم شد..اره مامان گرفتم:گفتم  يجلو و با خستگ رفتم

به  ديترم تو بادخ..سركار يسنت بر نيتو با ا ذارميمن نم گميبهار صد دفعه بهت گفتم بازم م:مامان با اخم نگام كرد وگفت ..حوض نشستم لبه

 ..يافتيخوام ازاالن به فكر كار كردن ب ينم..ت ندهيبه فكر ا..يفكر درست باش

 ..كردم اروم باشم يسع..خسته شده بودم گهيد..يشگيخدا باز هم بحث هم يوا

 ..م؟يسر كن ينطوريا ديبا يتا ك..نيبب تمونوياخه مادر من شما خودت وضع:لبخند نگاش كردمو گفتم با

كار  گهيمردم كار نكن گفتم باشه بچه م غرور داره د يخونه  يگفت..بافم يهم م يبافتن..كنم يم ياطيخ..كنم يدخترم من كه دارم كار م: مامان

 ..؟يگيم يچ گهيد..كنم ينم

چه برسه كه من ..دهينم مونويپول كفاف زندگ نيا يدون يمامان خودت هم خوب م: گفتم  يجام بلند شدم وبه طرف در رفتم با لحن كالفه ا از

 ..ن؟يستيچرا متوجه ن..تونم يمن نم تيوضع نيبا ا..باالست يليخرجش خ..بخوام درس هم بخونم

كار به  يفردا برا..خودمو گرفتم ميبه هر حال من تصم: كرد گفتم ينگام م يبود و با ناراحت ستادهيو رو به مامان كه كنار حوض ا دروبازكردم

 ..داشته باشن ازين يكه به منش ادهيشركت ز يبزرگ نيشهر به ا يبه هر حال تو..زنميچند جا سر م

 ..نشستم وپاهامو تو شكمم جمع كردم وسرمو گذاشتم رو پاهام نيزم يرو..راست رفتم تو اتاقم  هي..تو و درو بستم رفتم

منو جور  لهيكرد تا خرج تحص ياون كار م نويا يسال خونه به مادرم كه تا پار..ميزد يكه توش دست وپا م يبه فقر..زيبه همه چ..كردم يم فكر

ادم چقدر تحمل  هيمگه ..بافت يم يكرد وبافتن يم ياطيخ..نره مجبور شد قبول كنه گهيالتماس ازش خواستم د يكنه بعد هم كه من با كل

 ييبه درسام برسم اون هم به تنها شتريشدم ب يشد مجبور م يزمستون كه م يخودم تابستونا كمكش بودم ول..دميد يرو م نايا يهمه  من..داره؟

كمك  شميسركار وم رميم..تونستم كمكش كنم ياالن م..كرد يفرق م گهيرو گرفته بودم د پلممياالن كه د يول..اورد يخرجمونو در م

 ..خدا بزرگه..مونه ينم نطوريهم عبه هر حال اوضا..خرجش

 چيه..رهيميكنه وم يشمال تصادف م يپدرم تو جاده ..مامان يبه گفته ..مياومده بودم از دست داد ايدن كه تازه به يوقت شيسال پ يليخ پدرمو
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 ..دونستم يخودم هم نم..بود ؟ يوقتش ك يول..يفهم يم زويگفت به وقتش خودت همه چ يم شهيهم..كرد ينم فيبرام تعر ياديز زيوقت چ

رو  نايكدوم از ا چيه يول..كردن؟ يم يكجا زندگ..بودن؟ ايپدرم ك يخانواده ..بوده؟ يچه شكل..بوده؟ يدوست داشتم بدونم كه پدرم ك يليخ

 ..گميبرات م زويگفت وقتش كه شد خودم همه چ يم..كرد يازم پنهون م شهيمامان هم..بوده يدونستم پدرم چه شكل ينم يحت..دونستم ينم

******* 

مداركمو برداشتم و حاضر واماده از اتاق ..مرتب به نظر برسم زويتم يكردم ساده ول يسع..ا حاضر بشمم رو خوردم و رفتم تو اتاقم ت صبحونه

 ..رونيزدم ب

 ..؟يرو گرفت متيدخترم تصم:من نگاهش پر از غم شد  دنيبا د..كرد يداشت سفره رو جمع م مامان

كمكتون  ديبا..درس ومدرسه ندارم گهياالن د..نكرد يكار چيدست رو دست گذاشت وه شهينم..اره مامان:تكون دادمو به طرفش رفتم  سرمو

 ..كنم

 ..مواظب خودت باش..خدا پشت و پناهت دخترم:نگام كرد وگفت  شياشك يمامان با چشما..دميبوس صورتشو

 ..خداحافظ..حتما مامان:زدمو گفتم يبخش نانياطم لبخند

 ..خدانگهدار دخترم: مامان

******* 

كه ..خوندم يلب دعا م ريداشتم ز..تو ديبه ام ايخدا:وسرمو بلند كردم و رو به اسمون زمزمه كردم  دميكش يقينفس عم..رونيخونه زدم ب از

 ..رو حس كردم ينگاه ينيسنگ

و جوونا ر يخدا همه :گفت  يوشكسته ا ريپ يسرشو تكون داد وبا صدا..با تعجب نگاش كردم..بود سادهيجلوم وا رزنيپ هي نيياوردم پا سرمو

 ..شده واال يچه دوره و زمونه ا..زنه يدختره با خودش حرف م..شفا بده

تو دلم  گميكه دارم م يخب من هر چ..شد كار؟ نمياخه ا..مردم به همه كاره ادم كار داشتن..خنده م گرفته بود..راهشو گرفت ورفت غرغركنان

 ..بگه يدونه چ يواقعا ادم نم..كنند؟ يم ينجوريكه ا رسهيازار م يمگه به كس.. گميدارم م

خالفكار و  يدست هر چ..اسمش سامان بود و عالفه محله..بود سادهيسر كوچه وا يشگيمزاحم هم..لبخند سرمو تكون دادم ورفتم سر كوچه با

 ..نگاهاش بدجور بود..شد يم خيزد بهم مو به تنم س يهر وقت زل م..دزد وچشم ناپاك رو از پشت بسته بود

 ..محل يبه به خانم خوشگله : دميصداشو اروم شن..بهش اخمامو كردم تو هم و از جلوش رد شدم دميرس يوقت

همون ..تونم بكنم؟ يمثال چكار م..كرد خوديب طونهيبابا ش يه.. گهيم طونهيش..يعمل زهيه ي كهيمرت..دلم چندتا فحش ابدار نثارش كردم تو

 ..محلش ندم بستشه

 ..از بس رو داشت..شهيكارش تكرار م نيدونستم باز ا يم يول

 ..چند تا شركت كه اسم وادرسشونو ازتو روزنامه دراورده بودم رو از قبل انتخاب كرده بودم هي..شدم وادرس دادم يتاكس سوار

 ..خدا كنه قبولم كنند..چند جا سر بزنم ديبا امروز

 ..بودن چه برسه به من كاريهاش هم ب سانسهياالن ل..بود پلميفقط د ميليهرحال من مدرك تحص به
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 ..شد يفرج ديشا.. يديخدارو چه د يول

 يخودم گفتم ب شيپ يول اميبشم وفردا ب يكي نيا اليخ يخواستم امروز ب يم..مونده بود گهيد يجا هيفقط ..نا نداشت راه برم گهيد يخستگ از

 ..شهيم يچ نجايا نميدم پس برم ببحاال كه اوم..نجايا اميهمه راهو فردا بكوبم ب نيا شهينم گهيد رميم اليخ

 ..و رفتم تو رونيدادم ب نفسمو

 ..ييييييعال..شهيم يخدا اگه بشه چ يا..نم؟يبش زيم نيپشت ا امياستخدامم كنن و ب شهيم يعني..نبود يمنش زيكس پشت م چيه

 ..در اتاق به شدت باز شد نييپا ارميتا خواستم دستمو ب..سمت در و چند تا تقه به در زدم رفتم

 ..بلههههههه: ديهوار كش يكي

 ..ه؟يك گهيد نيخدا ا يوا..بله و بالااااااااا..بود نگاه كردم دهيكه سرم نعره كش يعقب وبا وحشت به كس دميپر ميمتر ون 6

اخماشو كرد تو هم و با ..كرد  يتو دستش بود با تعجب داشت نگام م يگوش هيكه  يدرحال..ساله بود  25 اي 24پسر جوون حدودا  هيكه  طرف

 ..؟يخوا يم يچ..ه؟يچ:خشم گفت 

 ..چه پررو بود..كردم  يسرجام واخم كمرنگ سادميوا صاف

 ..من ب:گفتم يلحن جد با

 ..برو تو ايخب ب يليخ..؟ياستخدام بش ياهان اومد: ديبود كه بهم توپ ومدهيحرف از دهنم در ن هنوز

 ..دهيهم م يچه دستور..هه..زنه يانگار داره با خدمتكارش حرف م..زد؟ يحرف م ينجوريچرا با من ا نيا..حرص نگاش كردم با

 ..يشما راه منو سد كرد يكه برم داخل ول نهيبله منم قصدم هم:همون لحن گفتم با

 ..رد شو ايخب ب يليخ: كنار ديزد تو چشمامو وبا اخم كش زل

 ..كه گفت يحاال هر چ..يتو دلم گفتم خودت يول دميلب گفت كه نشن ريز يزيچ هيهم  بعد

 ..ستين يكه كس نجايواااا ا...تو رفتم

 ..ادياالن بابا م.. نيبش: دمياز پشت سرم شن صداشو

 ..زنه؟ يچرا انقدر راحت حرف م نيا..چكار دارم؟ نيا يمن با بابا..نگاش كردم عيسر

 ..پنجاه ساله اومد داخل بايتقر انساليمرد م هيشركت كار دارم كه در اتاق باز شد و سييبگم من با بابات كار ندارم با ر خواستم

 ..نگاه به من و پسرش انداخت هي

 ..بچه پررو هم پسرشه نيالبد ا.سه؟يير نيپس ا..نشست زشيپشت م..لب جوابمو داد ريسرشو تكون داد و ز..سالم كردم اروم

 ..دييبفرما:رو به من گفت  يبا لحن جد سيير ياقا..من نشست ياون پسر هم رو به رو..نمياشاره كرد تا بش يندلص به

 ..ديازمنديخانم ن يمنش هيظاهرا به ..مصاحبه مزاحمتون شدم يبرا-

 ..ديمداركتونو لطف كن..درسته:تكون داد وگفت  سرشو

خب  يالبته من خودم هم عالقه داشتم ول..وتريمامان اصرار داشت كه برم كالس كامپ شيسال پ 1اخه ..دادم وترمويكامپ پلميود پلمميد مدرك

 ..قبول كردم نكهيانقدر مامان اصرار كرد تا ا يول..شد يم اديمخارجش ز
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ما  يبرا نيخب ا..دياشنا هست هم وتريظاهرا به كامپ..كمه يليسنتون هم كه خ..د؟يدار پلميد:هر دو مدرك نگاه كرد و رو به من گفت به

 ..ديندار يگر يمنش يسابقه  يول..مهمه

 ..ه؟يچ يسن كم نيهمچ هيكردن تو  دايكه هدفتون از كار پ نهيمنظورم ا..ه؟يكار چ يبرا زتونيانگ:وگفت رونيداد ب نفسشو

 .نيهم..كار و درامد اون كاره گهيد يها يليهدفم مثل خ:نگاهش كردم وگفتم  يجد

 ..درسته؟ ديمشكل دار يپس از نظر مال: سيير

خب اگر بخوام شما  يول..ستيشما ن يالبته قصدم دخالت تو مسائل خصوص:گفت  ديسكوت منو د ينگفتم كه اون هم وقت يزيكردم وچ سكوت

 ..مسائل با خبر باشم يسر هياز  ديرو استخدام بكنم با

 ..دميم حيشما توض يسائل رو برام يسر هيهر وقت استخدام شدم من هم همون  يول..درسته-

 ..موافقت تكون داد يزد وسرشو به نشونه  يكمرنگ لبخند

 ..ومديخوشم ن چياز نگاهش ه..كرد يزل زده بود به من وبا پوزخند نگام م...چرخوندم كه نگام به همون پسر جوون افتاد سرمو

 ..ديفرم رو پر كن نيا: سيير

 ..رو ازش گرفتم وشروع كردم به پر كردن فرم

 ..؟يبهش زنگ زد ارشيك: سيير

 ..ستيهمه مدت ما رو سركار گذاشته كه اخرش بگه حاضر ن نيا كهيمرت..ستنيگفت جنس ها حاضر ن يم يول..اره زنگ زدم : ارشيك

 ..؟يديفهم..نشد خودت اقدام كن يهمچنان خبر يديصبر كن اگر د گهيروز د 2..خب يليخ: سيير

 ..باشه: ارشيك

 ..ميريگ يباهاتون تماس م مياگر قبولتون كرد..ديببر فيتشر ديتون يشما م:رو به من گفت ..رو گرفتم طرفش فرم

 ..خداحافظ..بااجازه..باشه:تكون دادم  سرمو

 ..خدانگهدار: سيير

 ..هيدواريام يكه رفتم اگر قبول بشم خودش جا ييجا 5 نيكدوم از ا هيحداقل ..خدا كنه قبولم كنند..دميكش قينفس عم..رونياتاق اومدم ب از

******* 

 ..غرغركنان رفتم طرفشو برش داشتم..رو اعصابم بود يزنگ تلفن بدجور يصدا..شده بودم دارياز خواب ب تازه

 ..الو-

 ..؟يمنزل خانم بهار ساالر..الو سالم خانم--

 ..شما؟..بله خودم هستم..سالم-

 ..د؟يمراجعه كرده بود نجايشما جهت مصاحبه به ا..شركت سماء هستم سييمن صداقت ر--

 ..بله بله:گفتم  عيسر

 ..دياريب فيتشر ديتون يفردا م..خانم با استخدام شما موافقت شده--
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 ..؟يزود نيبه هم..قبولم كردن؟..دم؟يدرست شن يعنيخدا  يوا

 ..كردم ارامش خودمو حفظ كنم يسع يكرده بودم ول ذوق

 ..اميفردا حتما م..ممنونم:گفتم  ديروتوش د يشد خوشحال يم يكه به راحت ييوبا صدا دميكش قيعم نفس

 ..خدانگهدار..خب اريبس--

 ..خداحافظ-

 ..دميپر نييو تو جام باال وپا دميكش غيج يرو گذاشتم از زور خوشحال يگوش

 ..وبا تعجب نگام كرد رونياز تو اشپزخونه اومد ب مامان

 ..خوشحالم يليخ..سركار رمياز فردا م..مامان قبولم كردن يوااااااا:م طرفشو بغلش كردم رفت يخوشحال با

با  نكهينه ا يدرستو ادامه بد ديتو با..يخوام تو كار كن يمن نم..داره دخترم؟ يخوشحال نمياخه ا: گفت يمنو از خودش جدا كرد وبا دلخور مامان

 ..دخترم من نگرانتم..توش رفت وامد دارن ييچه جور ادما يدون ينم..شيشناس يكه نم يشركت هي يمنش يسركار وبش يسنت بر نيا

 ..من مواظب خودم هستم..به دخترت اعتماد داشته باش..؟يهست ينگران چ يمامان: گفتم يبخش نانيكردم وبا لحن اطم بغلش

توبه  دنيهستند كه با د ياديز يگرگا نجاياز ا رونيب..به مردم نه يمن به تو اعتماد دارم ول زميعز:صورتشو گفت  يرو ختيمامان ر يها اشك

تورو خدا ..من بترسم ونگرانت باشم شهيباعث م نايا يهمه ..يتجربه ا يب..يماشااهللا خوشگل..يدخترم تو جوون..كنند يم زيبرات دندون ت يراحت

 ..مواظب خودت باش شتريب

برام  ياتفاق چيه دميبهتون قول م..من مواظب خودم هستم..رو خدا خودتو ناراحت نكن تو..باشه مامان جونم:وگفتم دميش رو بوس گونه

 ..نكن هيگر گهيپس د..افتهين

 ..لبخند اشكاشو پاك كردم با

 ..همراه و مواظبت باشه دخترم شهيخدا هم:زد وگفت يلبخند كمرنگ مامان

 ..دونه دخترش بود هيمادر بود و نگران ..كردم يدركش م..لبخند نگاش كردم با

 ..به خودم بدم وكمك خرج مادرم باشم يتكون هي ديالاقل منم با..انجام ندم هم كه نشد كار يديكار مف چيتو خونه وه نميبش نكهيا يول

 ..تونم به درسم هم ادامه بدم يهر وقت وضعمون بهتر شد م شااهللايا

******* 

كه البته قرار بود توسط ..بود يهمچنان خال يزمنشيپشت م..ه ها رفتم باال و وارد شركت شدماز پل..داشتم جانيه..بودم  ستادهيدر شركت ا يجلو

 ..من پر بشه

 ..به در زدم يا تقه

 ..دييبفرما--

 ..نشسته بود زيصداقت پشت م يهمون اقا ايشركت  سير..اتاق رو باز كردم و رفتم تو در

 ..سالم-
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 ..دييبفرما..سالم--

 ..شستمن.. اشاره كرد يصندل به

اشنا  وتريكه با كامپ ديگفت..ديمشغول بش ديتون ياالن م نياز هم..ديوامضا كن ديپر كن..هم فرم استخدام شما نيبرگه به طرفم گرفت وگفت ا هي

 ..كنم تونيينداره راهنما يلزوم گهيد نيبنابرا.. ديهست

 ..كنه يم ييشما رو راهنما نيا..ديانجام بد ديرو با ييكه چه كارها ديبفهم ديتون يم يبرگه به راحت نيا ياز رو:كاغذ گرفت جلوم وگفت  هي

 ..دنيوسواس به خرج م شونياستخدام منش يهمه رو نيهستند كه ا يمقررات يليخ يمعلوم بود ادما..رو گرفتم وبهش نگاه كردم برگه

 ..فقط--

 ..كردم نگاش

 ..د؟يدار اجيپول احت نيشما به ا..كه  ديبه من بگ ديتون يحاال م--

 ..داره يمن به شماها چه ربط يخب مسائل خصوص..ست؟يچرا ول كن ن نيخدا ا يا

 ..دارم اجيكار ودرامدش احت نيبله من به ا-

 ..سركارتون ديبر ديتون يم..خب اريبس:تكون داد وگفت سرشو

 ..رونيجام بلند شدم وتشكر كردم واز اتاق اومدم ب از

 ..رفتم سمتشو پشتش نشستم عيرنگاه كردم وس يمنش زيذوق به م با

 ..شده بودن دهيمنظم كنار هم چ زيم يلوازم رو..اطرافم نگاه كردم به

 ..االن مشغول بشم نياز هم ديبا..رو روشن كردم ستميس

درسته اون ..بودمش اومد تو دهيد سييكردم كه در شركت باز شد وهمون پسر جوون كه اون روز تو اتاق ر يراهنما رو مرور م يبرگه  داشتم

 ..ارشهيپس اسمش ك..صدا زد ارشيروز پدرش اونو ك

 ..شد رهيبا تعجب ابروهاشو انداخت باال و بهم خ..به من افتاد نگاهش

 ..لبخند بزرگ هم رو صورتش بود هي..اومد جلو..جام بلند شدم وسالم كردم از

 ه؟ار يپس باالخره استخدام شد..خانم خانما..سالاااااام--

 ..شد يچه زود هم پسرخاله م..ومدياز طرز صحبت كردنش با خودم خوشم ن اصال

 ..كه سوال كردن نداره نيا..كه استخدام شدم نهيا شينشستم معن زيم نيپشت ا نجاياگر ا:گفتم يلحن جد با

 ..ستاديرو دور زد ودرست كنارم ا زيم..به پوزخند شد ليتبد لبخندش

 يموها...متوسط ينيولب ودهان وب يدرشت واب يچشما..پهن و بلند يابرو..داشت يو جذاب ياب يچشما..نكنمكردم به چشماش نگاه  يم يسع

بهم دست  يكرد حس بد ينگام م يكه وقت يزيچ هي..بود يخاص زيچ هينگاهش  يتو..چشماش يتو يول..جذاب بود يليدر كل خ رهيت يقهوه ا

 ..نسبت بهش نداشتم يحس خوب يول..گهيد زيچ ايهوس بود  ياز رو نگاهشدونم  ينم..داد يم

كنم تو  يمن سوال م نجايا..يشركت هست نيا يتو هم منش..شركتم نيا سييمن پسر ر:با همون پوزخند كه رو لباش بود گفت..دميشن صداشو
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 ..گفتم؟ يچ يديشن..يكن يبا من صحبت م نطورينشنوم ا گهيپس د..يدست من ريتو هم ز سمييمن ر نجايا..يجواب بد ديهم با

 ..ديمحكم وبلند گفت كه چهارستون بدنم لرز نياخرش رو همچ ي جمله

 ..دميصداتو نشن --

 ..دميبله شن:گفتم  يتو هم و با لحن اروم دميكش اخمامو

 ..قربان:كرد  ديتاك

 ..كردم نگاش

 ..يقربانشو جا انداخت..قربان دميبگو بله شن--

 نهايكردم كه امثال ا يخفت رو تحمل نم نيوگرنه صد سال ا..كه مجبورم فيح..يعقده ا ي كهيمرت..هه..هم فشردم يحرص دندونامو رو با

 ..بهم دستور بدن نطوريا

 ..ديگفت يچ دميشن..بله قربان-

 ..تونم به كارم برسم؟ يحاال م:كردم وادامه دادم  نگاش

 ..با تعجب نگاش كردم..اورد جلو سرشو

سه سوت  يكه اگر ازم اطاعت نكن يدون يم..يباهوش هم هست تيعالوه بر خوشگل..نه خوشم اومد:همون پوزخند مسخره ش گفت  با

 ..يتكرار نشه خانم گهيپس د...؟ياخراج

 ..كه درست كنار اتاق پدرش بود ياتاق..زد و رفت تو اتاقش يبلند يقهقهه ..نگفتم يزيخشم نگاش كردم وچ با

رو ..زهرمار..مرض:لب گفتم ريدادم ز يخودكار تو دستمو از زور خشم فشار م كهيودر حال يكه رفت با حرص خودمو پرت كردم رو صندل يوقت

 .. ياب بخند

 ..يعقده ا ي كهيمرت..هه..) يقربانشو جا انداخت..قربان دميبگو بله شن(در اوردم  اداشو

 .با تعجب نگاش كردم..دميپراز جام ..رونيدفعه در اتاقش باز شد واومد ب هي

 ..البته..تكرار نشه يول..رميگ يم دياشكال نداره من ند..؟يگيم راهيپشت سر من بد وب يدار:لبخند گفت با

 ..يكن يخب به نظرم تو فرق م يول..ستيخبرا ن نيهم از ا شهيهم..رمايگ يم ديمن در قباله تو ند:نگام كرد وگفت  نهيبه س دست

 ..يبه كارت برس خانم:زد وگفت چشمك

 ..مسخره ش بلند شد ورفت تو اتاقش يهمون قهقهه  دوباره

 نويمن تازه امروز مشغول به كار شدم وا..لهيكال تعط..كمبود داره؟ ارويكردم كه  يفكر م نيبودم وبه ا سادهيسرجام وا خيمات ومبهوت س منم

 نياقا چن نياز طرف ا نكهيكار كنم نه ا نجايمن اومدم ا..؟يخانم گهيبه من م يال به چه حقاص..شده  يميشناسم اون وقت چقدر زود باهام صم ينم

 ..ستميدادم كه من از اوناش ن ينشونش م يجور هي ديبا..رو بشنوم يمزخرف يحرفا

 ..بهم باز بشه نياز ا شتريبذارم پا فراتر از حدش بذاره و روش ب دينبا..درمورد من چطور فكركرده؟ اي..ه؟يفكركرده ك..هه

 ..پررو بود يليخ واقعا
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******* 

كردم وقرارهامون رو باهاشون  يرو چك م ميكه باهاشون قرارداد داشت ييشركتا ستيداشتم ل..كردم يشركت كار م نيا يشد كه تو يهفته م 1

 ..دكمه رو زدم..تلفن بلند شد يكردم كه صدا يهماهنگ م

 ..ق مناتا دياريفنجون قهوه ب هي..يخانم منش--

 ..ارمياالن م..بله قربان-

 ..و قهوه ببرم؟ ياقا چا يبرا قهيدم به دق دينداره كه من با يابدارچ هي يبزرگ نيشركت به ا يعني..هستم شيانگار ابدارچ اه

 ..رده بودانگار امروزهوس قهوه ك يول..يگفت فقط چا يم شهيتا حاال ازم قهوه نخواسته بود هم..نيهفته كارم شده بود هم1 نيا يتو

 هيهم گذاشتم تو  ينيريچند تا ش..  ينيتو فنجون وگذاشتم تو س ختميقهوه ش رو اماده كردم و ر..بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه زيپشت م از

 ..و به طرف اتاقش رفتم كيبشقابه كوچ

 ..درو بازكردم ورفتم تو.. دييبفرما:صداش كه گفت  دنيبه در زدم وبا شن يا تقه

 ..كرد يلپ تاپش نگاه م توريمان ينشسته بود وبه صفحه  زشيم پشت

 ..رو هم گذاشتم كنارش ينيريو بشقابه ش زيگذاشتم رو م فنجونشو

 ..تلخه؟: نگاه به فنجون كرد وگفت هي

 ..؟يچ:نگاش كردم وگفتم  گنگ

 ..تلخه؟..گهيخب منظورم قهوه ست د..اخالقه من:كرد  نگام

 ..يساز يبه مزاج منم نم..يشور ياديز يول.. يپا گلوله نمك هي..وجه چيه تو مورد اول كه به:دلم گفتم  تو

 ..بله تلخه-

 ..باشه برو عوضش كن ادتي نويخورم ا يم نيريمن ش:و گفت  توريانداخت باال وسرشو كرد تو مان ابرشو

 ..بعد دستمو با حرص بردم جلو تا فنجونو بردارم كه دستمو گرفت..فقط نگاش كردم اول

 ..برق به بدنم وصل شد  انيجر هيانگار از دستش ..ديلرز تنم

 ..با تعجب نگاش كردم..گشاد شد چشمام

 ..اشكال نداره نباريا..يخواد خانم ينم:لبخند مسخره ش رو لباش بود  همون

ارزه  يم ينيريش نيه همب شيتلخ..؟يرو نخورم وبذارم عوضش كن يختينازت ر يدستا نيكه با ا يقهوه ا شهيمگه م:فشار داد وگفت  دستمو

 ..زميعز

 ..شد يم اديز يييييييليداشت روش خ گهينه د..كردم يتعجب نگاش م با

 ..زشيشد رو م دهيقهوه تو فنجون بود پاش يوهر چ زيكه فنجون قهوه ش افتاد رو م رونيب دميدستمو از تو دستش كش نيهمچ

 ..برام مهم نبود نايبه درك ا..شده بود فيكث يحساب زشيم يول..نبود كه خراب بشه زشيرو م يزيچ يپرونده ا.. يرو شكر برگه ا خدا

اجازه  نيا يول..دارم بهتون احترام بذارم فهيمن هم وظ..درست  ديمن هست سييشما ر..د؟يزن يبه من دست م يبه چه حق: سرش داد زدم بايتقر
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 ..ديپس حواستونو جمع كن..به ظاهر محترم ياقا ستميضمن من از اوناش ندر..ديهر طور دلتون بخواد باهام رفتار كن دميرو بهتون نم

 ..ساديبلند شد و اومد رو به روم وا زشيپشت م از

 ..؟يكن يمثال اگه حواسمو جمع نكنم چكار م:زد تو چشمامو گفت  زل

 ..ستيكار كه قحط ن..دميشركت استعفا م نيفوقش از ا-

 ..يبگذر رشياز خ يراحت نيپس فكر نكنم به هم..؟يدار ازيپول ن نيبه ا يمگه نگفت --

خودم  يمن برا..هيزيچون ابروم برام مهمتر از هر چ..كنميم نكارويكه ا ديشك نكن ديكاراتون ادامه بد نيبه ا دياگر شما بخوا: گفتم يلحن جد با

 ..كنه نيبهم توه دميكس اجازه نم چيارزش قائل هستم و به ه

 ..حرص خوردنت هم قشنگه يحت:كنم زمزمه كرد  يم يساعته دارم براش سخنران 1نگار تر وانگار نه ا كينزد اومد

دستمو بردم باال ..اعصابمو خورد كرد شياز پ شيحرفش هم ب نيا..نبود ميحال يزيچ گهيد..شده بودم ياون لحظه كه حرص..مشت كردم دستامو

 ..و محكم خوابوندم تو صورتش

 ..داشت تياهم شتريكنه برام ب يباهام رفتار م نطوردارهياون ا نكهيا يول.. شميكارم حتما اخراج م نيدونستم با ا يم

برداشتم واز شركت اومدم  فمويو ك رونيمن صبر نكردم و از اتاقش زدم ب يول..صورتشو مات و مبهوت نگام كرد يچپشو گذاشت رو دست

 ..رونيب

 ..نيكه انتظارشو نداشتم نا خداگاه پرت شدم عقب و از پشت افتادم زمشد ومن هم  دهيپله ها بودم كه دستم كش تو

 ديمنو با خودش كش..با ترس نگاش كردم..اومد جلو بازومو گرفت وبلندم كرد..صورتش از زور خشم سرخ شده بود..زده بهش نگاه كردم بهت

 ..بود دهيفا يب يول..زدم يدست وپا م..وبرد تو اتاقش

 ..شد رهيبهم خ نشيتو اتاقش بود و در اتاقشو قفل كرد وبا همون نگاه خشمگكه  يكرد رو صندل پرتم

 يرو بهم نم يكار چيه يبود واجازه  دهيمحكم منو چسب..بلند شدم و رفتم سمت در كه از پشت منو گرفت يتوجه بهش از رو صندل يب

 ..شده رياس يوحش يگربه  هيدفاع رو داشتم كه تو چنگال  يو ب فيضع يپرنده  هياحساس ..بغضم گرفته بود..داد

 ..ارهيسرم ب ييبال دميترس يم..خداجون كمكم كن..شد؟ ينجوريچرا ا ايخدا

 يازش سردر نم يزيمن چ يول..زد يسكوت كرده بود وبا نگاهش حرف م..كردم كه منو برگردوند وبازومو گرفت وزل زد تو چشمام تقال

 ..اوردم

 اقتشويبه باد فحش وناسزا وهر اون چه كه ل رمشيدوست داشتم بگ..كرد يگلوم داشت خفه م م ينشسته بود و بغض تو به اشك چشمام

 ..ذاشت ينم يبغض لعنت نيا يول.. داشت

 ..كرد سيفقط اشك صورتمو خ..افتادميبه هق هق ن يول..بغضم شكست..كيصورتشو اورد نزد..واريهل داد وچسبوندم به د منو

 يچرا نم:كنار گوشم گفت  نباريا يول نييدوباره سرشو اورد پا..كم بود يليهنوز فاصله ش باهام خ يول..عقب ديخودشو كش..گام كردتعجب ن با

 ..گذره يبهت بد نم يمطمئن باش اگر با من باش..؟يبا من باش يخوا

 ..سانت هم از جاش تكون نخورد هي يش وهلش دادم عقب ول نهيدستامو گذاشتم رو س..ضعف نشون بدم دينبا..اشكامو پاك كردم اروم
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ولم ..خودم ارزش قائل هستم تيوجود وشخص يمن برا..ستمين يكن يمن از اوناش كه تو فكر م..دست از سرم بردار..برو عقب:حرص گفتم  با

 ..يكن عوض

مثل  يكيهم  نيا..اومد يهوسباز خوشم نم يوقت از ادما چيه..من دوستش نداشتم يجذاب بود ول يليخ..شد رهيبلند كرد و تو چشمام خ سرشو

 ..داشت؟ يچه فرق.. هيبق

 يتا حاال كس..؟يزن يم م نهيچرا دست رد به س..ذارميم ارتيدر اخت يكه بخوا يهر چ ياگر با من باش..كنم يم ازين يمن تورو از پول ب يول --

 ..باهام نكرده نكارويا

برو دنبال ..ولم كن..نارو؟يا يفهم يم..خوام يچون نم..ستميچون اهلش ن..ستمين نكارهيچون ا..زارميهوس باز ب يچون از ادما:داد زدم  سرش

 ..دست از سرم بردار..كه اهلشه ياون

 ..هر طور شده..ارميهر طور شده تورو به دست م..دارم يمن دست از سرت برنم يول--

 ..كه اروم رفت كنار..دادم عقب هلش

 ..ينيخوابشو بب..هه:فتم زدمو گ پوزخند

 يول:  دميكه صداشو از پشت سرم شن رونيخواستم از اتاق برم ب..رو تو قفل چرخوندم و درو باز كردم ديلرزونم كل يطرف در رفتم وبا دستا به

 ..نيفقط صبر كن و بب..ايتو رو يبر ستين ازين..زميعز ينيب يم يداريتو ب

 ..رونيتند از در شركت رفتم ب يبا قدم ها..گوش كنم اتشيبه چرند نياز ا شتريصبر نكردم تا ب گهيد

 يحس حسه ازاد نيفرار كرده بودم و ا يوحش ياز چنگال اون گربه  نباريا يهنوزم حس همون پرنده رو داشتم ول..دميكش يقيعم نفس

 ..حس رها شدن..بود

 ..نشد نيخداروشكر وضع بدتر از ا..نداشتم يشركت كار نيتو ا گهيد

 ..يول..گرفتم وبرگشتم خونه يروز تاكس اون

 ..ماجراها ادامه داشته باشه نيجا ختم نشه وا نيبه هم ارشيكردم كه داستان منو ك يوقت فكرشو هم نم چيه

 ..داد رييكه كال سرنوشتمو تغ ييماجراها

 دوم فصل

 ..گهيگفتم د يبهش م يجور هي ديبا..؟يخب باالخره كه چ يول..كنم؟ حيكردم كه چطور مامان رو توج يفكر م نيراه همه ش به ا يتو

كردم اروم  يهم م يهركار..دهيدونستم رنگم پر يم..رونينفسمو دادم ب..نبود اطيمامان تو ح..شدم اطيدلشوره در خونه رو باز كردمو وارد ح با

 ....كفشامو در اوردم ورفتم تو..شد يباشم نم

 ..من اومدم..سالم مامان-

 ..هيهمسا يبا خودم گفتم البد رفته خونه ..بود دهيفا يب يهم صداش كردم ول گهيچند بار د..دندا يجواب

 ..در اتاق مامان بازه دميطرف اتاقم رفتم كه د به

 ..اااااايخدا..از زور وحشت رعشه به تنم افتاد..دميكه د يزياز چ يباز گذاشتم ول درو
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 ..مامان:زدم  داد

 يسجاده وچادرش خون..اومد يخون م شينياز ب..سرشو بلند كردم هيبا گر..ز سرش بود افتاده بود رو سجاده شهمونطور كه چادر نما مامانم

 ..ايخدا..شده بود

 ..زد يكند م..با دست لرزونم نبضشو گرفتم..زدم يوپامو گم كرده بودم وفقط مامان رو صدا م دست

 ..اورژانس رو گرفتم يوبا هق هق شماره  رونياز اتاق رفتم ب عيسر

 ..برقرار شد تماس

 ..ديتورو خدا به دادم برس..زنه ينبضش هم كند م اديخون م شينياز ب..افتاده هوشيمادرم ب..ديبه دادم برس..الو:گفتم  هيگر با

 ..رسونند يما االن خودشونو م يهمكارا ديادرستون رو بد..ديخانم ارامشتونو حفظ كن --

 ..رو قطع كردم يرو گفتم و گوش ادرس

 ..كنارش نشستم وسرشو گرفتم تو بغلم نيزم يرو..لرزون رفتم باال سر مامان يپاها با

شهر بزرگ  نيا يتو..لينه پدر دارم نه فام..دارم مادرمه ايدن نيا يرو كه تو يتنها كس ايخدا..ريمادرمو ازم نگ ايخدا: دلم با خدا حرف زدم يتو

 ..خدا ريمادرمو ازم نگ..مادرمو بهم برگردون..كمكم كن ايخدا..بشه شيزينذار مادرم چ..منو تنها نذار

 ..اوردم يكردمو به زبون م ياخرمو هق هق م يها جمله

 ..زنگ در اروم مامانو از خودم جدا كردم واز جام بلند شدم يصدا با

 نهيمامان رو معا شونيكي..كردم داخل شونيياهنمابه اشك نشسته م ر يبا چشما..اورژانس اومدن تو  يمامورا..بازش كردم دمويطرف در دو به

 ..رونيبعد كمك كردن وگذاشتنش رو برانكارد واز خونه بردنش ب..كرد 

 ..رونياورژانس رفتم ب يپول از تو كمد برداشتم و در خونه رو قفل كردم و همراه مامورا يكم

رفتم  عيمنم سر نيمامان رو گذاشتن تو ماش..بدم حينبود كه براشون توضحال و روزم انقدر خوب ..ها تو كوچه جمع شده بودند هياز همسا چندتا

 ..كنارش نشستم

 ..لب براش دعا خوندم ريسردشو گرفتم تو دستام و ز يدستا

 ..كشان حركت كرد رياورژانس اژ نيماش

******* 

 ..ژهيو يمنتقلش كردن بخش مراقبت ها عيرو سر مامان

 ..رونيدكتر ازاتاق اومد ب قهياز چند دق بعد

 ..حالش خوبه؟..دكتر مادرم چش شده؟ ياقا:رفتم طرفشو گفتم عيسر

مادرتون انجام  يرو شيچند تا ازما ديبهتون بدم با يتونم جواب ياالن نم: به من انداخت وگفت  يو چند ساله بود نگاه 40حدودا  يكه مرد دكتر

 ..كنم يهر وقت حالشون بهتر شد مرخصشون م..مونند يم نجايكامل مادرتون ا يتا بهبود..مگيبهتون م دميرو د جهينت نكهيبعد از ا..بشه

 ..دكتر ياقا اديبهوش م يك -
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 ..براش دعا كن..نگران نباش دخترم..اديبهوش م گهيحداكثر تا چند ساعت د يدونم ول ينم قيدق --

 ..دكتر از كنارم رد شد..تكون دادم سرمو

 ..افتاده بود هوشيب ژنياون همه دستگاه و ماسك اكس ريز..مان نگاه كردمكنار پنجره وبه ما رفتم

 ..اومد يجز دعا كردن از دستم بر نم يكار..م؟يبود گرفتارش شد يبتيچه مص گهيد نيا

 ..لب شروع كردم به دعا خوندن ريو ز يرو صندل نشستم

******* 

شد  يهاش حاضر م شيفردا هم جواب ازما..تونم ببرمش يساعت اگر حالش بهتر شد م 1دكتر گفت بعد از ..ساعت بهوش اومد 2بعد از مامان

 ..رو بهم بگه جهيرفتم تا دكتر نت يم ديو اول وقت با

و حساب كردم وبه مامان كمك كردم ر هيكرا..خونه ميگرفتم وهمراه مامان برگشت يتاكس مارستانيب يحساب كردم وجلو هيتسو مارستانيب با

 ..بره داخل

 ..كلمه هم حرف نزده بود 1تا خونه رو  مارستانياز ب ديتختش دراز كش يرو

 ..من هم با لبخند جوابشو دادم..به روم لبخند زد..نشستم كنارش

 ..؟يشده بود هوشيچرا ب..شد حالت بد شد؟ يمامان جونم چ-

 گهيبعد هم د رهيم جيهمون موقع حس كردم سرم داره گ..اديداره خون م مينياز ب دميدفعه د هيندم كه خو يداشتم نماز م..دونم دخترم ينم--

 ..مارستانميتو ب دميچشمامو باز كردم د يوقت..شد يچ دمينفهم

حتما ضعف كرده بودم كه از حال ..من حالم خوبه..دخترم خودتو نگران نكن:زد وگفت  يلبخند مهربون دينگاه منو د يوقت..نگاش كردم ينگران با

 ..ستين يمهم زيچ..رفتم

 ... دميرس يم رياگر امروز من د..تونم نگرانتون نباشم؟ يچطور م..يشده بود هوشيمامان شما ب يول -

 ..شونه م حس كردم يدست مامان رو رو يگرم..حرفمو قطع كردمو سرمو گرفتم تو دستام كالفه

 ..گذشت ريخداروشكر بخ..نكن تيدخترم انقدرخودتو اذ --

فقط مامانمو  ايدن نيا يمن تو..نكرده مامان رو از دست بدم ييفكركنم كه خدا نيتونستم به ا يلحظه هم نم هي يحت..باشم اليخ يتونستم ب ينم

 ..داشتم

 ..خونه؟ يبهار تو چرا امروز زود اومد --

 ..بلند كردم و نگاش كردم سرمو

نكرده  ييممكن بود خدا..زدم كه مامان رو ناراحت نكنم يحرف م يجور ديبا..كردم اروم باشم يسع..جوابشو بدم؟ يحاال چ..كم داشتم نويهم

 ..باز حالش بد بشه

اومده و  شيبراش پ يمشكل هي نكهيل ااخه مث.. داد يرو مرخص يبهم چند روز..كرد ليصداقت شركت رو زودتر تعط يامروز اقا..مامان يچيه-

 ..داد يبه من هم مرخص..شركت ادينم
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 ..هم ازم نكرد يسوال يول..نشده حيخوندم كه توج ياز نگاهش م..چشمام نگاه كرد وسرشو تكون داد يتو مامان

 ..كنه يم نمنفهمه ول لشويو تا دل شهيمطمئن بودم اگر بهش بگم استعفا دادم حتما حالش بد م..بهتر بود ينجوريا

 ..مجبور شدم دروغ بگم نيبنابرا

******* 

مادرتون مشاهده  يماريكه دررابطه با ب يميعال:گفت  يسرشو بلند كرد وبا لحن اروم قهيبه برگه انداخت وبعد از چند دق يدكتر نگاه ياقا

 ..كه دهينشون م شيازما نيجواب ا نطوريو هم..كردم

 ..مادر شما مبتال به سرطان خون هستند:كرد وادامه داد  يكوتاه مكث

 ..شنوم؟ يم يچ ايخدا..ديكه گفت سرطان خون تنم لرز نيهم

 ..مادر من يعني..دكتر ياقا يچ يعني:به دكتر نگاه كردموگفتم يترس و نگران با

 ..ادياز دست ما بر نم يكار يول..م متاسف..ست شرفتهيمادرتون از نوع پ يماريب..درسته دخترم:سرشو تكون داد وگفت  دكتر

 ..اخر راهه ديتوروخدا نگ..كرد شيكار هيبشه  ديدكتر شا ياقا يول:نگاهش كردمو با بغض گفتم  مياشك يچشما اي

فقط سرطان مادرتون ..نظر بدم مارانميب يتونم در مورد مرگ و زندگ يمن نم..دخترم عمر دست خداست: بهم انداخت وگفت ينگاه مين دكتر

گرونه  يليناگفته نمونه داروهاش خ..استفاده كنند ديالبته از دارو هم با.. هيدرمان يميبراشون كرد ش شهيكه م يست وتنها كار شرفتهيازنوع پ

 ..يايبرب دشياز پس خر يبتون دوارميوام

 ..م؟يكرد يم مونوياروم زندگ ميما كه داشت..شد؟ ينجورياخه چرا ا..؟چكار كنم ديحاال با..گرفتم تو دستام و از ته دل ناله كردم  سرمو

براش  ينجوريا..هيچ شيماريتونم باهات رك باشم كه بذار ندونه ب يحد م نيدر هم..كنه يهم به مادرت كمك نم يدرمان يميدخترم ش: دكتر

 يبرا يونگران تيعصبان نطوريكن وهم يبد به مادرت خوددار يو از دادن خبرها يمواظبش باش شهيكن هم يسع..خودتو ناراحت نكن ..بهتره

 ..ها استفاده بكنه نياز ا ديحتما با..سمينو يمن داروهاشو براش م..مراقبش باش شتريب نيابرابن..مادرت سمه

 ..رونيزدم ب مارستانينسخه رو گرفتم وتشكركردم واز ب..دست اشكامو پاك كردمو سرمو تكون دادم با

چرا مادر  ايخدا:پاهام و از ته دل زار زدم  ياز درختا و سرمو گذاشتم رو يكي رينشستم ز..كس اونجا نبود چيه..ارستانميپشت ب رفتم

 ..هم بهش اضافه شد؟ نيكه حاال ا ميداشت بتيخداجون ما خودمون كم مص..من؟

 ..ريازم نگ..ريمادرمو ازم نگ..ستم؟يتنها ندارم كه بگم  ويك..من بدون مادرم چكار كنم؟ ايخدا: دميلب نال ريبلند كردم وز سرمو

 ..ديلرز يزور هق هق شونه هام م از

 ..خدا بود دميتنها ام..مادرمو از دست بدم وحشت داشتم نكهيا از

******* 

از  يتماس چيه يول..پرسه ينرفتم شركت رو ازم م نكهيا ليزنه ودل يصداقت بهم زنگ م يكردم اقا يفكر م..روز بود كه شركت نرفته بودم 3

 ..صداقت با من نشد يجانب اقا

 هيحتما  ديبا..پول خرج كردم  يداروها كل ديخر يبرا..شك نكنه يزيرفتار كنم كه مامان به چ يكرد تا جور يرو م ميمدت تمام سع نيا يتو
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 ..به مشكل بربخورم دشيخر يشد ممكن بود برا يمامان تموم م ياگر داروها..كردم يم دايپ يكار

 يگر يو با تجربه منش يبا مدرك دانشگاه يهم منش گهيد يشركتا..من استعفا دادم دونهيمامان هنوز نم..ارم؟يب ريخب كجا كار گ يول

 ..تجربه هستم يگرفتم و ب پلمينه من كه تازه د..خوانيم

 ..شركت رميكرد كه چرا من نم يكم كم مامان داشت شك م گهيد

اب شستم وبا حوله خشك  ريدستامو ز..اتاقش بود يمامان تو..شستم كه زنگ خونه رو زدن يومن داشتم ظرفا رو م ميشام خورده بود تازه

 ..اطيشالمو انداختم رو سرم و رفتم تو ح..كردم

 ..ارشيهمراه ك..بايپوش وز كيش اريخانم بس هيصداقت و  ياقا..كه پشت در بودن نگاه كردم ييبا تعجب به كسا..باز كردم درو

 ..بود  ينيريجعبه ش هيسبد گل بزرگ و  هي ارشيك دست

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

 ..با لبخند جوابمو داد ارشيك يول.. صداقت با اخم جوابمو دادن يخانم و اقا اون

 ..كنند؟ يچكار م نجايا نايا

 ..تعارفشون بكنم ديرفته بود با ادميخونمون شوكه شده بودم كه به كل  ياز حضور اونا جلو انقدر

 ..صداقت به خودم اومدم ياقا يصدا با

 ..دخترم؟ يدياجازه م --

 ..باز كردم  شتريو درو ب نييانداختم پا سرمو

 ..دييبفرما:واروم گفتم  ستادميا كنار

زل  ميكه مستق يودر حال ساديه روم وارو ب..ارشيپشت سرش اون خانم جوون اومد تو و بعد هم ك..لب تشكر كرد و اومد تو ريصداقت ز ياقا

 ..به شما ميتقد..يسالم خانم: با همون لبخند مسخره ش گفت..رو گرفت جلوم  ينيريزده بود تو چشمام سبد گل وش

 ..داخل انيجلو رفتم و بهشون تعارف كردم ب..رو ازش گرفتم ينيريگل و ش يليم يكلمه جوابشو بدم با ب هي نكهيا بدون

 ..كرد يخواهرشه با اكراه به اطرافش نگاه م ديشد فهم يم يبه راحت ارشيكه همراهشون بود واز شباهتش به ك يخانم جوون اون

 .. دياريلطفا كفشاتونو در ب:چندش جمع كرد و خواست با كفش بره داخل كه گفتم  ياخر هم لباشو به نشونه  در

 ..تعارف رفت تو يوافاده از پاش در اورد وب سيبا هزار ف متشويوگرون ق كيش يغرور نگام كرد وكفشا با

چادرشو سرش كرده وداره از اتاق  دميرفتم تو اتاق مامان كه د..تعارفشون كردم كه نشستن..هم پشت سرش رفتن داخل ارشيصداقت وك ياقا

 ..رونيب اديم

 ..دختر؟ ميمهمون دار:من گفت  دنيد با

 ..ديت كنبهتره استراح ستيشما حالتون خوب ن..بله مامان-

 ..هستن؟ ايك..نه خوبم--

 ..شون هست هيكه همراهشونه دخترش باشه چون شب يكنم اون خانم يالبته فكر م..صداقت و دخترش وپسرش ياقا:گفتم  كالفه
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 ..يمهمون رو تنها بذار ستيخوب ن..دخترم ميخب بر اريبس--

 ..من هم پشت سرش رفتم رونياز اتاق رفت ب مامان

 ..مامان از جاشون بلند شدن و سالم كردن دنيزدن كه با د ياروم با هم حرف م داشتن

 ..كنم يخواهش م دييبفرما..ديسالم خوش امد:گفت  ييهم با خوشرو مامان

 ينه پاشدن اومدن خو يچ يبرا نايگفتم اخه ا يخودم م شيهمه ش پ..رو اماده كنم ييرايپذ لينشستن من هم رفتم تو اشپزخونه تا وسا يهمگ

 ..گرفتم ينم يا جهيبازم نت ياوردم ول يخودم م يبرا ليهزار جور دل..ما؟

اون خانم گرفتم كه اصال بر  يجلو..تشكركرد يخشك ورسم..صداقت گرفتم ياقا يجلو..رونيواز اشپزخونه رفتم ب ينيرو گذاشتم تو س فنجونا

مامان گرفتم كه تشكر كرد  يرو جلو ينيتوجه بهش س يب..شو برداشتگرفتم با همون لبخندش زل زد تو چشمامو فنجون ارشيك يجلو..نداشت

 ..وبرداشت

 ..كردم ييرايرو اوردم و ازشون پذ وهيم ظرف

 ..باهات صبحت كنم خواميم نيدخترم بنش:صداقت گفت  ياقا نكهيا تا

 ..به مامان انداختم وكنارش نشستم ينگاه مين..تعجب نگاش كردم با

 ..حرفمو رك زدم شهيهم..ستميحرفا ن نيوا ينيواال من اهل مقدمه چ:صداقت دوختم كه گفت يچشم به اقا منتظر

ممكنه بعدها مشكل  نيو ا ميستيسطح ن كيدر  يدونم كه ما از نظر طبقات يكامال م..پسر من از دختر شما خوشش اومده:به مامان ادامه داد  رو

كردم كه اگر بخواد  دشيتهد يحت..نشد يوجه راض چيبه ه يخواسته ش برداره ول نيا من با پسرم حرف زدم تا قانعش كنم دست از..ساز بشه

 يباز هم راض..من حساب نكنه يو رو رونياز اب بكشه ب مشويخودش گل ديواون با رميگ يكال سهم شركت رو ازش م رهيصورت بگ دواجاز نيا

 ..پسر نرفت نيحرفا تو سر ا نيكدوم از ا چيه يول..كنم يبهش گفتم از ارث محرومت م..نشد

 ..اخماش هم تو هم بود..كرد يم يدستش باز يبا حرص داشت با انگشتا..نگاه كردم ارشيك به

بحثمون شد واز  يكل شبيد يحت..كنم يرو هم پنهان نم يزيچ چيوه گميخودش م يدارم تو رو:بهش انداخت وگفت  ينگاه ميصداقت ن ياقا

وقت از گل  چيراستش من بعد از فوت مادرشون ه..دختر نيا يخواستگار ميبدم بر تيرضا نكهيگرده مگه ا يمبر ن گهيگفت د.. رونيخونه زد ب

 هيجد ارشيك ميتصم دميد يوقت..بكشن يسخت شونيزندگ يعمل كردم ونذاشتم تو انايو ك ارشيك يبه خواسته  شهيهم..تر بهشون نگفتم نييپا

دارم گفت كه نه من اگر تنها برم اونها  يازدواج قدم بر نم نيا يبهش گفتم خودت برو جلو من برا يوقت..مجبور شدم خواسته ش رو قبول كنم

 ..خوام با خانواده م برم جلو يمن م..كنند  يوجه منو قبول نم چيبه ه

 ..ميهست نجايشد كه ما االن ا نيا:وادامه داد  رونيصداقت نفسشو داد ب ياقا

 ..ه؟يخب نظر شما چ:فت گ يبه من و مامان با لحن خشك رو

 ..كرد يكه با غرور نگامون م يدر حال يو نازك فيظر يبا صدا اناستيبودم اسمش ك دهيخانم كه فهم اون

داداشم ..خب يول..ستميازدواج ن نيبه ا يگرچه من اصال راض..از خداشون هم باشه بخوان با ما وصلت كنن..بدن؟ ديبا يچه نظر گهيد..واااا: گفت

 ..ميقبولش كن ميما هم مجبور نيرو همدست گذاشته 
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 ..نگو لطفا يزيشما چ انايك:گفت  يبا لحن جد ارشيك

 ..پشت چشم نازك كرد وصورتشو برگردوند انايك

.. كرد يرفتار م ييهرجا ياون از پسرش كه تو شركت باهام مثل زنا..شرم بودن يواقعا چقدر ب..دميلرز يبه خودم م تيزور حرص وعصبان از

 اليچه خ..هه..كنه يم نياز دخترش كه همه جوره داره بهمون توه نميكشه و ا يوپول وثروتشو به رخ م يصداقت كه اختالف طبقات ياز اقا نميا

 ..فكركردن..يخام

زدواج به ا ميوجه تصم چيبگم من به ه ديبا كمال احترام با:نفرشون گفتم  3رو به هر  يوسرد يجام بلند شدم وبا لحن فوق العاده جد از

 ..خوام ازدواج كنم ياقا نم نياگر هم داشته باشم با ا..ندارم

شما كه به اصطالح از  ذارميعنوان نم چيمن به ه..ميارزش قائل هست تمونيشخص يو برا ميخودمون غرور دار يما برا:صداقت گفتم  يبه اقا رو

 ..ديپاهاتون له كن ريغرور مارو ز نطوريا ديثروتمندان هست يطبقه 

ازهم  يكيوبراش  يخواستگار ديهر كجا كه دوست دار ديوببر ديريدست برادرتون رو بگ ديتون يخانم محترم شما هم م:گفتم  انايبه ك رو

كه از  يهر كس ميدياصال اجازه نم..دميد يبها م تمونيبه ذره ذره ابرو و شخص..ميهست ييبا ابرو يما مردمان ساده ول..ديريخودتونو بگ يقشرها

 ..كنه نيبه ما توه نطوريا ديسراه ر

 ..لطفا دييبفرما: در اشاره كردم وگفتم به

 ..دخترم؟ يكن يم ينجوريچرا ا..بهار اروم باش: دميمامان رو شن يزمزمه  يصدا

 ..ديخواد كه شماها ندار يم اقتيل زايچ نيا:رفت گفت  يكه به طرف در م يبا خشم از جاش بلند شد ودر حال انايك

 ..رونياز خونه رفت ب عيهم سر بعد

 ..كرد ودنبال دخترش رفت يلب با همون لحن سردش خداحافظ ريصداقت ز ياقا

 ..محترم ياقا دييبفرما..بشنوم يزيخوام چ ينم: دمياومد جلو وخواست حرف بزنه كه همونطور خشك وسرد بهش توپ ارشيك

 ..نشون داد كه رفتن اطيشدن در ح دهيوبك يصدا..رونيبا حرص دستشو مشت كرد واز در زد ب..در اشاره كردم به

 ..اخماش تو هم بود..وبه مامان نگاه كردم دميكش يقيعم نفس

 ..اصال ازت توقع نداشتم..؟يرفتار كرد نطوريچرا با مهمون ا..بود بهار؟ يچه كار نيا:نگام كرد وگفت  يدلخور با

كه بلند شدن اومدن تازه پول و ثروت و قدرتشونو به  ميانگار براشون كارت دعوت فرستاده بود..چطور با ما رفتار كردن؟ يديمامان مگه ند-

 ..كشن يرخ ما م

 ..كنه يناراحتم م رونيرفتن ب يخونه  نيدلخور از ا نطوريا نكهيا..يباهاشون رفتار كن نايبهتر از ا يتونست يم..دونم دخترم يم --

 تيشخص..ميخودمون غرور دار يمامان گلم ما هم برا..قربون مامان دل رحم و مهربونم بشم ياله: دميفتم طرفشو گونه شو بوسلبخند ر با

در كمال ادب جوابشونو  يوقت يول..زدم به حرفاشون يم دييكردم مهر تا ياگر سكوت م..كردن يداشتن خوردمون م يرحم ياونها با ب..ميدار

 ..يتا سكوت كن رهبهت يليخ يبد

 ..دونم واال ينم --
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 ..كارش يخداروشكر تموم شد رفت پ..ديناراحت نكن يخوديخودتون رو هم ب..بخواب مامان:كردم و بردمش تو اتاقش  كمكش

 ..خونه رفتن نياز ا نطوريا شهينم يباز هم دلم راض يول..زميدونم عز يم:وگفت  ديتختش دراز كش يرو مامان

 ..ريشب بخ..بهش فكر نكن مامان:گفتم  دمويبوس شويشونيپ

 ..دخترم ريشب تو هم بخ:زد وگفت  يمهربون لبخند

 ..رونيلبخند نگاش كردمو از اتاق اومدم ب با

 ..دستامو گذاشتم لبه تخت و سرمو گرفتم باال..بود نشستم اطيح يكه گوشه  يتخت يو رو اطيح يرفتم تو..نداشتم دنيخواب حس

 ..عكس ماه افتاده بود تو حوض..دنديدرخش يم ييبايدل شب به ز يتاره ها توس..صافه صاف بود اسمون

 ..يبلند شده اومده خواستگار ييافتاد با چه رو نمونيكه تو شركت ب يبا وجود اتفاق ارشيواقعا ك نكهيبه ا..امشب فكركردم به

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

 ..بود ختهيبهم ر مونويكه ارامش زندگ ييماريبه ب..مامان فكر كردم به

 ..يلعنت يماريب نيفكر وذهنم شده بود ا ي همه

******* 

 يمن كاراشو انجام م شتريب..رفت يم جيمرتب ضعف داشت و سرش گ..ببافه يكنه و بافتن ياطيحالش انقدر خوب نبود كه بتونه خ گهيد مامان

 ..دادم

مامان هم رو به اتمام بود ومن مونده بودم كه بعد از تموم  يداروها..شد يداشت تموم م گهيپوالمون د..بود دهيفا يب يكار ول يبراجا رفتم  چند

 ..كنم؟ هيداروها رو ته ديشدنشون چطور با

از  يكردم كه صبح وقت يفكر م اميكردم وبه بدبخت يكردم و ناله م يم هيرو بالشتمو انقدر گر ذاشتميشب ها سرمو م يبعض..بودم دهيبر واقعا

 ..شده سيپوف كرده وبالشتم از اشكام خ هيچشمام از زور گر دميد يشدم م يم داريخواب ب

 مارينداره فقط ب يريهم تاث يدرمان يميش..ندونه بهتره:دكتر گفته بود ..خبر نداشت شيماريمادرم هنوز از ب..زدم به روم بسته بود يم يهر در به

 ..ش رو از دست بده هيروح شهيكنه و باعث م يتر م فيرو ضع

براش  شهيرفته ونم شياز حد پ شيمادر شما ب يبرا ينباشه ول شرفتهيداره كه سرطانش از نوع پ ريتاث ماريرو ب يزمان يدرمان يميش: گفت  يم

 ..كرد يكار

 ..كنند يم ياجبار تن فروش يمن ازاون دخترا نبودم كه به خاطر پول واز رو..من اهلش نبودم..خواستم ذهنم منحرف بشه ينم

 ..ذارهيدونم تنهام نم يم..توكلم به خدا بود..دادم يم تياهم ميبه پاك من

******* 

 نشيماش يدرست سر كوچه تو..دمشيكنم سر راهم د ديخر يرفته بودم كم يروز وقت هيگذشته بود كه  ارشيبا ك دارميماه از د 1 بايتقر

 ..ما زل زده بود ينشسته بود و به در خونه 

 ..بهار: دميرد شدم كه صداشو از پشت سرم شن نشيتوجه از كنارماش يب..تعجب كردم دنشيد با
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 ..و بعد از چند لحظه اروم برگشتم ونگاش كردم سادميوا سرجام

 ..م باهات حرف بزنمخوا يم:بود  يو لحنش جد نگاه

 ..قهيفقط چند دق..كنم يخواهش م:برگردم كه تند گفت  خواستم

 ..بود زينگاهش التماس ام..نگاش كردم مردد

 ..شنوم يم..بگو  -

 ..ننيهاتون ما رو با هم بب هيهمسا يفكر نكنم دوست داشته باش..نيتو ماش ايب --

 ..داشتم ديترد..ساختن يما كه از كاه كوه م يها هيمخصوصا همسا..گفت يم درست

 ..كنم ينم جاديبرات ا يمطمئن باش مزاحمت..رميگ يوقتت رو م قهيفقط چند دق:گفت  ديمنو د ديترد يوقت

 ..و عقب نشستم نيرفتم سمت ماش عيكه من هم هل شدم وسر رونيها همون موقع اومد ب هياز همسا يكي

 .. رو روشن كرد نيبرو برگرد نشستو ماش يهم ب ارشيك

 ..بزنم يحرف نكهيا ايدوست نداشتم باهاش تنها باشم  چيه..مير يكجا م ميدونستم دار ينم

 ..د؟ينگه دار شهيصداقت م ياقا:گفتم  ينگاه كردم و با لحن خشك بهش

 ..چرا؟:نگام كرد وگفت  نيماش ي نهيتعجب از تو ا با

 ..بشم ادهيخوام پ يخب م..چرا نداره:همون لحن گفتم  با

 ..يبش دايپ نياز ماش ذارميمن باهات حرف دارم وتا حرفامو نزنم نم يول:گفت  يجد

 

 ..داشتا ييرو عجب

 ..من متعلق به خودم هستم نجايا..بهش عمل كنم ديداد يكه به حرفاتون گوش كنم و هر دستور ستميشما ن يمنش گهيمحترم من د ياقا-

 ؟يچ يلق به من بشاگر بخوام كه متع:وسط حرفمو گفت ديپر

 ..؟يچ:كردم لحنم همچنان خشك باشه گفتم  يم يكه سع يتعجب در حال با

 ..كنم يخواستگار.. ازت.. دوباره.. خوام يم..من :شمرده گفت  شمرده

 ..نه..بار جواب شما رو دادم هيمنم :حرص گفتم  با

 ..چرا نه؟--

 ..دنيم حيخوب براتون توض يليخ دياز پدر وخواهرتون بپرس نيبر ديدون ياگر هم نم..ديدون يچراشو خودتون بهتر م-

 ..بهار م نيبب:وگفت  رونيداد ب نفسشو

 ..يخانم ساالر-

 ..گوشه نگه داشت هيرو  نينگام كرد وماش نهيتو ا از

 يدنبال كار م يدار هيمدتدونم االن  يم..يدار يدونم مشكل مال يم..تو هستم يمشكالت زندگ انيمن كامال در جر..يتو بگ يخب هر چ يليخ --
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 ..يدار اجيواقعا به پول احت دهينشون م نيا.. يگرد

كه البته من ..يخوام با من ازدواج كن يفقط در مقابلش ازت م..تونم بهت كمك كنم يمن م:كرد وبعد از چند لحظه ادامه داد  يكوتاه سكوت

 ..كنم يدارم كه بعد از قبول درخواستم عنوان م طيشرا يسر هيهم  نيا يبرا

من حاضرم ..نره ادتيپس ..رميتا ازت جواب بگ اميم گهيروز د 3من ..برو بهش فكر كن..االن جوابمو بده گمينم:زل زد به منوگفت  نهيتو ا از

 ..يندارم پول رو بهم برگردونازت توقع  نيبنابرا..همسر من يشيچون اون موقع تو م يچشم داشت چيكنم بدون ه يبهت كمك مال

 

 ..دميصداشو شن..نداشتم كه بهش بدم يجواب چيكال هنگ كرده بودم و ه..كرده بودم سكوت

 ..خوام يازت جواب م گهيروز د 3من  --

 ..راننده حركت كرد..گرفتم وادرس خونه رو دادم يتاكس هيرفتم اونطرف و  عيسر..شدم ادهيپ يحرف چيرو باز كردم و بدون ه نيماش در

 ..شدم رهيخ رونيدادم و از پنجره به ب هيتك نيماش يصندل يپشت به

طرف دوست  هياز ..كرده بودم ريگ يدوراه نيب..بهش فكر كردم يتا خونه كم..شده بودم جيگ..شد يسرم تكرار م يتو ارشيك يحرفا ي همه

 شهيمامان تموم م يداروها گهيچند وقت د نكهيا ادي..افتادم يمشكالتم م اديهم  ياز طرف..يادم هوسران نيهمچ هيزن ..بشم ارشينداشتم زن ك

 ..كنم هيبراش ته دارمومن پول ن

تونستم ازش  ينم يپول داشت ول يكم يليمامان مقدار خ..كنم ديخونه و خورد وخوراكمون خر يكه برا مينداشت يانقدر پول كاف گهيد يحت

برو برگرد  يخواستم بهم پول بده ب يرفتم و از مامان م ياگر م..پول بود شهيحسابم هم يدفترچه حساب داشتم وتو هيچون من خودم ..رميبگ

 ..ول كنم نبود ديفهم يوتا علتش رو نم ردك يبهم شك م

 ..شده بودم جيگ يبدجور..دونم ينم

******* 

 ..رو گرفتم مميشب تصم هيكرده بودم كه  ريگ يهمون دوراه نيب..كردم يفكر م رشايك شنهاديمدت فقط و فقط به پ نيا يتو..روز گذشت3

 

 تيبه خاطر وضع..دميناله شن يتازه چشمامم گرم شده بود كه صدا..كردم يفكر م شنهادشيو پ ارشيهمه ش به ك..دميخواب رتريشب د اون

 ..بودم اريهوش شهيمامان هم

تند به طرف اتاق  يبا قدم ها..مادرم بود يناله  يصدا صدا نيا..درست حدس زده بودم..رونيواز اتاقم زدم ب نيياز رو تخت اومدم پا عيسر

 ..برق رو زدم ديمامان رفتم و در اتاق رو باز كردم وكل

 ..بود دهيرنگش هم پر..ديچيپ يتختش مچاله شده بود و به خودش م يرو.. وحشت كردم تيتو اون وضع دنشيد با

 ..مامان..كمكم كن ايخدا..مامان..مامان حالت خوبه..مامان:رفتم كنارش وصداش زدم وحشت  با

 ..دونستم درد داره يم..كرد يبسته بود وفقط ناله م چشماش

 ..قرص از تو پاكت قرصاش برداشتم ورفتم تو اتاقش هيوپر از اب كردم و ريش ريگرفتم ز وانويرفتم تو اشپزخونه و ل عيسر

 ..دهانش يرو گرفتم جلو وانيقرص رو گذاشتم تو دهانش ول ختمير يصدا اشك م يكه ب يدر حال..م گرفته بود هيرگ تشيوضع دنيد با
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 ..قرصشو خورد..بلند كردم تا راحت تر بتونه اب رو بخوره يكم سرشو

 ..سرد بود..شيشونيدستمو گذاشتم رو پ..عرق بود سيخ صورتش

 ..روش دميپشت دست اشكامو پاك كردم و از رو تخت بلند شدم و پتو رو كش با

 ..موند يمالفه م يپر از درد و غم من بود كه جاشون رو ياشكها يرد پا نيمالفه و ا يرو ختير ياشكم م يها قطره

 ..چشماش همچنان بسته بود..كرد يناله نم گهيد..مامان نگاه كردم به

 ..چشمام بسته شد وبه خواب رفتم يك دميكردم نفهم يپر از اشكم نگاش م يهمونطور كه با چشما..اشتم رو تختنشستم وسرمو گذ نيزم يرو

 ..افتاد يبراش م ياگر اون شب اون قرص رو به مامان نداده بودم االن معلوم نبود چه اتفاق..خودمو گرفتم ميشب تصم همون

 ..ست نهيتاميو يهاشون هم داروها يداروها هم مسكن هستن و بعض نيشده وا فيكرد ضع يخودش فكر م..داشت ازيبه داروهاش ن مامان

 نيا ريگفت قبول كنم چون در غ يعقلم م يول..رو قبول نكنم ارشيگفت درخواست ك يدلم م..گرفتم نه با دلم يم ميبا عقلم تصم ديبا من

 ..دميصورت مادرمو از دست م

 ينم نكارويوجه ا چيبه ه..اصال..بودم ياهل خودفروش نكهيداروها ونه ا ديخر يداشتم برا يول كافاومد نه پ يم رميچون نه كار گ..بودم مجبور

 ..كردم

 ..كارو بكنم نيكه ا نهيبشم صد برابر بهتر از ا ارشيزن ك نكهيا

 ..قبول كردم شنهادشويپ بنابرابن

 ايخواستم ناراحتش كنم  ينم..بشم ارشيم دوست دارم زن كباهاش حرف زدم كه فكر كنه از ته دل يجور..با مامان حرفامو زده بودم صبحش

 ..درخواستو قبول كردم نينگران بشه كه چرا ا

 ..جواب بله بهش دادم يرسم يلياومد ومن هم خ ارشيروز سوم ك درست

 ..كرد رييمن به كل تغ يزندگ ريشد كه مس ينجوريا

 ..دميد يتو خواب هم نم يكه حت يراتييتغ

******* 

 ..درمورد شرط و شروطاش باهام حرف بزنه ارشيچون قرار بود ك..رونيب ميهم اومده بود با

رو هم بدونم اون هم  طشيشرا ديخوام باهاش ازدواج كنم با يم يخب وقت يول..بگه واصال هم كنجكاو نبودم بدونم خواديم يدونستم چ ينم

 ..خواد يم نويهم

 ..شدن ياز اون طرف رد م شيچند نفر كم و ب..اطرافم نگاه كردمبه ..مينشست يصندل يرو..پارك ميبود اومده

 ..بهار --

 ..كردم نگاش

و فعال به ازدواج فكر ..ماه 6 ياون هم برا ميبخون مونيتو نامزد تيمحرم ي غهيص هيكه من و تو فعال  نهيشرط دارم اون هم ا هيمن فقط --

تونم تورو هم از  يخب نم يول..كنم دايتونم به اون اهدافم دست پ يبرنامه ها دارم كه با وجود ازدواج نم يسر هيم  ندهيا يچون من برا..مينكن
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 ..؟يموافق..ميريگ يم يميتصم هيخونده بشه بعد از اون  غهيص نمونيخوام فعال ب يازت م نيبنابرا..دست بدم

 ..كه مجبورم فيح يحملت كنم ولهم ت هيثان هياگر به من باشه كه اصال دوست ندارم :دلم گفتم  تو

 ..ندارم يمن حرف...خب يليخ: گفتم  يتفاوت يب با

 ..بهتر رتريد يهر چ:دلم گفتم  تو

 غهيهمون فردا شب ص..يمراسم نامزد يخونتون برا اميمن فردا شب با پدر وخواهرم م..مونه ينم يحرف گهيخب پس د يليخ:زد وگفت  لبخند

 چطوره؟..ميعوض كن يياب وهوا هيشمال تا  ميريپس فردا هم م..ميخون يرو م

 ..فكر همه جاشو هم كرده..هه

مادرم هم  ديبرم با يياگر بنا باشه جا..تونم مادرمو تو خونه تنها بذارم يمن نم يول..ندارم يمشكل ينامزد يبا مسئله :نگاش كردمو گفتم يجد

 ..همراهم باشه

خوبه فقط نامزدش ..دهيبرنامه چ نطوريماه عسل ا ميبر ميخوا يانگار م..تو سرشه ياالتيچه خ معلوم نبود..اروم اروم از رو لباش محو شد لبخند

 ....دست ودلبازه ماتشيكه انقدر هم تو تصم شميم

 ..ست؟ين يحرف گهيد..ميبر يمادرت رو هم با خودمون م..ندارم يمن حرف..خب يليخ:وگفت  ديكش يقيعم نفس

 ....نه: كردم و شونه مو انداختم باال  يكوتاه مكث

 ..نگفت يزيتكون داد و چ سرشو

ندارم و دوست  اجياحت نايكردم من به ا ياصرار م يهر چ..ديخر مونينامزد يپاساژها و چند دست لباس برا نياز بهتر يكيروز منوبرد به  همون

 ..ميندار يهمونحاال خوبه فقط پدر وخواهرش هستن وم..كرد يدارم ساده باشم قبول نم

 ..دوست نداشتم شلوغ باشه و همه ازش با خبر بشن چيازدواج نبود ه نيبه ا يكه دلم راض يياونجا از

 ..به رنگ بنفش روش داشت رو هم سرم كردم ييبايز يكه طرح ها ديشال سف هي.. تنم كرده بودم ديبلوز سف هيسارافن بنفش و  هي

كارا به خاطر وجود  نيا يهمه ..بغضم گرفته بود..كه اشك تو چشماش جمع شده بود اومد جلو و بغلم كرد يلبخند زد و در حال دنميبا د مامان

 ..بود زيچون دوستش داشتم و برام عز..كردم يازدواج م ينجوريبه خاطر اون بود كه داشتم ا..مادرم بود زيعز

 

 ينيريجعبه ش هيسبد گل بزرگ و  هيقبل  يدرست مثل سر ارشيدست ك..اومدن ارشيو پسرش ك انايصداقت همراه دخترش ك ياقا باالخره

 ..بود

 ..كردم بهشون احترام بذارم يرو م ميتفاوت كه من تمام سع نيبود با ا يمثل همون سر زيچ همه

 ..نشسته بود  يخشك و جد..زد يكلمه هم حرف نم هي يحت...گفت ينم يچيصداقت ه ياقا

وجه ازش خوشم  چيبه ه..گرفت يكردم با خشم نگاهشو ازم م ينگاش م يكرد و وقت يتمام مدت با حرص به من نگاه م..هم نگم بهتره انايك

 ..مشت ادعاست هيفقط  نهايا يدونستم همه  يو م ديبال يبه خودش م يليخ..اومد ينم

كردم دارم عروس  يوجه حس نم چيبه ه..رام مهم نبودنهم ب ارشيك يخانواده حت نيا يكدوم از اعضا چيه..برام مهم نبود اصال
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خانواده  نياومد كه منم مجبور بشم چن شيما پ يبرا بتيمص نيكردم كه چرا ا يزدم و گله م يهمه ش تو دلم با خدا حرف م..برعكس..شميم

 ..ارش ازدواج كنميرو تحمل كنم و با ك يا

 ..بود ياون حرفاش هم واسه محكم كار.. ول هم از خداش بود زن داداش من بشهدختره از ا نيا گهياالن تو دلش م انايدونستم ك يم

 

 ..خودم يدونستم و خدا يداشتم كه اون هم خودم م ليدل هيمن فقط ..خواد فكر كنن يدلشون م يبذار هر چ..هه

 يزيخودمو گرفتم چ يجلو يليمنم خ..قبل رو گفت يتكرار يهمون حرفا..صداقت مهر سكوتشو شكست وشروع كرد ياقا قهياز چند دق بعد

 ..نگم

 ..ندارم يگذره منم حرف يدختر نم نيا ريوجه هم از خ چيخواد و به ه يم نطوريا ارشيخب حاال كه ك: حرفاش تموم شد گفت  نكهيازا بعد

 ..صداقت ياقا جعبه در اورد وداد به هي فشيهم لباشو جمع كرد وبا اخم از تو ك انايك..نگاه كرد انايك به

 ..من يجلو زيكرد و گذاشت رو م بازش

 ..اديب يكياگر نه كه زنگ بزنم  ديرو بخون تيمحرم ي غهيكه ص دياگر خودتون بلد..شماست يانگشتر نامزد نيا--

 يلياز جام بلند شم و خ يكردن دوست داشتم مثل اون سر يباهامون برخورد م ينجوريا يوقت..اومد ياز طرز صحبت كردنش خوشم نم اصال

 ..رونيبهشون بتوپم وبعد هم بندازمشون ب يخشك و جد

 ..فقط تحمل..چه كنم كه مجبور بودم تحمل كنم يول

 ..ديالبته اگر شما اجازه بد..رو براشون بخونم غهيتونم ص يمن م:گفت  مامان

 ..خب اريبس:به مامان انداخت و سرشو تكون داد  ينگاه ميصداقت ن ياقا

 ارشيرو خوند و بعد از اون هم ك غهيمامان ص..اون هم از جاش بلند شد و با لبخند اومد طرفم و درست كنارم نشست..اشاره كرد ارشيك به

 ..انگشتر رو دستم كرد

من ..از رو نرفت و دستشو اورد جلو يلبخندش محو شد ول..عقب و نذاشتم دميكه دستمو اروم كش رهيخواست دستمو بگ يقع دست كردن م مو

 ..رهياصال دوست نداشتم دستمو بگ..هم دستمو بردم جلو انگشتر رو دستم كرد

 ..رو بدم ياجازه ا نيشد كه بهش همچ يمانعم م يحس هيحال  نيبا ا ينداشت ول يمانع رهيبخواد دستمو بگ نكهيقرار بود زنش بشم و ا نكهيا با

 ..كرد ديهم رو سفر فردا تاك يليخ..شماره ش رو بهم داد و گفت هر وقت باهاش كار داشتم زنگ بزنم ارشيك..از رفتن  قبل

 

سكوت  نجايا..ازدواج نبود نيبر ا تميرضا يسكوتم نشونه  نيا..تو سكوت من انجام شد مونينامزد يتموم كارها..نزدم يحرف چيشب من ه اون

 ..كامال برعكس بود شيمن معن

 ..اومد يز دستم بر نما يخب كار يول

 ..هم سرنوشت من بود نيا

******* 

حق  نيوا يستيگفت تو هنوز زنش ن يم..برم ارشياولش مخالفت كرد كه من با ك..شمال ميبر ارشيشب به مامان گفتم كه قراره فردا با ك همون
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 ..بازم قبول نكرد اديبهش گفتم اون هم با ما م يوقت يحت..مسافرت يباهاش بر ييكه تنها يرو ندار

 ..بود شتريبرام ب تشيمادرمو ناراحت نكنم اهم نكهيا..من مهم نبود يسفر اصال برا نيا

 ..ميايو بهش گفتم كه ما نم ارشيزدم به ك زنگ

 ..ه؟يمشكل چ..بهار ختميبرنامه ر يسفر كل نيا يمن برا..د؟يايكه نم يچ يعني:ناراحت شد وگفت  يليخ

 ..ستين يبرم مسافرت اصال كار درست ييبخوام با تو تنها نكهيمسر تو نشدم و امن هنوز ه..ستين يمشكل -

 يرو بد يگوش شهيم..ينداشت يوگرنه تو كه حرف..مطمئنم مادرت مخالفه: دميرو از پشت تلفن شن رونيداد ب ينفسهاشو كه با حرص م يصدا

 ..بهش؟

 ..نطينه ا -

 ..رو بده به مادرت يبهت گفتم گوش:گفت  يمحكم و جد يليخ

 ..رو از كنار گوشم برداشتم يحرص گوش با

 ..دهيمرتب بهم دستور م..پررو ي كهيمرت

 ..بهار؟ هيك: دميمامان رو از پشت سرم شن يصدا

 ..كنه يقبول نم يول مير يبهش گفتم نم..ارشيك:گفتم  برگشتمو

 ..زنم يرو بده من باهاش حرف م يخب گوش يليخ:اروم سرشو تكون داد و اومد طرفمو گفت  مامان

 ..رو دادم به مامان ينگفتم و گوش يزيچ

 ..زد يحرف م ارشيمامان داشت با ك قهيدق 5 حدود

 ..ميشد باهاش بر يبهش گفت كه مامان راض يدونم چ ينم

 ..رو گذاشت يكرد وبا لبخند گوش يهم باهاش خداحافظ بعد

 ..م؟يبر يخوا يم..شد مامان؟ يچ -

سفرش  نيخواد اول يم..بره ييدوست نداره تنها ياومده ول شيبراش پ يگفت تو شمال كار يم ارشيك..اميمن هم همراهتون م..اره دخترم--

به نظر ..من هم نخواستم دلشو بشكنم..اصرار داشت اميمن هم همراهتون ب نكهيا يو رو..اصرار داشت تورو ببره نيهم يرو با نامزدش بره برا

 ..قبول كردم نيهم يبرا شتريب..كنه يراحت م المويخودم هم باهاتون باشم خ نكهيا..اديمن يپسر بد

با ..كارا وارده نيا يالبته اون كه تو..كرد يمادرمو راض عيبا دو تا كلمه حرف سر..ارشيك نيبود ا يعجب مارمولك..تعجب به مامان نگاه كردم با

 ..نطورهيمطمئنا هم..هه..باشه يتجربه ا يخوره ادم ب يكه تو شركت باهام داشت بهش نم يياون رفتارا

 ..جوابمو داد يگفتم اون هم با مهربون ريمامان رو دادم و بهش شب بخ يقرصا..تو چمدون دميرو جمع كردم ولباسامونو چ لمونيوسا

 ..سرمو به سقف زل زدم ريدستامو گذاشتم ز..دميرو تختم دراز كش.. تو اتاقم  رفتم

كردم ازش بدم  يكردم حس م يهر وقت بهش فكر م..برعكس..تونم دوستش داشته باشم يكنم نم يم يهر كار نكهيبه ا..فكركردم ارشيك به

 ..بود كه نسبت بهش داشتم يتنها حس نيا يدونم چرا ول ينم..اديم
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اگر با خواهرش به مشكل برخوردم ..؟يكنند چ تمياگر بعد از ازدواج خواستن اذ..ام؟يتونم با اونا كنار ب يمن م يعني..خانواده ش فكر كردم به

 ..؟يچ

 ..رميفكرا باعث شده بود دلشوره بگ نيا ي همه

 ..ترس داشتم ندهيا از

 ..در انتظارمه يزيدونستم چه چ ينم

******* 

 ..كردم مامان خوشحاله يحس م يول..شمال رميانگار نه انگار كه دارم م..نداشتم جانيسفر شوق وه نيا يبرا اصال

و اخرش هم به ازدواج ختم  ميكه بعد هم عاشق هم شد رمنتظرهيغ يياشنا هي.. ميمن و پدرت تو شمال با هم اشنا شد: گفت  دميازش پرس يوقت

 ..شد

 ..انگار برگشته بود تو همون خاطرات گذشته ش..لبخند نگاش كردم با

 ..در موردش حرف زده بود يچند كلمه اامروز  يگفت ول ياز گذشته ش نم يزيوقت چ چيه

چك كردم و درو قفل  زويهمه چ..اطيو بردم تو ح دميو من چمدونو كش مياز جامون بلند شد..اومده ارشيك دميزنگ در فهم يصدا با

 ..خنك بود يصبح زود بود و هوا كم..رونيب ميواز خونه رفت ميديكفشامون رو پوش..كردم

 ..اروم سالم كردم كه جوابمو داد و به مامان هم سالم كرد..ما لبخند زد  دنيبا د..بود سادهيدر وا يجلو ارشيك

 ..نيچمدون رو از دستم گرفت و با خودش برد طرف ماش يجلو و دسته  اومد

 ..رفت در جلو رو باز كرد تا من سوار بشم عيچمدون رو گذاشت صندوق عقب سر نكهياز ا بعد

 ..نگم يزيو چ نميكارش مجبور شدم همون جلو بش نيبا ا يول نميبش بود برم عقب نيقصدم ا راستش

 ..حركت كرد ارشيو ك ميشد سوار

 ..چوندمشيپ يجور هيخواست سر حرفو باز كنه كه من  ارشيچند بار ك..ميزد ينم يحرف چيه ريمس يتو

 ..و چشمامو بستم يصندل يدادم به پشت هيسرمو تك..گرفته بود خوابم

 ..ديچيپ نيماش ياهنگ تو فضا يپخش رو روشن كرد وصدا ارشيك

 تو شدم انگار وونهيد*باهاتم  ايتا آخر دن*چشماتم  دنيد عاشق

 روزها نيدل به تو بستم ا* تو قلبت نگه دار منو

 دوست داشتنم رو باور كن* ستياحساس دست خودم ن نيا

 ستيبه تو كه كم ن عالقه

 اون قد عاشقت شدم گهيد من

 رميتو نه نم شياز پ يعشقم* مال خودم يدارم كه بش دوست

 رميم يم اي ايب اي ايتو ب اي
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 يكه تنها آرزوم ييتو

 از ما شنيغصه ها دور م* يروبه روم يحالم وقت خوش

 اديما فاصله نم نيب*خوام باشم از تو جدا  ينم

 خواد يكس نم چيمن تو رو ه مثل

 *به چشمم يچكيه اديتو نم جز

 عشقم يشد تو

 اون قد عاشقت شدم گهيد من

 رميتو نه نم شياز پ يعشقم* مال خودم يدارم كه بش دوست

 رميم يم اي ايب اي ايتو ب اي

 ..كم كم چشمام گرم شد وخوابم برد..فقط حس كردم خوابم گرفته..اهنگ نداشتم نينسبت به ا يحس چيه تيموقع نيا يتو

******* 

 ..نگاه كردم و به اطرافم دميازخواب پر ارشيك يصدا با

 ..شو ادهيپ..ميديبهار رس:خشم گفت  با

 ..اليخ يب..خب ناراحت بشه به من چه..رو خواب بودم ريناراحت شده تموم مس فكركنم

 ..و سرسبز بود وهيم يدور تا دور هم پر از درختا..بايز يليخ يبزرگ با نما ياليو هيبود و سمت چپم  ايسمت راستم در..اطرافم نگاه كردم به

لب بهش  ريز..كه نذاشت رميتا چمدونمو بگ ارشيرفتم طرف ك..بود سادهيوا نيمامان اونطرف ماش..نيچمدون ما و خودشو گذاشت زم ارشيك

 ..چته؟: دميتوپ

 ..؟يديخواب يهمه مدت رو گرفت نيا يكسر خواب داشت..ساعت خواب: كه مامان نشنوه گفت ياروم يكرد وبا صدا نگام

بود خب خسته كننده ست  يهم طوالن ريمس..رهيگ يو فقط سكوت كنم خوابم م نميجا بش هي يمن وقت يول.. رينخ:وگفتم تو هم  دميكش ابروهامو

 ..گهيد

 ..يباهام حرف بزن يتونست يم..پس من اونجا بوق بودم؟ --

 ..دونه يخدا م يدار يدست از سرم بر م يفقط ك..يپورينه تو ش:دلم گفتم  تو

 ..جلو افتهيتا اون ب ستادميو كنار ا دميجوابشو بدم چمدونمو از دستش كش نكهيا بدون

 ..ميمن هم همراه مامان پشت سرش رفت..رفت اليخشم نگام كرد و به طرف و با

 ..نسبت بهش نداشتم يحس خوب چيه..خودم نبود دست

 .. تونم دوستش داشته باشم يهم نم دونستم كه من تا اخر عمرم يم يبه خوب نويا يبود ول يحسم چ نيا ليدونم دل ينم

اگر داشت كه االن ..نداره؟ داريسرا هي يبزرگ نيبه ا اليبه اطرافم انداختم تعجب كرده بودم كه چرا و ينگاه ميرفت يكه به طرف در م همونطور

 ..بود بيعج..شد يم دايسر وكله ش پ ديبا
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 يياليو نيتو عمرم همچ..بود بايواقعا ز..متيو گرون ق كيش ليبزرگ همراه با وسا ياليو هي..بود رونشيتر از ب بايداخلش ز ينما..داخل ميرفت

 ..بودم دهيرو ند

 ..ميساديمن و مامان سر جامون وا..باال يطبقه  رهيداره م دميد

 ..م؟يكجا بذار ديرو با لمونيمن و مامان وسا:گفتم  ارشيبه ك رو

 ..گميبهتون م ديايهمراه من ب:و برگشت ونگامون كرد  ستاديرو پله ها ا ارشيك

 ..سمت چپ يكيسمت راست  يكيدو تا راهرو داشت ..باال هم بزرگ بود يطبقه ..ميتكون دادم و همراه مامان دنبالش رفت سرمو

 ..و بازش كرد ستاديدر ا هي يجلو..ميرفت سمت راست ما هم دنبالش رفت ارشيك

 ....ديراحت باش نجايا دوارميام..اتاق شماست نيا:ت و رو به ما گف ستاديا كنار

 ..يلطف كرد..ممنونم پسرم:مامان با لبخند تشكركرد وگفت  ينگفتم ول يزيچ من

 ..من همچنان به سكوتم ادامه دادم يبگم ول يزيچ هيانگار توقع داشت ..به من نگاه كرد..نگفت يزيزد وچ يلبخند كمرنگ ارشيك

 ..مامان هم اومد تو..گوشه هيشتم تو و چمدون رو گذا رفتم

 ..ديحتما بهم بگ ديداشت اجياحت يزياگر به چ.. هييروبه رو نياتاق من هم:گفت  ارشيك

 ..ميببخش بهت زحمت داد..باشه پسرم:مامان گفت  يول..فقط سرمو تكون دادم  من

 ..دياستراحت كن يتا اون موقع كم..تا ناهار نمونده يزيچ..ديايمن اصرار داشتم كه شماها هم همراهم ب..هيحرفا چ نينه بابا ا --

 ..و درو بست رونيهم از اتاق رفت ب بعد

 ..؟يبهار چرا ازش تشكر نكرد:نشست رو تخت و رو به من گفت  مامان

ما كه ..كردم؟ يمتشكر  ديبا يچ يبرا:كردم گفتم  يطور كه داشتم بازش م نيهم..جلو  دميشونمو انداختم باال و چمدون رو كش ياليخ يب با

 ..ست هيوظف يبكنه از رو يحاال هم هر كار..اون بود كه اصرار داشت..ارهيما رو باخودش ب مياجبارش نكرده بود

 ..؟يسرد ارشيفهمم تو چرا انقدر با ك يمن نم..؟يچ يعنيحرفا  نيا..دختر؟ يگيم يمعلوم هست چ:گفت  يبا دلخور مامان

 ..دونم يخودم هم نم -

 ..؟يپس چرا قبولش كرد --

 ..دادم؟ يبهش م ديبا يچه جواب..به مامان نگاه كردم..رو تو دستم فشار دادم وسرمو بلند كردم  بلوز

 ..ومدين يبه نظرم پسر بد..دونم يهم نم نويا: كنارم گفتم  ذاشتميكردم و م يو همونطور كه بلوز رو تا م نييسرمو انداختم پا دوباره

 ..داره شهيدونم از تو جنسش خورده ش يمن م يرسه ول يبه نظر نم يبد اره اصال پسر..هه

 ..؟يكن يرفتار م نطوريچرا باهاش ا هيپسر خوب يدون يپس اگر م--

 ..كرد يمنو كالفه م نيموندم و ا يبراشون نداشتم و توش م يجواب چياخه ه..مامان كالفه شده بودم يسوال ها از

 ..استراحت كنم يخوام كم يمن خسته م م..ميبش الشيخ يمامان بهتره ب -

 ..؟يبازم خسته ا..يهمه ش خواب بود نيماش يدخترم تو كه تو --
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 هيخودم بعد ..دينكن داريناهار هم منو ب يبرا..كم بخوابم هي ديبذار..اره مامان خسته م:ودستمو گذاشتم رو چشمام  دمويتخت دراز كش يرو

 ..خورم يم يزيچ

مامان مجبور بودم  يفرار از جواب سوال ها يبرا يول..اتفاقا اصال هم خسته نبودم..دستمو هم از رو چشمم بر نداشتم..مديمامان رو نشن يصدا

 ..وانمود كنم نطوريا

نگاه  مياروم دستمو برداشتم و به تخت كنار..چشمام گرم خواب شده بود..بود  دهيفكركنم مامان هم خواب..صورت گذشت نيبه هم يساعت مين

 ..دهيحتما خواب..بود و چشماش هم بسته بود دهيمامان رو تخت دراز كش..درست حدس زده بودم..كردم

 ..دميرو خودم و به پهلو خواب دميرو كش پتو

 ..اروم اروم چشمام بسته شد وبه خواب رفتم نكهيبه روبه روم زل زدم تا ا انقدر

******* 

 ..را بست نيبه اطرافش انداخت و در ماش ينگاه..شد ادهيپ نشيترمز كرد و از ماش اليو يرادمنش جلو ايآر سرگرد

 ..كرد و در باز شد ييدر او را شناسا يباال نيدورب..زنگ در را زد..رفت اليطرف و به

سالم :گفت  ديكه به او رس نيامد و هم ايدر دست داشت به طرف آر يكه برگه ا يدر حال يديستوان حم..شد و در را بست اليوارد و ايآر

 ..نشد؟ يخبر..بانقر

 ..شما چطور؟ دميند يمن كه مورد مشكوك.. نه :مبل نشست  يسرش را تكان داد و رو ايآر

مشاهده كردن اطالع  يبهشون گفتم چشم بر ندارن و هرمورد مشكوك..ها نيو دورب تورهايدونگ حواسشونو دادن به مان 6بچه ها باال  --

 ..نشده يفعال كه خبر..بدن

 ..هم باالست؟ دينو -

 ..درضمن ..بله جناب سرگرد--

همه رو چك ..دو روز داشته يكي نيهم يكه تو هييتماس ها ستيل نيا:گرفت و گفت  ايكه در دست داشت را به طرف آر يا برگه

 ..ذارنياز خودشون به جا نم ييرد پا چيه..شنيم يمعتبر ياكثرشون مربوط به شركت ها..ميكرد

 ..صبر كرد يكم ديفقط با..شهيدستشون رو م يزود نيمن مطمئنم به هم..ميديما به تالشمون ادامه م:گفت  يوبا لحن جدبلند شد  شياز جا ايآر

 ..باال يرفت طبقه  يديستوان حم همراه

 عيتو درگاه در سر ايآر دنيبا د يهمگ..كردن ينگاهش م جانيگروه هم با ه يزد و بچه ها يو بلند بلند حرف م يصندل يرفته بود باال دينو

 ..خودشان را جمع و جور كردن و به كارشان مشغول شدن

 ..نيافتاد زم يكرد هل شد وبا صندل يكه با اخم نگاهش م ايار دنيحركت انها به طرف در برگشت و با د نيبا ا دينو

 ..كرد يهمچنان با اخم نگاهش م ايار يخنده ول ريحركت او همه زدن ز نيا از

 ..داد يرا به حالت اولش برگرداند و سالم نظام يلند شد وصندلب شياز جا دينو

خسته شده  دينو..گذشت  قهيچند دق..گفت ينم يزيكرد وچ ينگاهش م يجد ايار يول..منتظر چشم به او دوخته بود دينو..فرمان ازاد نداد ايار
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 ..بود 

 ..افتميدارم م ايار.. جون مادرت ازاد بده:لب گفت  ريز

مگه ..يوسر بچه ها رو گرم نكن يريمعركه نگ گهيد يتا تو باش.. يمون يم نطوريساعت هم 1تا :گفت  يبه طرفش رفت وبا لحن محكم و جد ايار

 ..م؟يهست تيما تو مامور يدون ينم

 ..ااااايار..جون خاله..بابا غلط كردم يا:با ناله گفت  دينو

 ..هم منو قسم نده خوديب..ايمن سرگرد رادمنش هستم نه ار تيمامور نير حصد دفعه بهت گفتم تو محل كار ود..و زهرمار ايار-

 ..بعد از چند لحظه فرمان ازاد داد.. كرد  يكوتاه مكث

 ..شدما يداشتم خفه م..جلوت نفسمو حبس كردم سادميوا خيخروس س نيع..اخ: ديكش يقيو نفس عم يافتاد رو صندل دينو

 ..شهيتموم م تيمامور نيباالخره كه ا:نگاه كرد وادامه داد  اياخم به آر با

بهت گفت برو زن  يانداختمش به جونت و شب تا صبح ه يوقت..با خاله كار دارم..ندارم يبه تو كه كار:گفت  عيسر دينگاهش كرد كه نو زيت ايار

 ..كنم پسر خاله جان يو بهت سالم م امياونوقت م.. ريبگ

 ..كنم ستاد يبرو برگرد گزارش م يب يمعركه گرفت نميبب گهيبار د هياگر ..پاشو به كارت برس و كمتر چرت و پرت بگو: گفت يبا لحن جد ايار

 ..نشست زيبلند شد وپشت م شياز جا دينو

باالخره كه من ..دهيم دستور يدرجه از ما باالتره و راه به راه ه هياز شانس خوشگلمون هم ..ميسرمون مثال پسر خاله دار ريخ:لب غرغر كرد  ريز

 ..نميب يخاله رو م

 ..به كارت برس:محكم و بلند گفت  ايار

 ..بله قربان --

 ..؟يديند يمشكوك زيچ:زل زده بود گفت  توريكه به مان يپشت سرش قرار گرفت و در حال ايار

 ..دميچرا د --

 ..؟يچ:با تعجب نگاهش كرد وگفت  ايآر

 ..شدن اليوارد و انساليزن م هيدختر و  هيخب امروز پسر صداقت همراه  يول..ستايمشكوك هم ن نيالبته همچ--

 ..دهد حيبرگشت و منتظر نگاهش كرد تا توض يديبه طرف حم ايآر

 ..دميند يزيمن چ..نبود قربان يكه خبر شيپ قهيتا چند دق:شانه ش را باال انداخت وگفت  يديحم ستوان

 ..دنيرس رونياز اتاق رفت ب يديكه حم يدرست زمان شيپ قهيچند دق نيهم..گهيدرست م يديحم:گفت  دينو

كه ما  يزيهمون چ..نجايصداقت اومده ا ارشيك.. شهياالن شروع م نياوصاف كار ما از هم نيبا ا..خب يليخ:سرش را تكان داد و گفت  ايآر

 ..دارند يچه نسبت ارشيستند و با كه يكه ك مياريته و توشو در ب ديهم كه باهاش هستند رو با يو اون دونفر..ميمنتظرش بود

 ..د؟يكن يم نكاريرو مامور ا يهستند چه كس ياونا ك ميبفهم نكهيا يقربان برا:گفت  يديحم

به  ديحواستون رو بد يشماها هم فقط و فقط همه ..رميگ يخودم به عهده م:انداخت و گفت  رونيبه ب يبه طرف پنجره رفت و از انجا نگاه ايار
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 ..كنند يكه توش رفت وامد م ييو ادما الياون و

كن و  يابيسعادت تو هم تماس هاشون رو رد..ميوقت به مشكل برنخور هيها رو چك كن كه  نيدورب گهيبار د هيتو  ياحمد:گفت  يبه احمد رو

 ..كن هيمن ته يرو برا ستشونيل

 ..راموش نكن لحظه به لحظه ش روف..رو به من گزارش كن تيمامور نيتو هم لحظه به لحظه ا:گفت  يديبه حم رو

 ..اطاعت كردند يهمگ

 ..ايتو هم همراه من ب:گفت  ديرو به نو ايآر

 ..كجا ؟ --

 ..تيمامور گهيخب معلومه د!..يمهمون -

 ..گهيد ميتيخب االنم تو مامور --

 ..دارن يصداقت چه نسبت ارشيهستن و با ك اياون زن و دختر ك ميكه بفهم نهيمن و تو ا تيمامور يول ميتيبله تو مامور -

 ..ميباشه بر..اهان از اون لحاظ --

 ..خارج شد الياز و دينفر سفارشات الزم را كرد و همراه نو 3رو به هر  ايآر

******* 

 ..گذشته بود يچند ساعت..شده بودند رهيخ الينشسته بودند و به در و نيماش يتو

 ....داخل محوطه رميم اليمن از پشت و..ميرس ينم ييبه جا ينجوريا:گفت  ايآر

 ..ام؟يمنم باهات ب:نگاهش كرد وگفت  دينو

 ..بهم اطالع بده ميس يشد با ب يبمون و اگر خبر نجاينه تو هم -

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

 ..شد و در را بست ادهيرو باز كرد وازان پ نيدر ماش ايآر

سر هم  فيپس كم اراج..باشه تو رو دست من سپرده يخاله كه همون مادر جنابعال اديم ادميكه من  ييتا اونجا:را داخل كرد وگفت  سرش

 ..بهت گفتم ينره چ ادتي..كن

 ..بهت گفتم ينره من چ ادتيتو هم ..خب يليخ:سرش را تكان داد وگفت  دينو

 ..لبخند زد وسرش را تكان داد ايآر

 ..رفت اليرافش انداخت و به طرف وبه اط ينگاه

 سوم فصل

خواب الودم به ساعت نگاه  يشدم و با چشما زيمخين..بود دهيخواب يتخت بغل يمامان رو..به اطرافم انداختم ينگاه..چشمامو باز كردم اروم

 ..كردم

 ..دنيحتما ناهارشونو خوردن و خواب..بعداظهر بود 3/5 ساعت
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 ..رونيكنم از اتاق رفتم ب جاديا ييسر وصدا نكهيو اروم بدون ا نييپا از تخت اومدم..م شده بود گرسنه

 ..كس تو راهرو نبود چيه

 ..كردم داشيگشتم كه باالخره پ يدنبال اشپزخونه م..به اطرافم انداختم يو نگاه نييپا رفتم

 ..توش بود زيهمه چ..رو باز كردم خچاليتو اشپزخونه و در  رفتم

 ..درست كردم چيخودم ساندو ينون برداشتم وبرا كهيت هي زيم يو از تو سبد رو رونيكالباس و گوجه رو اوردم ب ي بسته

 ..رونيگرفتم برم ب ميتصم..داد يكه تو سكوت بهم مزه نم نجايا

 ..رفتن مناسب بود رونيب ينداشت و برا يراديدر كل سر و وضعم ا.. يشال اب هيتابستونه و  ديمانتو سف هي..به لباسم انداختم ينگاه

 ..كفشامو در اوردم و نشستم رو ماسه ها..دميدو ايو به طرف در رونيزدم ب اليو از

 ..رسوندن يشدن و خودشونو به ساحل م يم فيكه پشت سر هم رد يمنظم يبه موج ها..بود ايخوردم نگاهم به در يم چمويكه ساندو همونطور

 ..نگاه كردم ايقدم زدم و دوباره به در يكم..خوردمو از جام بلند شدم چمويساندو

فقط ..تا هر جا كه شد..كرد برم تو اب يكه منو وسوسه م يحس هي..بهم دست داد يحس خوب هي..موج خودشو رسوند به ساحل وخورد به پاهام هي

 ..رو گرفتم  مميكه به پاهام خورد تصم يبا موج دوم..ايدوست داشتم خودمو بزنم به در

 ..زانوم يتا باال.. رفتم جلو شتريبازم ب..تا زانوم.. رفتم شتريب..تا ساق پام..زدم و رفتم جلو لبخند

 ..رفتم جلو يو سرخوش م اليخ يمن همچنان ب يول..م رو اب فرا گرفته بود نهيس ريكه ز يياز هم باز كردمو رفتم جلوتر تا جا دستامو

و در عوض خودمو  ايتو در زميخواستم تموم غم و غصه هام رو بر يم نكهيا يهم برا ديشا..ارامشش يبرا ديشا..ردمك يم نكارويدونم چرا ا ينم

 ..از ارامشش پر كنم

 ياومد و باعث شده بود موج ها يم يديباد نسبتا شد..دوختم اينگاهمو به در..از ساحل دور شده بودم..و به اطرافم نگاه كردم سادميجام وا سر

 ..بشه جاديا ايرو اب در يو بزرگ كيكوچ

 ..اومد يموج بزرگ كه درست به طرف من م هيتو اب برداشتم كه قدمم همزمان شد با  گهيقدم د هي

 ..شد يپاهام خال رياب و احساس كردم ز ريكه موج بهم برخورد كرد رفتم ز يكنترلمو از دست دادم و وقت..شد يچ دمينفهم

 ..ترس و وحشت باعث شده بود نتونم تمركز بكنم نيو هم.. كرده بودم وحشت

 ..دست به دست هم دادن تا من نتونم خودمو نجات بدم نايا يهم شنا كردن بلد نبودم و همه  يطرف از

 ..دمينفهم يزيچ گهيحس كردم بدنم سست شده و بعد از اون هم چشمام اروم اروم بسته شد و د نكهيتقال كردم و دست وپا زدم تا ا انقدر

******* 

 ..به ان انداخت يفاصله گرفت و نگاه اليو يپشت وارياز د يكم ايار

 ..ديگرفت و خودش را باال كش واريد يدستش را به لبه ..ديرفت و پر واريبلند به طرف د يقدمها با

 يو دستش را به اسلحه  نييپا ديپر ستيان اطراف ن يمطمئن شد كس يوقت..معلوم نبود ياديز زياز انجا چ..انداخت اليبه داخل و قيدق ينگاه

 ..چسباند اليو واريگرفت و به حالت اماده باش خودش را به د شيكمر
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 ..كس انجا نبود چيه..وارد باغ شد..حركت كرد ارام

 ..به ان طرف انداخت ينگاه وارياسلحه ش را دراورد و از كنار د..در باعث شد خودش را كنار بكشد يصدا

 ..رفت ايوبه طرف در خارج شد الياز و بهار

 ..پشت سر او حركت كرد اطيبه اطرافش انداخت و با احت ينگاه ايار

 ..شد چشيكرد مشغول خوردن ساندو ينگاه م ايكه به در يماسه ها نشست و در حال يرو بهار

 يم دهيرفت مطمئنا د يشود واگر جلوتر م ينبود تا پشت ان مخف يصخره ا ايدرخت  چيچون اطراف ساحل ه..بود اديز يليبا او خ ايار ي فاصله

 ..بود ستادهيدورتر از او ا يكم نيهم يبرا..شد

 ..حواسش را به بهار داده بود شترينظر داشت ب ريكه با دقت اطرافش را ز يداد و در حال هيتك يدرخت به

 ..تمام مدت نظاره گر او بود ايار..رفت ايقدم زد و بعد از ان هم دستانش را باز كرد و به طرف در يبلند شد و كم شيجا از

 ..ديكش نييبا بهار برخورد كرد و او را با خود به طرف پا يموج بزرگ نكهيا تا

 ..اب رفت ريو به ز ديكش يبلند غيج بهار

 ..خودش را به اب زد و به طرف او شنا كرد..انداخت نيزم يكتش را در اورد ورو..كرد  دنيصحنه شروع به دو نيا دنيبا د ايار

 ..ستادياز حركت ا نكهيتا ا..توانست خودش را باال بكشد يزد و نم يدست وپا م بهار

 ..كه او را محكم به خود چسبانده بود به طرف ساحل شنا كرد يدستانش را دور كمر او حلقه كرد و در حال ايار

 ..او انداخت ي دهيبه صورت رنگ پر ينگاه..ماسه ها خواباند يد روشده بو هوشيكه ب يرا در حال بهار

 ..داد يشد وگرنه جانش را از دست م يهر چه زودتر دست به كار م ديبا

 ..از دهانش خارج نشد ياب چيبود و ه هوشياو همچنان ب يول..او به حالت ضربدر گذاشت و فشار داد ي نهيس يقفسه  يرا درست رو دستانش

 ..بود دهيفا يب يامتحان كرد ول گريد كباري

 ..زد يكند م يليخ يليرا گرفت خ نبضش

 ..مردد بود نكاريا يبرا يول..بود يماند و ان هم تنفس مصنوع يراه م كي فقط

 ..افتاد ينبود وگرنه جان ان دختر به خطر م زيجا ديترد

 ..ديو نمدارش كش سيخ يموها نيب يدست كالفه

 ..چشمانش را بست..باز كرد وصورتش را جلو برددو دستش دهان بهار را  با

 ..دنديلرز يسردش شده بود و دستانش م..ديوز يم باد

 ..لبان او نگه داشت يتر برد و لبانش را جلو نييسرش را پا..ديچك يصورت بهار م يرو شيموها ياب از رو قطرات

حال  نيبا ا ينفر بود ول كيكمك و نجات دادن جان  يتنها از رو نيا نكهيبا ا..را نكرده بود يكار نيتا به حال در عمرش همچ..مردد بود  هنوز

 ..سخت بود شيبرا

 ياتفاق..بهار را فشار داد ي نهيس يو نفسش را محكم به دهان او منتقل كرد و قفسه .. لبان بهار گذاشت يحركت لبانش را رو كيبا  باالخره
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 ..افتادين

 ..ديايكرد كه ان دختر بهوش ب يدر دل دعا م..تكرار كرد برد و همان عمل را نييسرش را پا دوباره

 ..ش را فشرد نهيس يمحكمتر از قبل قفسه  نباريلبان بهار برداشت و ا يرا از رو لبانش

 ..چشمانش همچنان بسته بود يول..با شدت از دهانش خارج شد و به سرفه افتاد اب

 ..خانم..د؟يشنو يمنو م يخانم صدا..خانم: ايار

 ..شد ياب از دهانش خارج م ياديكرد و مقدار ز يسرفه م..نداد يار جواببه اما

 ..امد رونيب ارشيافتاد كه باز شد و ك الينگاهش به در و..سرش را بلند كرد ايار

 ..ديدو اليبلند شد و كتش را برداشت و به ان طرف و شياز جا عيسر ايار

 ..ان طرف را نگاه كرد واريكت را تنش كرد و از كنار د..زد ينفس نفس م..شد يمخف واريد پشت

 ..و سرش را بلند كرد ديبه طرف بهار دو ارشيك

 ..بهار..بهار:زد  يم شيصدا مرتب

 ..ديدو اليبلند كرد وبه طرف و نيزم يبهار را از رو ارشيك..كرد يدر سكوت نگاهشان م ايار

 ..ديكش يقيو نفس عم..سرش را برگرداند ايار

 ..كرد ينگاهش م يبا لبخند بزرگ دينو..با ترس برگشت و پشت سرش را نگاه كرد..شانه ش نشست يرو يستد

 ..بر ندار؟ اليوجه چشم از در و چيمگه نگفتم به ه..؟يكن يم يچه غلط نجايتو ا: ديبا اخم نگاهش كرد و به او توپ ايار

 هي..يدر چه حال نميبب اميگفتم ب يكرد ريد دميد..به من نبود ياجياحت گهينظر دارن د ريبچه ها اونجا رو ز..نبود يخبر چيخب ه..بابا يا: دينو

 ..شكار بكنه ييايدر يرفته پر زميپسر خاله عز دمياومدم د يول..خاله يها ييمن بمونم وبازجو ارنيوقت نزده باشن دخلتو ب

 ..؟يگيم يمعلوم هست چ..خفه شو: ديغر ايار

 ..؟يهواخور يرفته بود..؟يكرد يپس تو اب چكار م:اشاره كرد وگفت  شيبه سرتاپا دينو

 ..بدم؟ حيبرات توض دينكنه با..يديد زويتو كه همه چ: ايار

بود كه امروز با اون زن و  يدختره همون نيا..بخواد جناب سرگرد حيجرات داره از شما توض ينه بابا ك:را باال انداخت و گفت  شيابرو دينو

 ..شدن؟ اليوارد و ارشيك

 ياونا ك ميدون يما نم..مياريبه دست ب يشترياطالعات ب ديبا..اسمش بهاره نكهيمثل ا..فكر كنم خودش باشه:سرش را تكان داد وگفت  ايار

چند ماه طول  ديو شا شهيكارمون سخت تر م..مياريازشون به دست ب يزيچ نجايا مياگر نتون..هفته مونده 3فقط  تيمامور نيا انيتا پا..هستن

 ..بكشه

 ..م؟يچكار كن ديحاال با --

 ..ميبر..بكنم يفكر هيموضوع هم  نيا دنيفهم يبرا ديبا..بچه ها در چه حالن مينيبب..اليو ميگرد يفعال بر م-

 ..رفتند نشانيخارج شدند و به طرف ماش اليو يپشت واريدو از د هر
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مگه ..داريسرا اينگهبان  هيسگ توش داره نه  هينه  يبزرگ نيبه ا الياخه و..ست؟يك نبه نظرت اوضاع مشكو:را روشن كرد وگفت  نيماش دينو

 ..شه؟يم

 زيبه همه چ يمدت پ نيفقط خدا كنه تو ا..دنيهم انجام م يا گهيجرم خالف د نيحتما عالوه بر ا..موضوع فكر كردم نيمنم به هم..درسته -

 ..اديب شيبرامون پ يتيموقع نيهمچ هي يك ستيوگرنه معلوم ن ميببر

 ..بابا يا..مينش دهيد نكهياونم به خاطر ا..ميايوب ميبر نيبا ماش ديدو قدم راه رو با نيا:نگه داشت  اليو يسرش را تكان داد و جلو دينو

 ..برات كارت دعوت نفرستاده بود يكس..يباش تيمامور نيبا ما تو ا يخودت قبول كرد..كمتر غرغر كن:را بست و گفت  نيدر ماش ايار

همه ..تو هستم گارديانگار من باد..البته سرمنشاءش خاله بودا..مامان شد ريهمه ش تقص..ننداز ادمي گهيتو د دونمياره م: دينگاهش كرد و نال دينو

 ..مواظبت باشم ديجا با

 ..كنن يبچه ها دارن چكار م مينيبب ميرانقدر هم غرغر نكن ب..گهيم نويداره ا يك نيبب:گفت  ايار..شدند اليو وارد

 ..با وحشت به كف اتاق نگاه كردند..طرف باال رفتند و وارد اتاق شدند به

 ..و سعادت هم خون الود ان طرف اتاق افتاده بودند  ياحمد..از اتاق غرق خون افتاده بود و چشمانش بسته بود يگوشه ا يديحم..از خون بود پر

 ....خورد ياطراف اتاق به چشم م شهيش يخورده ها..هم به كل نابود شده بود ستميو س اتاق پر از برگه بود كف

 ..نياحسي:داد زد  ايار

 ..يديحم..يديحم:و شونه ش را تكان داد  ديدو يديطرف حم به

 ..مرده بود....زد ينم..را گرفت نبضش

تمام خاطراتش با ستوان ..چشمانش افتاده بود يو چند ساله ش غرق در خون جلو دنيدوست چند..چشمانش گذاشت و فشرد يرا رو دستش

 ..چشمانش بود يجلو يديحم

 ..شده يراندازيبهشون ت..هم تموم كردن يسعادت و احمد.. ايار:گفت  يگرفته و لرزان يبا صدا دينو

 ..ديلو رفت نو تيمامور..ها رو شكستن ميس يب..رو داغون كردن ستميس يهمه :گفت  يگرفته ا يبلند شد و با صدا شياز جا ايار

 ..؟يديبه ستاد خبر م:سرش را تكان داد وگفت  دينو

 ..زنم يبه سرهنگ زنگ م مايمستق يول..اره-

 ..بعد از چند بوق تماس برقرار شد..را گرفت كزاديسرهنگ ن ي شماره

 ..الو--

 ..هستم ايار..سالم جناب سرهنگ..الو-

 ..چه خبر؟ تياز مامور..؟يخوب..ايسالم ار--

 ..لو رفت  تيمتاسفانه مامور..ممنونم قربان-

 ..اوضاع چطوره؟..اتفاق افتاد؟ نيچطور ا..نطوريكه ا:كرد وگفت  يسكوت كوتاه سرهنگ
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 ..را هم گزارش كرد  شيها يموضوع كشته شدن هم گروه يكرد و حت فيرا تعر زيهمه چ ايار

ستاد و  ايب عيسر..فرستم يامبوالنس رو هم همراهشون م..فرستم ياالن بچه ها رو م ايار..شد يم نطوريا دينبا:گفت  يبا ناراحت كزادين سرهنگ

 ..؟يديفهم..رو مو به مو گزارش كن زيهمه چ

 ..حتما..بله قربان-

 ..فعال خداحافظ..ديمراقب خودتون باش--

 ..خدانگهدار جناب سرهنگ-

 ..شد؟ يچ: دينو

 ياز خودشون گذاشته باشن ول يكنم سرنخ يفكر نم..رسونند يبچه ها االن خودشونو م..ستاد گزارش كنم ميبر ديبا:نگاهش كرد وگفت  ايار

 ..انيكار م نيا يگروه تجسس برا

 ..هم پشت سرش رفت دينو..انداخت و از اتاق خارج شد يديبه حم ينگاه مين

 ..نشست شيرو به رو دينو..دستانش گرفت نيمبل نشست وسرش را ب يرو ايار

 ..اتفاق ناراحت و گرفته بودند نياز ا يهر دو به نوع..دو سكوت كرده بودند هر

 ..گذاشتند يرا تنها نم گريوقت همد چيه..با هم بودند تا به االن كه همكار بودند ياز سن نوجوان..بود ايار يميدوست صم يديحم

 ..به خودش نگاه كرد نهيا يدر را بست و از تو..رفت ييبلند شد و به طرف دستشو شياز جا..جمع شد ايدر چشمان ار اشك

 ..گرفت  ريش رياب را باز كرد و سرش را ز ريش

 ..سرش را بلند كرد..ستياتفاق كار ك نيدانست ا يم..داشتند يدست از سرش بر نم خاطرات

 ..ديپاش نهيمشتش را پر از اب كرد وبه ا..ديچك يصورتش م يرو شيموها ياب از البه ال قطرات

 ..خودش نگاه كرد ريتصو به

 ..رديرا بگ شيها يدوستش و هم گروه نيكند و انتقام بهتر دايدلش قسم خورد كه ان نامرد را پ در

 ..خورد قسم

را از تن انها  يكارش خستگ نيكرد و با ا يگذاشت و سرشان را گرم م يم يافتاد كه سر به سر سعادت و احمد يزمان ادي..هم كالفه بود دينو

 ..اورد يكرد و لبخند به لبانشان م يخارج م

 ..و اشكانش را پاك كرد دياه كش دينو..بود دهيچ ياديز يش برنامه ها ندهيا يبرا..تازه نامزد كرده بود سعادت

 ..شد يبدون پدر بزرگ م ديااما حاال پسرش ب..پدر شده بود خوشحال بود نكهيامده بود و از ا ايتازه چند ماه بود كه پسرش به دن ياحمد

كه انجام داده  ييها اتيعمل..شانيها تيمامور..كوه..كه رفته بودند ييمسافرت ها..داشتند يچه دوران..ايافتاد دوست مشترك او و ار يديحم ادي

 ..بودند

 ..شدند يرد م يلميچشمانش چون ف يصحنه ها جلو نيا ي همه

 ..ختيرا در دست گرفت و اشك ر صورتش
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 ..شد يم نطوريا دينبا..بودند فيواقعا ح..سوخت ينفر انها م 3هر  يراب دلش

 ..بود سيخ شيصورت و موها..امد رونيب يياز دستشو ايار

 ..ستاديرا پاك كرد و ا شياشك ها عياو سر دنيبا د دينو

 يبه سزا ديپست با ياون نامردا..مال بشه يخونشون پا ذارمينم..رميقسم خوردم كه انتقامشونو بگ:گفت  يبا لحن محكم و فوق العاده جد ايار

 ..برسن فشونياعمال كث

 ..منم حساب كن يرو..ايمن هم همه جوره باهاتم ار:گفت  يگرفته ا يسرش را تكان داد وبا صدا دينو

 ..سرش را تكان داد ايار

 ..بود فيرذل و كث يپر از نفرت از ان ادم ها دلش

 ..نداشت يارزش چيه شانيكه جون انسان ها برا ييادمها

 يدستم م..بودم دهيتخت خواب يرو..واضح تر شد دميچندبار پلك زدم تا د..دميد يمحو و مات م زوياولش همه چ..چشمامو باز كردم اروم

 ..به دستم سرم وصل بود..نگاش كردم..سوخت

هوس كردم برم تو ..موج خورد به پام ..هم قدم زدم بعد..خوردم يم چيداشتم ساندو ايكنار در..ارميب اديبه  زويكردم همه چ يسع..بستم چشمامو

 ..تو اب ديموج بزرگ اومد به طرفم و منو كش هيبعد هم ..باشم خاليشد برم جلو و ب يباعث م يحس هي يول ستميدونستم شنا كردن بلد ن يم..اب

 ..ادينم ادمي يزيچ گهيد

 ادمي يچيه..چرا انقدر برام مبهمه؟ يول..مردونه بود يصدا هي..اره..)خانم..خانم..(مبهم يصدا هي..صدا هي يول..ميشونيگذاشتم رو پ دستمو

 ..ستين

اومد جلو ..نگام كرد يبا مهربون..زدم يمامان لبخند كمرنگ دنيبا د..پشت سرش هم مامان اومد تو..بود ارشيك..سرمو چرخوندم..اتاق باز شد در

 ..و كنارم نشست

 ..كنه؟ يدرد نم تييجا..دخترم؟ يخوب:گفت  مويشونيگذاشت رو پ دستشو

 ..ديخودتونو ناراحت نكن..خوبم مامان-

 ارشيك..باال بود يليتبت خ..يگفت يم ونيهذ ياومد يهر وقت هم بهوش م..يهوشيب مهين بايساعته تقر 24تو ..ناراحت نباشم مادر شهيمگه م--

 ..دخترم افتاديبرات م يوم نبود چه اتفاقرفتن دكتر رو اوردن باال سرت وگرنه معل دنيجان زحمت كش

 ..چه مهربون..ارش؟يك..هه..مامان گوش دادم يدقت به حرفا با

 ..كرد يداده بود و با لبخند نگام م هيبود و شونه ش رو به درگاه تك ستادهيكناردر تو درگاه ا..نگاه كردم ارشيك به

 ..بكنم سرمو چرخوندم يبهش توجه نكهيا بدون

 ..شهيحالت بهتر م يبخور..ارميم رمياالن م..برات سوپ درست كردم دخترم:از جاش بلند شد وگفت مامان

 ..رونيبه روم لبخند زد واز اتاق رفت ب..كردم تشكر

 ..نگام كرد يبا دلخور..دميدستشو اورد جلو وخواست بذاره رو دستم كه دستمو كش..اومد جلو وكنارم نشست ارشيك
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 ..نجات داد؟ منو يك:مقدمه گفتم يب

 ..؟يچ:تعجب گفت  با

 ..منو از تو اب نجات داد؟ يك گميم-

 ..فكر كنم موج تورو اورده بود ساحل..يرو ماسه ها افتاد هوشيتو ب دميد رونياومدم ب الياز و يمن وقت--

 ..منو نجات نداده؟ يكس يتو مطمئن:شك نگاهش كردم و گفتم  با

 نيحاال ا..دميرو ند يمن كس..يتو لب ساحل افتاده بود رونياومدم ب يمن وقت گميدارم بهت م..نه؟ شهيباورت نم:تو هم و گفت  ديكش اخماشو

 ..تو داره؟ يبرا يتيموضوع چه اهم

برام واضح نبود كه تو خاطرم ..دميمطمئن بودم اون صدا رو شن..داره تيو واقع ستيدونستم توهم ن يم..بود؟ يپس اون صدا چ..ندادم جوابشو

 ..دميكه مطمئن بودم تا حاال نشن ييصدا..مردونه يصدا هي..صدا بود هي يبسپرم ول

 ..خواستم دستمو بكشم كه محكم نگهش داشت..با تعجب نگاش كردم..هوا دستشو گذاشت رو بازوم ياومد جلوتر و ب ارشيك

 ..نسبت بهش نداشتم يحس چيمن ه يجذاب بود ول يليخ..اخم نشسته بود شيشونيپ يرو

 ..زم؟يعز يخوب:زمزمه كرد  يميلحن مال با

 ..فقط با تعجب زل زده بودم بهش..قفل شده بود زبونم

 ..عقب دميسرمو كش..كردم يپوستم حس م يرو يدستش رو به خوب يداغ..دستشو اورد باال و گذاشت رو گونه م يكي اون

 ..كنار ديخودشو كش عيسر يليخ ارشيتو و متوجه ما بشه ك اديمامان ب نكهياتاق باز شد وقبل از ا در

 ..تو دستش بود ينيس هي..مهربونش نگام كرد ياومد تو و با همون چشما مامان

 ..د؟يندار اجياحت يزيچ..رونيب رميمن م:از جاش بلند شد وگفت  ارشيك

 ..ممنون..نه پسرم:با لبخند گفت  مامان

 ..شدم و نشستم زيمخيخت نشست تو جام نمامان كنارم رو ت..رونيبه من انداخت و از اتاق رفت ب ينگاه مين ارشيك

 ..م؟ير يم نجاياز ا يمامان ك -

 ..دونم ينم..دخترم مياومد روزيتازه د:كرد وگفت  نگام

 ..اديخوشم نم نجايدونم چرا اصال از ا ينم..تهران ميخدا كنه زودتر برگرد-

 ..يشيو بهتر م يكن يكم كم فراموشش م..دخترم روزهيبه خاطر اتفاق د:با لبخند نگام كرد وگفت  مامان

احساس  يول يدونم چ ينم..بود يحس گنگ هي..نبود روزيكه داشتم به خاطر ترس از اب و اتفاق د يمطمئن بودم حس يبگم ول يزيچ نخواستم

 ..رونيبزنم ب نجايدوست داشتم هر چه زودتر از ا...اديخوشم نم چيه اليو نيكردم از ا يم

******* 

روز دوم هم كه ..غرق بشم ايبود تو در كيروز اول كه نزد..سر رفته بود يحوصله م حساب گهيامروز د..شمال ميروز بود كه اومده بود 3 بايرتق

 ..روز سوم هم كه امروز بود..خوب نبود اديهم بهوش اومدم حالم ز يبودم و وقت هوشيكامل ب
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 ..اوردم يمن مرتب بهونه م يول..رونيكنه كه باهاش برم ب يمرتب بهم اصرار م ارشيصبح ك از

بود  يهرچ..بود يزيچ هينگاش  يگرفت تو يدستمو م يوقت..كرد ينگام م يوقت..دميترس يازش م ييجورا هي..نداشتم باهاش تنها باشم دوست

 ..نوع نگاهش متفاوت بود..ستين نايمطمئن بودم ا..دوست داشتن نبود..عشق نبود

دوست ..رونيزدم ب الياز در و..استراحت بكنه رهيكنه و م يگفت سرش درد م..مامان هم تو خونه بود..رونيرفته بود ب ارشيك..بودشده  عصر

 ..خسته شده بودم اليو نياز ا گهيد..اطراف قدم بزنم نيا يداشتم كم

 ..دميد ابونيهم كوچولو بود رو اون طرف خ يليو خوشگل كه خ ديخرگوش سف هيرفتم كه  يكنار جاده راه م داشتم

 ..خوشگل بود يليخ..محوش شده بودم..با لبخند رفتم طرفش..شد ياز اونجا رد نم ينيماش

 ..من زد رو ترمز يپا يدرست جلو..با وحشت نگاش كردم..سرجام خشكم زد ينيممتد بوق ماش يجاده بودم كه با صدا وسط

 نيس يحتما كل..جوابشونو بدم؟ ياالن چ..بود؟ نيا يجا يمعمول نيماش هيشد  يحاال نم..شانسه من دارم؟ نميا..بود سيپل نيخداجون ماش يوا

 ..كنن يم مميج

 ..به چشماش بود يافتاب نكينشسته بود و ع سينفر با لباس فرم پل هيسرباز بود و كنارش هم  هيش  راننده

 ..دميد يم يبد تيخودمو تو موقع نكهيهم تو شوك بودم هم ا..كردم يبا ترس نگاش م هنوز

 ..جوون بود يول نميتونستم خوب صورتشو بب ينم نكشيبه خاطر ع..شد ادهيپ نيتنش بود از ماش سيكه لباس فرم پل ياون

 ..كارم در اومده..اوه اوه سرگرد بود..شونه ش نگاه كردم يرو يبه ستاره ها عيسر

بود كه  شيشونياخم هم رو پ هي..داشت يجذاب يچهره ..زل زده بودم بهش..اش برداشتاز رو چشم نكشويع..رو بست و اومد جلو نيماش در

 ..داد يلباس پر ابهت نشونش م نيا يتو

 ..د؟يكرد يوسط جاده چكار م ديبگ شهيم:گفت  يو محكم رايگ يو با صدا ساديوا جلوم

 يبهم م ياونم تو دلش كل ابونيرفتم اونور خ يخرگوش داشتم م هيحتما االن بهش بگم به خاطر ..كردم ارامشمو حفظ كنم و جوابشو بدم يسع

 ..گميم تويمن واقع..اصال بخنده..خنده

 ..كردم ينم يكار خاص:گفتم  يلحن جد با

 ..كال زبونش بند اومد بنده خدا..يعجب جواب محكم..؟يبگ يخواست يكه م يتيبود واقع نيا..بهار يريكوفت بگ يا

اگر به موقع ترمز ..افتهيبود جونتون به خطر ب كيخانم محترم نزد..جواب سوال من نبود نيا..؟يكرد ينم يخاصكار :زد وگفت  يمحو پوزخند

 ..يجا مونده بود نيماش يكايالست ريكه شما االن ز مينكرده بود

 ..انگار متهم گرفته..و خشن بود يجد چقدر

 ..بهش ندادم يجواب

 ..خونتون كجاست؟: گفت

 ..بابا و مامانت بدم ليبگو ببرم تحو..پرسه خونتون كجاست عموجون؟ يم كيكوچ يبچه  هيانگار داره از ..هه

 ..د؟يخوايمگه گم شدم كه ادرس خونمونو م-
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 ..الستيو نيما هم هم يخونه ..يديدفعه وسط جاده سبز شدم شما منو ند كيخوام كه  يمن معذرت م: شجاع شدم و گفتم  هويدونم چرا  ينم

 ..شدپر از تعجب  نگاهش

 ..ال؟يو نيهم:نگاه كرد وگفت  اليو به

 ..گفتم  شويبغل الينه پ و پ

 ..اليو نيبله هم-

 ..د؟يدار اليو نيبا صاحب ا يچه نسبت:اخم گفت  با

 ..د؟يشناس يرو م اليو نيمگه شما صاحب ا:تعجب نگاش كردم و گفتم  با

 ..د؟يدار يچه نسبت اليو نيبا صاحب ا دميازتون پرس..خانم ديسوال من رو با سوال جواب ند-

 ..نكنه يفضول ينجوريا گهيبستم بهش تا د يكت و كلفت م) يبه تو چه ( هيبود وگرنه  سيكه پل فيح

 ..ارشم؟يك يمن چكاره ..بهش بگم؟ يچ حاال

 .....زنشم؟عمراااااا بگم

 ..شهياخرشم بهم مشكوك م شميم عيضا..؟يخواهرشم؟خب اگر بشناسدش چ بگم

 ..نامزد منه ياليو نجايا: ديپر دفعه از دهنم هي

 ..نامزدتون؟: تعجب كرد  شتريب انگار

 ..بله نامزدم-

 ..كه هنوز متعجب بود سرشو تكون داد يانداخت ودر حال اليبه و ينگاه

 ..بهش فرصت ندادم باز ازم سوال كنه گهيد

 ..اليگفتم خداحافظ و رفتم طرف و عيسر

 ..درو بستم و پشتمو چسبوندم بهش عيسر..درو باز كردم و رفتم تو.. كرد يمات و مبهوت داشت نگام م هنوز

 جانيو از زور ترس و ه دميلرز يم دياز تو مثل ب يحرف زدم ول سادمويوا يدرسته جلوش جد..رونيزد ب يم م نهيخدا قلبم داشت از س يوا

 ..ديتپ يم م نهيتو س ييقلبم با سرعت باال

 ..كنه يم مييكرد انگار داره بازجو يازم سوال م نيهمچ..بودا ياخمو وخشن سيپل عجب يول..گذشت ريبخ خداروشكر

 ..بشناسه؟ ارشويك دياخه اون از كجا با..كردم يفكر م نطوريهم من ا ديشا..شناخت؟ يم ارشويك يعني

 ..اليخ يب..توهم زدما منم

******* 

 ..؟يشنو يصدامو م 2 يحمزه ..2 ياز مركز به حمزه --

 ..را برداشت و جواب داد ميس يب..رفت نيبرداشت و به طرف ماش الينگاهش را از در و ايآر

 ..به گوشم 2 ياز حمزه -
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 ..ستاد ديدستور فرمودند خودتونو برسون كزاديسرهنگ ن.. جناب سرگرد --

 ..تمام..شد افتيدر اميپ:كرد وگفت  يسكوت كوتاه ايار

 ..دبرو ستا:كه راننده بود گفت  يبه سرباز رو

 ..بله قربان-

 ..كرد يكرده بود فكر م يمعرف ارشيخودش را نامزد ك نكهيراه به ان دختر و ا در

رو با  نايا ارشيچرا ك يول..دختره نياون زن هم بدون شك مادر ا..ارشهيپس نامزد ك..نجاتش دادم ايكه از تو در هياون دختر همون:خود گفت  با

سر از كارشون در  ديبا..ديرس يبه نظر م يدختر مغرور..نامزدش هم باهاش هم دسته ديشا..تو سرشه؟ يچه نقشه ا..نجا؟يخودش اورده ا

 ..ارميب

 ..دييبفرما:كه به در اتاقش خورد سرش را بلند كرد و گفت  يتقه ا دنيبا شن كزادين سرهنگ

 ..در اتاق را باز كرد و وارد شد ايآر

 ..؟قربان ديداشت يبا من امر:داد  ينظام سالم

 ..؟يادامه بد يكه در دست دار يپرونده ا نيا يرو رو تتيفعال يخوا يم ايآر:فرمان ازاد داد و گفت  سرهنگ

 ..مياريبه دست ب يمدرك معتبر ميتون يكه به كمكشون م..ميكرد داياز سرنخ ها دست پ يسر هيبه  دايجد..بله قربان-

 ..صداقت چه خبر؟ ارشياز ك..خوبه--

 ..كنم يرو بهتون گزارش م جهيكنم و نت يم قيبازم درموردش تحق..ستيظاهرا با نامزد و مادر نامزدش اومده و تنها ن..جناب سرهنگ -

 ..درسته؟ يستاد بود يسه تا از بچه ها نهيكه تو مراسم تدف روزيد..خب اريبس:بلند شد و گفت  شيسرش را تكان داد و از جا سرهنگ

 ..كردن يم يقرار يب يليخانواده هاشون خ..بودم..بله قربان:گفت  يابا لحن گرفته  ايآر

 ..جوون بود يليخ 3هر..واقعا سخته..خدا بهشون صبر بده..درسته-

موضوع  نيازا يراحت نيبه هم..رسونم يم فشونيعمل كث يكنم و به سزا يم دايرو پ نشونيقاتل ديقربان مطمئن باش:گفت  يبا لحن محكم ايآر

 ..گذرم ينم

 يمطمئنم م يكه دار ياز همت و پشتكار يول..يدار شيرو در پ يراه سخت..ايآر يموفق بش دوارميام:سرش را تكان داد و گفت  كزادين سرهنگ

 ..ياياز پسش بر ب يتون

 ..ممنونم قربان-

******* 

 ..نداشت يتياصال برام اهم..بود ومدهيهم هنوز ن ارشيك..از شام همراه مامان رفتم باال بعد

 ..ديكه قرصاشو خورد خواب نيحالش خوب نبود هم مامان

 ..كتاب رمان گرفتم دستمو و شروع كردم به خوندن هيرو تخت و  نشستم

 ..نكردم و به كتاب خوندنم ادامه دادم يتوجه..اومد نكهيمثل ا..دميشن اليو اطياز تو ح نشويماش يصدا
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 يادياتفاقات ز يول شهيتو عشق سرخورده م..خواستش يپسره نم يباباش بوده ول دختره كه عاشق پسر دوست هيراجع به ..بود يباحال رمان

 ..جالب بود يليداستانش خ..شهيكه پسره هم عاشقش م افتهيرمان م يتو

 ..محوش شده بودم نطورياز بس خوشگل بود هم..خونم يساعته نشستم دارم رمان م 2 دميبه خودم اومدم د يوقت

 ..كم با دستم ماساژش دادم هي..خشك شده بود گردنم

 يهوا نيكم از ا هيخواست برم تو بالكن و  يدلم م..خوشگل شده بود يليخ..روشن بود اطيح يچراغا يهمه ..جام بلند شدم و رفتم كنارپنجره از

 ..تنفس كنم فيلط

 ..رونيزدم و اروم از اتاق رفتم ب يكمرنگ لبخند

زبان  يخارج يينمايس لميف هيداشت ..ماهواره بود يظاهرا شبكه ..روشن بود ونيزيتلو يود ولسالن خاموش ب يچراغا..نييپله ها رفتم پا از

 ..داد يرو نشون م ياصل

 ..با ترس سرمو بلند كردم..يكيبه طرف دربرم كه محكم خوردم به  خواستم

 ..سبز رنگ بود يبطر هيو  يشراب خور وانهيل هيتو دستاش ..كرد يخمار شده داشت نگام م يبود كه با چشما ارشيك

 ..داد اون دستشو با لبخند بازومو گرفت وانويل

 ..خواستم ياز خدا م گهيد زيچ هيكاش  يا..زميسالم عز:وكنار گوشم گفت  نيياورد پا سرشو

 ..از دستش در برم يجور هي ديبا..كارم ساخته ست..خدا مست بود؟ يوا..داد يتند الكل م يبو دهنش

 ..دهيحال نم ييتنها..مينيبب لميبا هم ف نيبش..زميعز ايب:داد طرف سالن و گفت  هلم

 ..نميبب لميخوام ف ينم..ولم كن:  دميخشونت دستمو كش با

 ..دياز پشت بغلم كرد و سفت منو چسب زويگذاشت رو م وانويو ل يبطر عيبرگردم كه سر خواستم

 ..بودم سادهياوردم و سفت و سخت جلوش وا يبه روم نم يول..نمونده بود سكته رو بزنم يزيچ..شدم يچراااااا داشتم قبض روح م دورغ

 ..باشم ششيعمرا پ گهيد..هم بود ليچه برسه به االن كه مست و پات..تونستم تحملش كنم يهم نم شينجوريهم..مست بود اون

 ..رونيب دميكردم و خودمو از تو بغلش كش تقال

 ..اديخوشم نم چيتو ه يكارا نيمن از ا..؟يديفهم ايه به من دست زدبار اخرت باش:خشم گفتم  با

كوچولو بهشون توجه كنم اونوقت  هيهمه از خداشونه من فقط ..؟يزن يحرف م نطوريبا من ا يبه چه جرات:ديلب غر ريپراز خشم شد ز نگاهش

 ..؟يكن يمن ناز م يبرا اقتيل يب يتو

 ..مثل تو متنفرم يهوس باز ياز ادما..خوره يحالم ازت بهم م..تورو هم همونا دارن اقتيل..خفه شو-

 ..نيكنترلمو از دست دادم و افتادم زم..كه از پشت منو گرفت دميطرف پله ها دو به

 گهيكرده و د رياور هم تاثخواب  يدونستم اون قرصا يم..بود اديز يليباال تو اتاق بود خ يفاصله مون با مامان كه طبقه ..دميكش يفيخف غيج

 ..شنوه يصدامونو نم يراحت نيمامان به هم

 ..اوه اوه چه محكم زدما..دميكه خورد خودم هم ترس يا دهيكش ياز صدا..محكم زدم تو صورتش..برگردوند و افتاد روم منو
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 ..ست وونهيوا د..خنده ريبشه زد ز يعصبان نكهيا يبه جا..نبود شيمست بود و حال يول

 ..درست مثل خودت..نهيريهات هم برام ش دهيكش..ضرب دستتم نيمن عاشق ا زميعز --

 ..كرد يم كشيمطمئنا تحر..بود يبد يفضا..بود كيتار مهيسالن ن طيمح..پر از شهوت نگام كرد يچشما با

 يتجربه ا..من دوستش نداشتم ينداشت ول يمشكل..البته در حد همون دست زدن..بخواد بهم دست بزنه نكهيدونستم بهش محرم هستم و ا يم

 ..هم نداشتم

 ..عشق باشه نه اجبار يتجربه م از رو نيدوست داشتم اول شهيهم

 ..هوس باز هيعوض ي كهيمرت نيباشه كه عاشقشم نه ا يبوسه م از طرف كس نيداشتم اول دوست

مشت  هيكه از زور درد سرشوبلند كرد  نيتو كمرشو همتا دكمه رو باز كرده بود كه با مشت محكم زدم  2..كرد يبلوزمو باز م يدكمه ها داشت

 ..ياشغال عوض..هم زدم تو صورتش گهيد

 ..وجودم افتاده بود يترس تو..ديلرز يتموم تنم م..از جام بلند شدم يمعطل يناله رفت كنار كه منم ب با

 ..دستم يا..نيخوردم زم..ديفرار كنم كه پامو گرفت و كش خواستم

 ..كنده شدم نيزم يدفعه از رو هيكردم كه  يناله م داشتم

 يداشتم تجربه ش م ميباهاش برخورد نداشتم كه االن از بدشانس كيوقت از نزد چيه يول شهيكه مسته زورش چندبرابر م يبودم كس دهيشن

 ..كردم

 ..دميبا درد نال..دلم درد گرفت..كرد رو مبل و محكم خودشو انداخت روم پرتم

 يرامت كنم كه فقط و فقط ملكه  نيهمچ..كنم ينترس خودم رامت م..من يوحش يگربه ..زميجااااااانم عز:گفت  يدارو با لحن كش  ديخند

 ..اااااارشيفقط ك..ارشيذهنت بشه ك

 ..شد يتند الكل داشت حالم بد م ياز بو..داغ بود يليلباش خ..ديم و گردنمو بوس قهيفرو كرد تو  سرشو

 ..ديسرمو هر دو تا رو محكم چسب يدستامو گرفت و برد باال عيكه سر دميتو دستم گرفتمو كش موهاشو

 ..م نهيسرشو از رو بلوزم گذاشته بود رو س..تو چشمام اشك جمع شده بود..چرخوندم سرمو

 ..دنيبوس يم گرويبود كه زن و مرده داشتن همد لميف كيرمانت يدرست صحنه ..ونيزيافتاد به تلو نگام

 ..كنه ينگاه م ونيزياونم داره به تلو دميد..پراز اشكم سرمو چرخوندم يچشما با

 ..كنم نگاه خمارشو دوخت تو چشمام يدارم نگاش م ديد تا

 ..رنگ بود يب.. وانيتو ل ختيو ر يكه روم بود دستشو برد سمت بطر همونطور

 ..زميبازش كن عز:دهانمو گفت  ياورد جلو وانويل

 ..نفرت سرمو چرخوندم با

 ..بازش كن گميبهت م: ديلب غر ريز

 ..ول كرد و دهنمو محكم گرفت و فشار داد و بازش كرد دستمو
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 ..خواست منو هم مست كنه يم يعوض..دستش ريتو دهنم زدم ز زهيكه خواست بر نياورد جلو وهم وانويل

 ..چرخه يمحكم زد تو صورتم كه احساس كردم كل سالن داره دور سرم م نيهمچ

 ..نداشتم يبزرگ بود و من در برابرش انچنان زور كلشيه..شد جاش بلند  از

 ..پركاه بلندم كرد و منو انداخت رو شونه ش مثل

 ..باهات رفتار كنم گهيجور د ديبا..يشيادم نم ينجوريتو ا.. نه:خشم گفت  با

 ..خنده و منو به طرف در سالن برد ريمستش زد ز يصدا با

 ..نيمنو بذار زم..ستين تيحال.. يتو مست..؟يبر يمنو كجا م..يضولم كن عو:زدم تو كمرش  يمشت م با

 ..ديخند يم زياون فقط جنون ام يول

 ..ته باغ رهيكه داره م دميو د رونيدر رفت ب از

 ..خواد چكار كنه؟ يم ايخدا

 ..منو هم محكم گرفته بود يخورد ول يمست بود همه ش تلو تلو م چون

 ..حال مامانم بد نبود اگر

 ..نبود يلعنت يماريب نيا اگر

 ..واسه مادرم سم نبود يناراحت اگر

 ..افتهيو جونش به خطر م شهيحالش بد م نهيرو بب يصحنه ا نيچن نكهيدونستم به محض ا يم يول..كردم يو صداش م دميكش يم غيج االن

 ..ارزش داشت شتريب زيبود كه جون مادرم برام ازهمه چ نيبه خاطر ا اميتموم بدبخت..خواستم ينم نويا من

 ..نيخواستم منو بذاره زم يدادم و ازش م يفحش م ارشيبه ك فقط

 ..گفت ينم يچياون ه يكردم ول يكردمو ازش خواهش م يهق هق م..م گرفته بود هيگر گهيد

 ..در اورد و بازش كرد بشياز تو ج ديكل هي..در بود كه قفل بود هيباغ  ته

 .. منو برد تو..تمومه كارم گهيدونستم اگر برم اون تو د يم

 ..نمياطرافمو بب يتونستم درست و حساب يچون رو شونه ش افتاده بودم نم..برق رو زد ديكل

 ..به اطرافم انداختم عينگاهه سر هي..افتادم رو تخت..پا درو بست و پرتم كرد با

 ..قفسه پر از خرت و پرت هيتخت بود و  هيهم  نورشيا..هيدونستم اونطرفش چ ينم..درست وسط اتاق زده شده بود ميضخ يپرده  هي

 ..مشروب بود..دميد اليكه تو و يدرست مثل همون..از توش برداشت شهيش هيطرف قفسه و  رفت

 ..رو داد باال و چند جرعه ازش خورد شهيكه نگاش به من بود ش نطوريباز كرد و هم درشو

 ..شد يداشت مست تر از قبل هم م..ست كه بود م..برو برگرد كارم ساخته ست يب..دهنمو با ترس قورت دادم اب

 ..اومد جلو يداشت م..رو تخت عقب عقب رفتم..و با لبخند به طرفم اومد نييرو اورد پا شهيش

 ..دياز پشت موهامو كش يرفتم طرف در ول.. دستش در رفتم  رياز ز زيخ هي با
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 ..چرخ دور خودم زدم و بعد هم افتادم رو تخت هيرتم كرد كه و پ ديمنو كش نيهمچ...و دستمو به موهام گرفتم دميكش غيدرد ج با

 نقدريسالن ا يتو..تر شده نيسنگ كلشيكردم ه ياحساس م..خدا به دادم برس يوا..خواستم برگردم كه افتاد روم..شكم افتاده بودم  رو

 ..نبود نيسنگ

 ..؟يبر يخوايم يزود نيبه ا..ميشروع كن ميخوا يتازه م..كجا خوشگلم: دميكنار گوشم شن صداشو

 زيخنده هاش جنون ام ديخند يم يداد و وقت يكلمات رو كش م..هم داشت يبد و تند يعجب بو..كرد يالكل داشت حالمو بد م يبو

 ..هق هقمو خفه كرده بودم..شده بود سيصورتم از اشك خ..بود

 ..بشه هوشيخدا كنه ب..نييافتاد پا يسرش داشت م..شد يباز نم يچشماش از زور خمار..م رو گرفتو برم گردوند شونه

 ..پس..نبود شيحال يچياون االن مست بود و ه..زد به سرم يفكر هيدفعه  هي

 ..خمارش نگام كرد و اونم لبخند زد يبا همون چشما..لبخند زدم ناخواسته

 يداشت گردنمو م..حال شده بود يب..عقب و دستامو دور كمرش حلقه كردم دميو خواست منو ببوسه كه سرمو كش نيياورد پا سرشو

 ..ديبوس يبود و با حرارت منو م اريهنوز كامال هوش يول..بدنش شل شده بود..ديبوس

 ..كردم يم يباز لميبراش ف ديبا..با لبخند نگاش كردم..دستشو گرفت به بازومو نگام كرد..نوازشش كردم و خوابوندمش رو تخت اروم

منم رو پاهاش ..شد و تو جاش نشست زيمخين..نييرو برداشتم و اوردم پا ينشستم رو پاهاش و بطر..بود زيم يسرش رو يمشروب باال يبطر

از اونطرف ..كردم تو دهانش يجرعه جرعه خال..دهانش و اون هم همونطور كه زل زده بود به من دهانشو باز كرد يرو بردم جلو يبطر..بودم

 ..دميمال يمهم شونه هاشو 

 يمن نه اهلش بودم نه ازش خوشم م يشد ول ياغوشش م يرايباز پذ يمن بود با رو يجا يا گهياگر هر دختر د..جذاب بود يليخ شييخدا

با دلم چكار  يگرفت ول يصورت م نكاريدرسته قبول كرده بودم باهاش ازدواج كنم و باالخره ا..تجربه م با اون باشه نيخواستم اول ينم.. اومد

 ..دهيرو نم ارشيورود به ك يكه درش بسته ست و اجازه  يدل..كنم؟

 ..تفاوت بودم يكامال ب..بردم ياومد و نه لذت م ينه خوشم م..نسبت بهش نداشتم يحس چيه يكردم ول يرو م نكارايا تموم

 يوگرنه م..بهتر بود يجورنيا..خواستم يكه م يزيهمون چ..مست شده يمعلوم بود حساب..اتاق يرو از دستم گرفت و پرت كرد گوشه  يبطر

بشه و بعد هم خونش  شيزيخواستم چ ينم يدنبالم ول افتهيدرضمن حس و حالشو هم نداشت كه ب..بزنم تو سرشو فرار كنم  يزيچ هيتونستم با 

 ..بود نيهم شيكيشد استفاده كرد كه  يهم م گهيد ياز روش ها..گردنم افتهيب

 ..نا نداشت چشماشو باز كنه..بلوزمو باز كرد يدستاشو اورد باال و دكمه ها يحال يبا ب..بود چشماش بسته..دور گردنش حلقه كردم دستامو

شدم و  الشيخ يب نيهم يممكنه اوضاع بدتر بشه واسه ..؟يبشه چ كيبا خودم گفتم اگر تحر يول ارهيكه لباسمو در ن رميجلوشو بگ خواستم

 ..بشه هوشيب يبود كه از زور مست نيهم به هم دميتنها ام

نره و  شيخوام پ يبود اوضاع اونطور كه م نيترسم از ا..لرزش نامحسوس بود نيو ا ديلرز يتنم م..اورديدرش ن..نييتا شونه اورد پا بلوزمو

 ..كار دستم بده ارشيك

همه گرما و حرارت و  نيبا ا يول..يليخ..داغ بود يليخ..كردم يبلوزش هم احساس م يتنشو از رو يگرما..خوابوند رو تخت و افتاد روم منو
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 ..بودن كه تو اون لحظه اومده بودن سراغم ييدو حس تنها حسا نيا..يزاريجز ب..داد جز نفرت يبهم دست نم يحس چيرفتارش باز هم ه

 ..نييطور رفت پا نيداغشو گذاشت رو گردنمو وهم يلبا

 ..بود هوشيب مهين..سرشو گذاشته بود رو شونه م..نگاش كردم..نكرد يمكث كرد و حركت دميد..ديبوس شونمو

 نهيس يرو شونه و قفسه  ديدستشو كش..كرد يرو م نكارايا يچشماش همچنان بسته بود و تو خمار..نيياورد باال و بلوزمو كامل اورد پا دستاشو

 ..م

 ..شد؟ هوشيب يعني..حركت شد يدفعه ب هيهم  بعد

 ..ارشيك:صداش كردم ..دادم تكونش

 ..گفت كه متوجه نشدم ييزايچ هيلب  ريكنار كه سرش افتاد رو تخت و ز دمياروم خودمو كش..نداد يجواب يول

 ..ايآر..كشمت  يم..ذارميزنده ت نم..ايكشمت آر يم:داد زد  ارشيدفعه ك هيموقع  نيبلوزمو بستم در هم يدكمه ها عيسر

 ..ه؟يك گهيد ايآر..گه؟يداره م يچ نيا..ترس نگاش كردم با

 ..زد يحرفا رو م نيا يهم از سر مست ديشا اي.. ديد يانگار خواب م..ديدوباره قلت زد و به پشت خواب..زد و پشتشو كرد به من قلت

 يت م چارهيب..؟يكردچرا نابودم ..؟يكرد نكارويا يچ يبرا..كشمت يم ايآر..يتو باعثش بود..تو..يتقاصشو پس بد ديتو با ايآر:لب گفت  ريز

 ..كشمت يخودم م يروز با دستا هيمطمئن باش ..ايكنم آر

 ..حرفاش حس كرد يشد تو يم ينفرت رو به خوب يمست بود ول نكهيبا ا..زد؟ يحرف م يدرمورد ك ارشيك..كردم يتعجب نگاش م با

 ..خواد بكشتش؟ يچرا م..همه ازش متنفره؟ نيچكار كرده كه اون ا ارشيبا ك..ه؟يك ايآر يعني

 ..گهيبرو د..ابيرو در تيبهار موقع اليخ يب

 ..سرجام خشكم زد..و رفتم سمت در و بازش كردم نيياز رو تخت اومدم پا عيسر

 يحاال چه جور..با ترس به اطرافم نگاه كردم..نشده بود ميكردم حال يم هياز بس گر..بود ؟ كيتار نقدريهم ا مياومد يم..كهيچقدر تار نجايا يوا

 ..برم؟

 ..كردم دايپ يزيچ يچراغ قوه ا هيقفسه  يتو ياون خرت و پرتا يقاط ديگرفتم برگردم تا شا ميتصم

روشن ..دكمه شو زدم..كردم دايپ كيكوچ يچراغ قوه  هي..رونيب ختميتوش بود رو ر يراست رفتم طرف قفسه و هر چ هي..تو اتاق رفتم

 ..كه چشمم به پرده افتاد رونيق برم بو خواستم از اتا دميكش يقينفس عم..شياخ..شد

 ..ديتاب يم نطرفياز اون طرف پرده به ا ينور كم..رفتم طرف پرده و اروم گوشه ش رو زدم كنار..خوابه خواب بود..انداختم ارشيبه ك ينگاه

 يباز داشت تو خواب حرف م..دميرو شن ارشيك يخواستم برم جلو كه صدا..شده بود دهيچ واريهم درست كنار د يتا جعبه و كارتون رو چند

 ..زد

 ..رونيكه اومده بود سراغم گذشتم و از در رفتم ب يجعبه ها و حس كنجكاو رياز خ..بشه بهتره هر چه زودتر برم داريممكنه ب اليخ يب

 ..مياورديشانس ن نمياز ا..چندبار روشن خاموش شد تا نورش ثابت موند..قوه رو روشن كردم چراغ

 ..كه روشن بود پس چرا االن خاموش بودن؟ اطيح يچراغا..رفتم اليبه طرف و عيسر يقدم ها با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٧ 

 ..خدااااااا يوا..شده بودم كه نور چراغ قوه خاموش شد كينزد اليبه و بايتقر

با حرص ..بود دهيفا يب يچندبار چراغ قوه رو روشن خاموش كردم ول..بود كيتار كهيو با وحشت به اطرافم نگاه كردم تار سادميوا سرجام

 ..نيپرتش كردم رو زم

 ..خاموش بشه؟ رتريشد چند لحظه د يحاال نم..شانسه من دارم؟ نميا..اه

 ..دهانمو والفرار يبرگردم دستمو گرفتم جلو نكهيبدون ا..دميخش خش شن يپشت سرم صدا از

 ..دهانم كه صدام بلند نشه يالبته دستمو گرفته بودم جلو..دميدو يم دمويكش يم غيج

 ..خودم هم سخت بود يو رفتم تو كه باورش برا اليو خودمو رسوندم به و دميدو كياون تار يتو نيهمچ

 ..راست رفتم طرف پله ها و رفتم باال هي..بودم دهيترس يليخ..زدم ينفس م نفس

 ..با وحشت رفتم كنارش..كنه يو داره ناله م نيمامان افتاده رو زم دميد..اتاق رو باز كردم در

 ..مامان حالت خوبه؟..مامان:گرفتم و صداش زدم ش رو  شونه

 ..كرد يفقط ناله م..گرفته بود تو دستاش سرشو

 ..كنه يفقط سرم درد م..خودتو نگران نكن..خوبم دخترم:كه پر از درد بود گفت  ياروم يصدا با

رو  ديكمكش كردم خواب..رو پاك كردم شينيبرداشتمو وخون ب زيم يبرگ دستمال از رو هي..اومد يخون م شينيخدا از ب يوا..بلند كرد سرشو

 ..تخت

 ياب رو گرفتم جلو وانيقرص ازتو جلد در اوردم و گذاشتم تو دهانش و ل هي عيسر..ديكش يدرد م نطوريوگرنه هم..دادم يقرصشو بهش م ديبا

 ..جرعه خورد و سرشو گذاشت رو بالشت هي..دهانش

اطراف رو  نيبلدم نه ا يمن كه نه رانندگ يول..مارستانيبردم ب يالاقل مامان رو م ينجوريا..بود افتادهيور ناون هوشيمست و ب ارشيكاش ك يا

 ..شناسم يم

 ..كردم يپر از اشكم به مامان نگاه م يكردم و با چشما يم هيصدا گر يب فقط

 ..ديچيپ يو به خودش م ديكش يچشمام درد م يجلو

 ..كمكش كن ايخدا

 ..دميرو بوس شيشونيخم شدم و پ..ظاهرا قرص اثر كرده بود..كم به خواب رفت كم

 ..رياونو ازم نگ ايخدا..بدون مامانم چكار كنم؟ من

 دنيپدر بزرگ شدم و تنها ارزوم د يكه ب مياون از بچگ..من چرا انقدر بدبختم ؟ ايخدا..كردم هيگذاشتم كنارش رو تخت و از ته دل گر سرمو

 ..محروم بودم نميازا يول..ازش داشته باشم يعكس هيالاقل  نكهيپدرم بود و ا

 يو درك م دميد يرو م نايمن با همون سن كمم ا يول..باشم شيكرد تا من تو اسا يو اون كار م نيا يكه مادرم تو خونه  تمونياز وضع اون

 ..كردم

 ..مونه يزنده نم اديمادرم سرطان داره و ز دمياستراحت بكنه فهم گهينوبت من بود به مامانم كمك كنم و اون د گهيگرفتم و حاال د پلمويد يوقت
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 ..اال شوهر اديبهش م زيافتادم كه اسم همه چ يادم هوس باز نيهمچ هي رياالنم كه گ تياز وضع نيا

 ..از االن بدتره تميباهاش ازدواج كنم وضع يوقت حتما

 ..اخه چرا؟..چرا؟..نم؟يرو بب يتونم رنگ خوشبخت يوقت نم چيهمن  يعني ايخدا

 ..ديلرز يزور هق هق شونه هام م از

 ..كردم كه همونجا خوابم برد هيگر انقدر

 چهارم فصل

 ..ش رو بگو هيخب بق:با خنده گفت  دينو

 يمجبور شدم بهش نفس مصنوع..مجبور شدم ومديهر كار كردم بهوش ن..رونياز اب اوردمش ب گهيد يچيه:داد وگفت  رونينفسش را ب ايآر

 ..بدم

 ..دمت گرم ايبود آر يجك خنده دار:خنده و در همون حال گفت  ريزد ز دينو

 ..ش رو بگو هيبق يچيه..زهيخب چ..خب:خنده ش را خورد وگفت  عيسر ديرا رو خودش د ايآر ينگاه جد يوقت

تو ..بكنم؟ يكار ايبدم  ينجات بودم كه بخوام بهش نفس مصنوع قيخه مگه من غرا..داشتم دياولش ترد:نگاهش را از او گرفت و گفت  ايآر

 ينجات بدم بعد هم بهش نفس مصنوع ايدختر رو ازتو اب در هيروز  هيكردم  ياصال فكرشم نم..كارا نكرده بودم و برام سخت بود نيعمرم از ا

 ..من  يبذار جا خودتوتو ..بدم

 ..تجربه ت چطور بود؟ نيحاال اول..باحال تره يتو باش..تو يتونم خودمو بذارم جا ينم:گفت  طنتيوبا ش ديخند دينو

 .......؟يچ يتجربه :نگاهش كرد وگفت  يجد ايار

 ...و  يو بعدش هم نفس مصنوع ايدختر از تو در هينجات  --

 ..دينگاش كرد و خند طنتيش با

 ..؟يكن يمنو مسخره م..زهرمار: ديبا اخم غر ايآر

داره جالب ..ش رو بگو هيخب خب بق..كنه؟ يجرات داره با جناب سرگرد رادمنش شوخ يك..اينه جان آر:با خنده از جاش بلند شد وگفت  دينو

 ..شهيم

به موقع ترمز  ياگر مراد..نبود ابونيحواسش به خ ابونيرفت اون طرف خ يداشت م..دمشيصداقت د ياليو يهم جلو روزيد گهيد يچيه-

تر باهاش  يجد يهر چ..سادهيجلوش وا سيمامور پل هيزد انگار نه انگار  يرك حرفشو م يليخ..هيدختره نترس..بهش ميزد يم نكرده بود حتما

 ..داد  يجوابمو م شتريزدم ب يحرف م

 ..به خاله بگم؟-

 ..رو؟ يچ:با تعجب نگاهش كرد  ايآر

 ..چشمتو گرفته نكهيمثل ا..ش؟يخواستگار ميبگم بر--

 ينم نكارويتازه اگر نامزدش هم نبود عمرا ا..صداقت؟ ارشينامزد ك ياونم خواستگار..؟يخواستگار..هه:با پوزخند نگاهش كرد وگفت  ايآر
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 ..من نه قصد ازدواج دارم نه ازاون دختر خوشم اومده..كردم

 ..ارشه؟يواقعا اون دختر نامزده ك:مات و مبهوت نگاهش كرد وگفت  دينو

 ..؟يدرموردشون بفهم يزيچ يتو تونست..اره خودشه:داد سرش را تكان  ايآر

 ..كنند يچكار م نجايهستن و ا ياونا ك شهيباالخره معلوم م..قراره فردا گزارشش رو بهم بدن..نه-

 ..حتما منو خبر كن ديبه دستت رس نكهيپس به محض ا..درسته-

 ..باشه حتما جناب سرگرد رادمنش-

 ..ايمنو جناب سرگرد صدا بزن نه آر يگيخودت م..ه؟يخب چ:وگفت  ديهم خند ديچشم غره رفت كه نو ايآر

 ..خانواده هامون شيخونه و پ ينه تو..ميهست اتيعمل ايكه تو ستاد  هياون مال زمان-

 ..نه؟ گهيصدات بزنم د ايتونم ار يكه من م يپس االن اجازه ش رو صادر كرد--

 ..يندار ازيهم ن يكس يبه اجازه  يكن يم يواگرچه تو هر كار بخ..اره:وگفت  ديخند ايار

 ..تازه اومده تونييدا..تو؟ نيايچرا نم..؟ ديگوشه نشست هي ييباز شما دوتا تنها: ديمادرش را از پشت سرش شن يصدا

 ..ميبه حال خودمون باش رمرديما دوتا پ ديبذار ديخاله شماها جوون:گفت  دينو

 يم حيشترترجيرو ب ييوخلوت و تنها ديساز يو شما جوون و با ما هم نم ميريما پ يعنيداشت كه  يمعن هيحرفت تنها  نيبه نظرم ا..كلك  يا --

 ..درسته؟ ديد

 ..نبود نينه خاله منظورم ا:هل شد وگفت  دينو

 ..بود؟ يپس منظورت چ:كه اسمش هما بود با خنده گفت  ايار مادر

 ..ستين التونيخ نيشما هم ع مايرشديپ ايمن و آر..د؟يه كار بشدست ب نيخوا يم يبود پس شما و مامان ك نيمنظورم ا--

 ..ن؟يخوا يزن م يعني..؟يچ يعني:انداخت وگفت  ديو نو ايبه آر ينگاه مشكوك هما

 ..تو خال يزد..باهوشم برم يقربون خاله  يا: دينو

 ..ندارم يميتصم چيبذار من فعال ه هياز خودت ما:با اخم نگاهش كرد وگفت  ايآر

 ..اميبرو منم پشت سرت م..ريبشو برو زن بگ شقدميحداقل به خاطر من پ..گهيد دنيمنو زن نم نايخب به خاطر تو ا: دينو

 ..تو برو من از پشت سر هواتو دارم..ميكن نكاروينه چرا ا-

 ..جلو افتهيكنه ب يغلط م كتريتا بزرگتر هست كوچ ستميبه زحمتت ن يمن راض يول.. واقعا دستت درد نكنه --

 ..كنم يخوام فقط نگات م يجلو من كه نم افتيب يخوا يتو كه زن م..اره؟ يكن يترو م كيمواقع خوب مراعاته بزرگتر و كوچ نجوريا -

 ..بعد تو اياول آر گهياون م..ندارم برو به خاله ت بگو يمن كه حرف --

 ..يباال بزنه كه واجب تر نيبه ازدواج نداره فعال واسه تو است ميتصم ايبه خاله بگو ار--

 ..بسه:گفت  يبلند يخواست جوابش را بدهد كه هما با صدا دينو

 ..دو ساكت شدن و به او نگاه كردن هر
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 ..همه بحث نداره كه نيا گهيسركار د ديهمه مدت منو گذاشت نيا نيخوا يزن نم ديكالم بگ هيخب ..د؟يكن يچقدر كل كل م --

 نيكه دارم به هم يشغل طيشرا نيبا ا يمطمئنم كس..تونم ازدواج كنم يمن به خاطر كارم نم ديدون يشما كه م..نه مامان :نگاهش كرد وگفت  ايآر

 ..ستياالن وقتش ن..ازدواج ندارم يبرا يميتصم چيدرضمن من فعال ه..كنه يبا من ازدواج نم يراحت

 ..وقتشه ؟ يپس ك: ديبهش توپ دينو

 ......گل داد يكه ن يوقت:هم همانطور جوابش را داد  ايآر

 ..بمونم نه؟ شيتو خمار ديبا يسال 10 هي گهيد يچيپس ه--

 ..؟يبه من چكار دار ريتو برو زن بگ..نه -

 ..من كه --

 نيخوا يزنو م ديازدواج كردشما دوتا با شغلتون ..ديزن بمون يخب هر دوتاتون ب يليخ..ديكالفه م كرد..گهيبسه د:گفت  يبا لحن كالفه ا هما

 ..ديبا هم بحث كن يه نينيجا بش نيهم..چكار؟

 ..داخل رفت

 ..؟يخواست يم نويهم:نگاه كرد وگفت  ديبه نو ايآر

 ..يتو شروع كرد --

 ..تو؟ ايمن  -

 ..تو اي--

 ..به خدا يرو دار يليخ-

 ..جناب سرگرد ميچاكرت--

 ..نگفت يزيو چ ديخند ايآر

******* 

به اون شب ..رفتم تو فكر..دادم و چشمامو بستم هيتك يصندل يسرمو به پشت..عقب كنار مامان نشسته بودم نباريا..ميراه برگشت به تهران بود تو

 ..كردم يفكر م ارشيوك

هم  يوقت دميهر ندظ كيرو تا نزد ارشيك..مارستانيب اديحاضر نشد باهام ب يجور چيه..بهتر شده بود يشدم مامان حالش كم داريكه ب فرداش

 ..شهيمثل هم..بود كيو ش زيتر وتم.. اليو ياومد تو

 ..هم بوده من متوجه نشدم ديشا..نبود يخاص زياون اتاق كه چ يتو..ده؟يكجا انقدر به خودش رس نيكرده بودم كه ا تعجب

تر هم شده  يميتازه صم..كرد يباهام رفتار م شهيو مثل هم يمعمول يليحرفا بود وخ نياون پررو تر ازا يول..كردم ينگاهش هم نم اصال

 ..ادشه؟ي يعني..كنه كاريخواسته چ يم شبيانگارنه انگار كه د..بود

 ..كردم ياشتباه م ينمونده ول ادشي يزيچ يكردم تو حالت مست يم فكر

داده بود منو  هياومد تو اشپزخونه و همونطور كه به درگاه تك ارشيك..مامان هم تو سالن نشسته بود..كردم يرو جمع م زياز ناهار داشتم م بعد
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 ..سرمو بلند نكردم تا نگاش كنم يكردم ول يخودم حس م يرو ينگاهش رو به خوب ينيسنگ..كرد يهم نگاه م

 ..زميعز يكن يباز لميف يخوب بلد: دميشستن ظرفا بودم كه صداشو شن مشغول

 ..و گنگ نگاهش كردمبرگشتم  نيهم يبرا..منظورش نشدم متوجه

 ..ادينم ادمي يزيچ گهيشدم د هوشيب يفقط وقت..ادمهيرو  شبيمن تموم اتفاقات د يول..نه؟ ستين ادمي يچيمن ه يفكركرد:زد وگفت  پوزخند

 ..نگاهمو ازش گرفتمو ومشغول كارم شدم عيسر

 يها و صدا كيبشقاب از دستم افتاد كف سرام..شد دهيدفعه دستم كش هيكه  دميكش يبشقابا رو اب م يكي يكيداشتم ..بهش بود پشتم

 ..ديچياشپزخونه پ يفضا يشكستنش تو

 ..نگاه كردم ارشيوحشت به ك با

 ..دستمو ول كرد عيسر ارشيك..اومد تو اشپزخونه مامان

 ..شكستن اومد يصدا..شد دخترم يچ:نگام كرد وگفت  يبا نگران مامان

خورد و  زيمنم حواسم نبود پام ل ييظرفشو يبود جلو ختهياب ر يكم..نبود مامان يزيچ:زدمو گفتم  ينگران نشه لبخند مصنوع شتريب نكهيا يبرا

 ..بشقاب از دستم افتاد شكست يول افتميمنو گرفت ن ارشيك..بشقاب هم تو دستم بود

 ..مواظب باش دخترم:وگفت  ديكش يقينفس عم مامان

 ..دياستراحت كن ديشما بر..باشه مامان--

 .. ستميخسته ن--

 ..دهيدكتر گفته استراحت براتون مف يول..دونم مامان يم--

 ..تو اتاق رميپس من م..باشه دخترم:سرشو تكون داد وگفت  مامان

 ..دميترس يكنارم م ارشياز حضور ك..تو سالن باش نجايخواستم بگم نه نرو هم يم

 ..دميداروهاتونو م اميم گهيد ي قهيمنم تا چند دق..تو اتاق ديباشه بر:درعوض گفتم .. نوبگميا ديزبونم نچرخ يول

 ..رونيسرشو تكون داد و از اشپزخونه رفت ب مامان

 ..كرد يبود و نگامون م سادهيساكت كنارم وا ارشيمدت ك تمام

 ..تموچ دستمو گرف ارشيبشقاب رو جمع كنم كه ك يشكسته  يها كهيخم شدم ت رونيكه مامان رفت ب نيهم

 ..زل زده بود به من يظيبا اخم غل..بلند كردمو نگاش كردم سرمو

 ..يخواد جمعشون كن ينم --

 ..اخه يول-

 ..كه گفتم نيهم--

 ..نگفتم يزيچ يدستم درد گرفته بود ول..دستمو برد پشتم و سفت نگهش داشت..ناخواسته افتادم تو بغلش..سمت خودش ديكش منو

 ..شياب يزل زده بودم تو چشما يكرد منم سخت و جد ياخم نگام م با
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 ..؟يكن يم غيپس چرا خودتو ازم در..ياالن هم بهم محرم..يتو قراره زن من بش--

كنم چون  يم غيسوما خودمو ازت در..شترينه ب تيمحرم ي غهيفقط در حد ص يول ميدوما محرم هست..لطفا هوا ورت نداره ستمياوال من زن تو ن-

 ..كاراتو تحمل كنم نيتونم ا يچون نم..مدوستت ندار

 ..كدوم كارا؟..يكه منو دوست ندار يكن يتو غلط م: ديكرد وبهم توپ زير چشماشو

كه قراره  ينه كس يكن يبه من به چشم هوس و شهوت نگاه م نكهيا..مشروب خوردنت..تيهوس باز..كارات يهمه ..لطفا درست حرف بزن-

 ..نه خودم يخوا يم ازتين يتو منو به خاطر ارضا.. يباهاش زدواج كن

 ..؟يفهم يم اديازت بدم م..زارميكارات ب نيا ياز همه :پر از خشمش و ادامه دادم  يزدم تو چشما زل

زده بود  يليروزگار انقدر بهم س..شده بودم دهياب د گهيد..كه بهم زد حس كردم يلياز درد س شتريدلم بود رو ب يكه تو يدرد..تو صورتم زد

 ..بود چيجلوش ه ارشيحركت ك نيكه ا

من تورو به دست  يول..اره؟ اديكه از من بدت م..؟يكن نيتوه نطوريصداقت ا ارشيبه ك..به من يكن يچطور جرات م..خفه شو اشغال:زد  داد

 ..؟يديفهم..تونم داشته باشمت يفقط من م..فقط من..بهت برسه يا گهيدست كس د ذارمينم..منتظر اون روز باش بهار..ارميم

من سخت ..اوردميخم به ابروم ن يدرد گرفت ول..نتيكاب يپشتم خورد به لبه ..به خون نشسته ش نگام كرد يهلم داد عقب و با چشما محكم

 ..با من بكنه خواديهر كار م ذارمينم..ستميميسفت و محكم جلوش وا..بودم

 ..بود شتريب رشيتاث هيو كنا شياز هزار تا كالمه پر از ن..راش بس بودنگاه ب نيهم..با خشم ونفرت نگاش كردم فقط

 ..رونيمشت كرد و برگشت و از اشپزخونه رفت ب دستاشو

 ..ميگشت يبر م ميحاال داشت و

 ..خوشحال شدم يليخ..كرده بودن مميتقد يرو دو دست ايانگار دن..ميگرد يگفت فردا بر م يوقت

 ..متنفر بودم اليدونم چرا از اون و ينم يول..رو دوست داشتم شمال

 ..ماه بعد 3

 

 ..داد يشد و سالم نظام كزاديوارد اتاق سرهنگ ن ايآر

 ..قربان؟ ديداشت يبا من امر-

 ..نديبنش يصندل يفرمان ازاد داد واشاره كرد كه رو سرهنگ

 ..نشست و منتظر چشم به جناب سرهنگ دوخت ايآر

صداقت و دار و دستش مربوط  ارشيبه ك..ياعزام شد تيمامور هي يبرا ايآر:گفت  يحن محكمسرهنگ نگاهش كرد و با صدا و ل جناب

به دست  يازش مدرك محكم يبتون نباريفكركنم ا..ما رو بهش مشكوك كرده ياطالعات ازش به دست اوردن كه حساب يسر هيبچه ها ..شهيم

 ..ياريب

 ..د؟ييفرما يم يقربان چه دستور-
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 ..زرنگه يليادم خ نيا..مواظب باش يليپس خ..ميموفق بش ديبا نباريا ايآر..شيريگ يم رنظريشب و روز ز..تهران يشيمنتقل م يمدت يبرا--

 ..كنم يجور شده دستشو رو م نبارهريا ديمطمئن باش..بله قربان-

 ..د؟يبه دست اورد يدر مورد نامزدش اطالعات يراست..هيعال نيا..خوب اريبس:سرهنگ لبخند زد وسرش را تكان داد وگفت  جناب

كه دارن  يوضع و اوضاع يكنم برا يمن فكر م.. كنه يم ينداره وبا مادرش تنها زندگ يخوب يظاهرا اون دختر وضع مال..بله جناب سرهنگ-

 ..من بهش مشكوكم نيهم يبرا..ازدواج كنه ارشيحاضر شده با ك

 ..چطور؟..؟يمشكوك:به او انداخت و گفت  يقينگاه دق سرهنگ

 يكيدست به  ارشيتونه با ك يم.. نيبنابرا مارهيمادرش ب نكهيو ا ستيخوب ن اديز تشونيمتوجه شدم وضع يوقت:سرش را تكان داد وگفت  ايار

داشتن  رنظريكه اون دختر رو ز يياز بچه ها يمدت خبر نيا يما تو..ارهيهم به دست م يپول خوب ينجوريخب ا..اون كار كنه يكنه و برا

 ..ستميمطمئن ن يفعال بهش مشكوكم ول نيهم يبرا..ميدنكر افتيدر

 يهردو..يبر تيمامور نيبه ا ديتو حتما با نصورتيخب در ا..نطوريكه ا: بعد از چند لحظه سرش را بلند كرد وگفت ..به فكر فرو رفت سرهنگ

 ..خوب حواستو جمع كن نيحق با تو باشه بنابرا ديشا..ريبگ رنظرياونها رو خوب ز

 ..حتما قربان-

دست  يمدت بتون نيا يط دوارميام.. اونجا  يريماه م 1فعال ..هم بهش گفتم تيتهران هماهنگ كردم و درمورد انتقال يتو يبا سرهنگ محمد-

 ..پس مراقب باش ايما به تو هست آر ديام يهمه ...يپر برگرد

 ارشيشك ندارم كار ك..كنم يافراد گروهم رو ازادانه ولشون نم نيمونطور كه بهتون گفتم من قاتله..امياز پسش بر م ديمطمئن باش..بله قربان-

 ..دارم يقو ي زهيهم انگ نكاريا يبرا..گذرم يازشون نم يراحت نيبه هم نيو همدستاش بوده بنابرا

 ..او تكان داد يحرفها دييتا يسرهنگ سرش را به نشانه  جناب

******* 

 ..ماه چكار كنم؟ 1 نيپس من تو ا:گفت  يزيراض امبا لحن اعت دينو

 ..همون كارو بكن..؟يكرد يمدت چكار م نيا يتو:گفت .. نگاهش را از جاده گرفت و به او دوخت ايآر

 ..ام؟يداد منم باهات ب يشد سرهنگ اجازه م يم يخب چ--

 ..ميكار دار يليهم خ نجايا..دينو تهيمامور هي نيا..؟يمهمون رميمگه دارم م -

 ..بهتره هاااا اميمنم باهات ب..ميكار دار يلياونجا هم خ يدرسته ول --

 ..مواظب خاله و مامان هم باش يراست..من راحت تره اليخ يباش نجاينه تو ا-

 ..ندارن يبه من كار گهيشوهراشون هواشونو دارن د -

 ..ت عمل كن فهيپس به وظ..يمراقبشون باش يدار فهيخب تو هم وظ --

 ..دستوره؟ هي نيا:نگاهش كرد وگفت  وسانهيمأ دينو

 ..شك نكن:با لبخند گفت  ايار
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سر  ييبال هي ينر يول..برس تتيتو هم اونجا به مامور..كنم يم عمل م فهيبه وظ نجايمن ا.. چشم جناب سرگرد :لب با حرص گفت  ريز دينو

 ..منو بچسبه ها ي قهي اديخاله ب ياريخودت ب

 ..كرده يم يمن جان فشان يبرا شهيانگار هم گهيم نيهمچ..نترس:وگفت  ديخند ايآر

عقب وگرنه  يبرگشت عيبود به موقع صدات زد و تو هم سر يك..رفته؟ ادتيرو  شيماه پ 6 اتياون عمل.. يجنابعال يشدم سپر بال..؟يپس چ --

 ..با چاقوش پاره پورت كرده بود جناب سرگرد اروياون 

 ..ادينم ادميمن كه :با خنده نگاهش كرد وگفت  ايار

 ..خنده ريهم بلند زد ز ايبا حرص به اون نگاه كرد كه ار دينو

 ..هرهر بخند اياونوقت ب..دهيمن ماست چقدر كره م هي يفهم ينجاتت ندادم م نباريا يوقت..كوفت: ديلب غر ريز دينو

 ..؟يعيسروان شف يگفت يزيچ:گفت  ديرو به نو يت و با نگاه تندبه خودش گرف يبود حالت جد دهياو را شن يكه صدا ايار

 ..نه مگه من حرف زدم؟:گفت  عينگاهش كرد و سر دينو

 ..يدون يفكر كنم خودت بهتر م:با همان لحن گفت  ايار

 ..كردم يم تيموفق يداشتم تو دلم برات ارزو..نگفتم يزينه بابا من چ --

 ..باشه يكه گفت ينيهم دوارميام:نگاهش كرد وگفت  ايآر

 ..شك نكن:چشم نگاهش كرد وگفت  ياز گوشه  دينو

 ..گفت ينم يزيچ يشد ول يتنگ م دينو يسربه سر گذاشتن ها يدلش برا..زد يصورتش را برگرداند و لبخند نامحسوس ايار

 ..داد ياحساساتش را بروز نم يكه به راحت..خصلت او بود نيا

 .. ديخند يتوانست خودش را كنترل كند و م ينم گريبود د دينو شيپ يوقت يول..بود ياوقات سخت و سرد و جد اكثر

******* 

 ..هم خوشحال شدم يليرفت كه از رفتنش خ يسفر كار هيبه  ارشياز اون رو ك ميماه و ن كي..گذشت يم ارشيمن و ك يماه از نامزد 3

 ..مدت نبود تا با حرفا و كاراش زجرم بده نيتو ا الاقل

زد دوست داشتم از دستش  يباهام حرف م يوقت..شد يگرفت چندشم م يدستمو م يوقت..اومد يبدم م زميگفت عز يراه به راه بهم م نكهيا از

 ..گرفت يداد حرصم م يبهم دستور م يوقت..فرار كنم

 ..شد يكاراش باعث عذابم م نيا ي همه

 ..تونستم تحملش كنم يم نكهيدوستش داشتم و نه ا نه

 ..چون مجبور بودم..كردم يرو تحمل م ارشيقط به خاطر اون بود كه كف..مادرم فقط

 ..نهيو منو بب اديتونه ب يشلوغه و نم يليگفت سرش خ يم..باهاش برخورد نداشتم اديمدت هم ز نيا يتو

 ..نشه داتيپ نورايصد سال ا خواميگفتم چه بهتر م يهم از خدا خواسته تو دلم م من

اصال حس ..زد و من شنونده بودم ياون حرف م شتريب..پارك ميبار هم رفت كيرستوران و  ميبارش رفت هيكه  رونيبار باهاش رفته بودم ب 2 فقط
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 ..كردم كه نامزدمه ينم

 چيبت بهش هنس يوقت..دوستش نداشتم يوقت يكنه ول يم شيعصبان نكارميدونستم ا يم..كنار دميكش يداشت كه من م دنمويبار قصد بوس چند

 ..بذارم بهم دست بزنه ايشد ازم توقع داشت كه بوسه هاشو قبول كنم  ينداشتم پس نم يكشش

 ..بشر پررو بود نياز بس ا..داد يحال ادامه م نيبا ا يول اديكاراش خوشم نم نيدونست من ازا يهم م اون

 ..براش نگران بودم..همونطور ثابت مونده بود..نكرده بود يرييتغ چيمدت حال و روز مادرم ه نيا يتو

 ..داد يفكركردن بهش هم عذابم م يخواستم از دستش بدم چون حت ينم..كردم يدعا م شيسالمت يو روز برا شب

******* 

 ..ديقران رد شد و قران را بوس رياز ز ايآر

 ..ديخودتون باش مواظب ستميمدت كه ن نيمامان تو ا:لبخند رو به مادرش گفت  با

 ..بهت گفتم يچ يفراموش نكن..تو هم مراقب خودت باش..باشه پسرم:را پاك كرد و گفت  شياشك ها مادرش

.. ستين شتريماه ب 1..ت؟يمامور رميمگه باراولمه دارم م..مادره من؟ يكن يم هياخه چرا گر..رهينم ادمي دينه مطمئن باش:لبخند زد وگفت  ايآر

 ..گردم يزود بر م

 ..تهران دلشوره گرفتم يبر يخوايم نكهيدونم چرا از ا ينم..زنه مادر يدلم برات شور م..نه پسرم --

 ..دينكن تيخودتونو اذ..ديكن يبهش فكر م اديكه ز نهيهمه ش به خاطر ا:و گفت  ديمادرش را بوس يشانيجلو رفت و پ ايآر

 ..باشه پسرم:كرد گفت  يرا پاك م شيكه اشك ها يسرش را تكان داد ودر حال يبه ارام هما

 ..ديمواظب مامان و خودتون باش:با لبخند به پدرش نگاه كرد وگفت  ايآر

تونه  يكس مثل من نم چيه يدون يتو كه بهتر م..برو به سالمت پسرم:پسرش گذاشت و با لبخند گفت  يشانه  يرادمنش دستش را رو ياقا

 ..مواظب هما باشه

 ..ا تكان دادوسرش ر ديارام خند ايآر

 روهايتو كار ن يراديا چيگردم ه يبر م يخوام وقت يم..تحت كنترل داشته باش زويهمه چ..حواستو جمع كن دينو:گفت  ديبه نو رو

 ..؟يديفهم..نمينب

 ..ريبگ ليتحو نجاين ايتو برو و برگرد ب..؟يكن يخب بابا چندبار سفارش م يليخ:با خنده گفت  دينو

 ..هيليخودش خ يت عمل كن فهيتو همون به وظ..اديبه كارم نم نجاين:لبخند زد وگفت  ايار

 ..جناب سرگرد ريمنو دست كم نگ--

 ..مواظب خاله باش..رميگ ينم -

 ..جلو به سفارشش عمل كنم ايحاال ب..گفت از طرفش ماچت كنم و بگم برو به سالمت خاله..خوب نبود موند خونه اديامروز حالش ز..باشه-

 ..حاال برو به سالمت..سفارش خاله خانمه شما نميا:كرد و گفت  ايار يماچ از گونه  هيرفت جلو  ديخواست جوابش را بدهد نو ايآر تا

 ..دنديرادمنش خند يو اقا هما
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 ..از دست تو :كرد و گفت  ياخم ساختگ ايآر

 ..ميچاكر: وگفت  ديخند دينو

 ..شد نشيكرد و سوار ماش يخداحافظ ياز همگ ايآر

 ..مقصد تهران حركت كرد به

 ..مامان سرشو بلند كرد و نگام كرد..كردم كه تلفن زنگ زد يم ياطيكمك مامان خ داشتم

 ..رو برداشتم يگوش..جام بلند شدم و به طرف تلفن رفتم از

 ..الو-

 ..ديچيپ يگوش يتو ارشيك يصدا

 ..؟يخوب..زميسالم عز --

 ..يمرس..سالم :و گفتم  رونيدادم ب نفسمو

 ..زم؟يعز يانگار منتظر بود منم بگم تو هم خوب..كرده بود سكوت

 ..رو از دهانم بشنوه يزيچ نيعمرا اگر چن يول..هه

 ..؟يامروز وقت دار..نمتيخوام بب يبهار م:ازچند لحظه سكوت گفت  بعد

 ..بود يكار بودم و وقتم هم خال يب شهيهم من

 ..؟يچكارم دار..دونم ينم:قبول نكنم گفتم  شنهادشويپ عيسر نكهيا يبرا يول

 ..خداحافظ..اونجا اميمنتظرم باش م 5امروز عصر ساعت ..گميبهت م دمتيد يوقت--

 ..رو قطع كرد يگوش عيسر..بگم يزيچ هيمهلت نداد منم  گهيد

 ..بعدش هم كوبوندمش سرجاش..نگاه كردم يبا اخم به گوش..ومديخوشم ن چيكارش ه نيا از

 ..شده بهار؟ يچ: مامان

 ..رفته بود مامان هم اونجاست ادميبه كل  يوا يا..سادميسرجام وا خيس

 ..هم موفق بودم يكردم اروم باشم و لبخند بزنم كه تا حدود يسع..بهش بود پشتم

 ..بشه؟ يزيمگه قراره چ..مامان يچيه:و نگاش كردم  برگشتم

 ..پشت خط بود؟ ارشيك:نگام كرد وگفت  مشكوك

 ..خودش بود..بله:تكون دادم و نشستم كنارش  سرمو

 ..زدم تا بدم مامان با چرخ روشو بدوزه يبهش م زير يرو برداشتم و داشتم كوك ها پارچه

 ..يرو گذاشت يگوش ياخه بدون خداحافظ..باهاش بحثت شد دخترم؟:و مثال مشغول كارم بودم كه مامان گفت  نييانداخته بودم پا سرمو

قطع  هويبعد هم ..كارم داره نجايا اديگفت عصر م..بحثمون نشد ..نه مامان:زدم گفتم  يهش انداختم و همونطور كه تند تند كوك مب ينگاه مين

 ..بود نيفقط هم..دفعه قطع شد هيظاهرا خط مشكل داشت كه ..حرصم گرفت  نيهم يشد واسه 
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 ..بهار:گفت  ياروم سرشو تكون داد و بعد از سكوت كوتاه مامان

 ..بله:بلند كردم و نگاش كردم  رموس

 ..برداشت  ياطيچرخ خ يدسته  ياز رو دستشو

 ..دخترم؟ يهست يراض ارشياز ك:كرد وگفت  نگام

 ..خونه يراز نگاهمو م شهيدونستم مثل هم يم..دمينگاهمو ازش دزد اروم

 ..شدم باهاش ازدواج كنم ينبودم كه حاضر نم ياگر ازش راض..مياره مامان راض:همونطور كه مشغول كارم بودم گفتم ..خودمو لو ندم نكهيا يبرا

 ..باهات چطوره؟ ارشيرفتار ك..دخترم؟ ياون چ--

 هيفقط قده و ..كه اسم مرد رو روش بذارم دميازش ند يكار درست چيمدت ه نيتو ا..ارهيخواد حرصمو در ب يمرتب م..يعاااااال:دلم گفتم  تو

 ..كنه يم يبه خواسته هاش هر كار دنيرس يدنده و برا

 ..هل شدم سوزن رفت تو دستم  يول..مامان از تو فكر در اومدم  يصدا دنيشن با

 ..اخ-

 ..شد بهار؟ يچ--

تا حاال ..دوستم داره گهيخودش م..نداره مامان ياون باهام كار..حواسم پرت شد سوزن رفت تو دستم..نشد مامان يزيچ:كردم وگفتم  نگاهش

 ..راحت باشه التونيخ..نكرده كه ازش دلخور بشم يهم كار

 ..مجبورم..منو ببخش ايخدا..بكنم نكارويمجبور بودم ا شيماريبه خاطر ب يول..حاال به مامان دروغ نگفته بودم تا

راحت  الموياالن خ يول..يبد رييتغ تمونويوضع يبخوا ارشيهمه ش نگرانت بودم كه نكنه با انتخاب ك..زميخداروشكر عز:لبخند زد وگفت  مامان

 ..يكرد

 ..فكركرده بود؟ نميمامان به ا يعني..تعجب نگاش كردم با

خودشو  يخوديخواستم ب ينم..دينفهم نويخداروشكر كه مامان ا يول..ازدواج كنم ارشيحاضر شدم با ك تمونيمن به خاطر خودش و وضع خب

 ..نگران بكنه

 ..ندارم ارشيبه ثروت ك يمن كار..ه؟يحرفا چ نيا..نه مامان:رو تو پارچه فرو كردمو گفتم  سوزن

 ..لبخند زد و سرشو تكون داد و مشغول كارش شد مامان

 ..شده بودم ريبا وجدانم درگ..من رفتم تو فكر يول

به مال و  يچشم داشت نيكه من اصال كوچكتر دميرس جهينت نيدر اخر به ا يول..كردم يمسئله هم فكر م نيدادم به ا يكه كارمو انجام م همونطور

 ..ندارم ارشيثروت ك

 ..دهيچشمام جون م يداره جلو نميتونستم بب يچون نم..هم قبول كردم باهاش ازدواج كنم فقط وفقط به خاطر مادرم بوده اگر

 ..انتخاب بود نيه هممونه ك يراه م هيپس برام ..ستمياهل راه كج ن يوقت..كنم يتونم خودفروش ينم يوقت..پول ندارم داروهاشو بخرم  يوقت

 ..بكنم هيتونم ته يمادرمو م يداروها..دونم مرتكب گناه نشدم يم حداقلش
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 ..وجه به ثروتش هم چشم ندوختم چيبه ه يرو دوست ندارم ول ارشيك درسته

 ..خودش گفت اگر باهاش ازدواج كنم حاضره كمكم بكنه..رو داد يشنهاديپ نيخودش همچ اون

 ..نكردم يگناه چيوسط ه نيمن ا پس

 ..موضوع مطمئن بودم نيازا

******* 

 ..استقبال كرد و او را دعوت به نشستن كرد ايخوش از آر يبا رو يمحمد سرهنگ

 ..نشست يصندل يتشكركرد و رو ايآر

 نكهيبا ا..دميشن اديشما رو ز فيتعر كزادياز سرهنگ ن..واقعا ممنونم ديكن يم يبا ما همكار تيمامور نيا يتو نكهياز ا:گفت  يمحمد سرهنگ

 ..هيواقعا عال نيا..ديدرجه برس نيبه ا ديتونست ياريبس يها تيبا كسب موفق يول ديجوون هست يليخ

 ..ممنونم..كنم يباعث افتخارمه كه با شما و گروهتون همكار..به من لطف دارن كزاديسرهنگ ن:لبخند زد وگفت  ايآر

 ..ميبپرداز شهيم تيمامور نيكه مربوط به ا يخب بهتره به مسائل..سرگرد رادمنش نيهمچن:ارام سرش را تكان داد وگفت  يمحمد سرهنگ

 ..بله من هم موافقم -

 ..خواهم كرد انيفردا هم ب يجلسه  يوتو..گروهم دادم ياعضا يرو برا حاتيتوض نيمن ا--

 ..او داد يدوخت و تمام حواسش را به گفته ها يتمام نگاهش را به سرهنگ محمد تيبا جد ايآر

******* 

 ..ارشهيدونستم ك يم..دميزنگ در رو شن ينشسته بودم كه صدا اطيح يتو

 ..جام بلند شدم و به طرف در رفتم از

 ..با تعجب نگاش كردم..دسته گل روبه روم ظاهر شد هيكه درو باز كردم  نيهم

 ..شد انياز پشتش نما ارشيگل كنار رفت و صورت خندان ك دسته

 ..دل خودم زيبا عشق به عز ميتقد:تو ودسته گل رو گرفت جلوم  اومد

 ..سرمو بلند كردمو نگاش كردم..عقب ديكه دستشو كش رميدستمو بردم جلو و خواستم ازش بگ ديترد با

 ..زد يبرق م طنتياز ش چشماش

 ..دسته گل خوشگل هم مال شما بشه نياول به بوس مهمونم بكن تا ا..زميعز شهيكه نم يجور نيهم --

 ..رميانگار ارزو دارم ازش گل بگ..هه

 ..كنم يخوام نه به بوسه مهمونت م ينه گلت رو م:رفتم گفتم  يكه به طرف در خونه م همونطور

 ..و برگشتم عقب سادميسر جام وا..شد دهيدفعه بازوم كش هي

 ..زل زده بودم تو چشماش يمن هم جد..اخم نگام كرد با

 ..دييبفرما..خب بوس هم نخواستم يليخ:دفعه اخماش باز شد وگفت  هيشد  يدونم چ ينم يمنقبض شده بود ول فكش
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 ..باهاش بحث كنم رو هم نداشتم نكهيا يحال وحوصله  يول..رميخواستم ازش بگ ينم..گل رو گرفت جلوم دسته

 ..با لبخند نگام كرد..بردم جلو و ازش گرفتم دستمو

 ..تو؟ يايم-

 ..خوبه اطيجا تو ح نيهم--

 .. اطيح يرو تخت تو مينشست..كردم قبول

 ..كردم و منتظر بودم حرفشو بزنه كه شروع كرد يرو به روم نگاه م به

 ..تا درخواست ازت دارم بهار 2--

 ..؟يچه درخواست:كردم وگفتم  نگاهش

 ..داشت ديانگار ترد..به جلو خم شد يتو هم گره كرد و كم دستاشو

من رو هم دعوت كرده و ازم خواسته نامزدمو هم با خودم ..داده بيترت يمهمون هياز دوستانم  يكيهفته  نيكه اخر هم نهيدرخواست اولم ا-

 ..يايب يمهمون نيخوام با من به ا يازت م..باهات اشنا بشن خوانيم..ببرم

 ..دوستت يمهمون اميب تونم باهات يمن نم يمتاسفم ول:گفتم  يازش گرفتم و با لحن جد نگاهمو

 ..ه؟يچ لتيدل..د اخه چرا؟:وگفت  ديكش يقيعم نفس

 ..تونم تو خونه تنهاش بذارم ينم.. ضهيمادرم مر يدون يتو كه م:بهش انداختم وگفتم  ينگاه مين

 ..يگرد يزود برم ستين شتريچند ساعت ب يمهمون..ليكه نشد دل نيخب ا--

 ..اخه؟ نميبب ويك ديبا يبرم مهمون نيبابا من اگر نخوام با ا يا

 ..اصرار نكن گهيپس د اميتونم ب يگفتم كه نم..راه ننداز ديلطفا بحث جد ارشيك:و گفتم  رونيحرص نفسمو دادم ب با

 ي فهيوظ نيا..يو قراره همسرم بش يچون نامزدم..كنم يبهت كمك م..دميمادرت رو م يمن پول داروها نيبب:شد وبا پرخاش گفت  يعصبان

 ينجوريا..يايب يمهمون نيبا من به ا نكهياز تو ندارم جز ا يدرخواست چيمن ه..؟يكن ينم يمن كه نامزدت هستم كار يپس تو چرا برا..منه

 ..يكن يم منو يجبران كارها

 ..ذاشت يدرصد هم نه چون داشت منتش رو سرم م 50 يكرد ول يدادم چون كمكم م يدرصد بهش حق م 50..بود يجد..كردم نگاهش

 ..مادرم رو تقبل نكنه يپول داروها گهيامكان داشت اگر قبول نكنم د يول..بكنه تا به حرفاش گوش بدم يخواست كار يم قيطر نياز ا و

 ..؟يدوستش كه بگم چ يمهمون يحاال پاشم برم تو..نه از دوستاش ادينه از خودش خوشم م..چكار كنم؟ پس

 

 ..ميكن يم ديخر يمهمون يبرا ميريفردا عصر م ياگر قبول كرد..نمونده شتريروز ب 3تا اخر هفته ..بدهامشب رو فكركن و فردا بهم جواب  --

 ..مثبت تكون دادم يفقط اروم سرمو به نشونه ..نگفتم يزيچ

 ..خوام درخواست دومم رو بگم يخب حاال م --

 ..يرو فسخ كن تمونيمحرم ي غهيخوام ص يعوض شد ازت م مميتصم:مقدمه گفت  ينگاهش كردم كه ب منتظر
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 ..گه؟يداره م يچ نيا..از زور تعجب گشاد شد چشمام

 ..ه؟يمنظورت چ-

 ..مادرت االن خونه ست؟..گهيد نيهم --

 ..اره-

 ..خوام باهاش حرف بزنم يم..اديبرو صداش كن بگو ب--

 

 ..گهيداره م ياوردم چ يسر در نم چيه..و منگ بودم جيگ

 ..رونياومد ب ينيريو ش وهيچادرشو سرش كرد و با ظرف م..تو و مامان رو صدا زدم رفتم

 ..دستش گرفتم و گذاشتم رو تخت از

 ..جوابش رو داد شيذات يمامان هم با مهربون..كرد يمامان از جاش بلند شد وسالم و احوال پرس دنيبا د ارشيك

 ..بهتون بگه يزيچ هيخواد  يظاهرا م..با شما كار داره ارشيك:به مامان گفتم  رو

 ..خب بگو پسرم:نگاه كرد وگفت  ارشيبه ك مامان

 ..د؟يمن و بهار رو فسخ كن نيب ي غهياالن ص نيهم شهيم:مقدمه گفت  يلبخند زد وهمونطور ب ارشيك

 ..اخه چرا پسرم؟..؟يچ:با تعجب گفت ..دياز رخ مامان پر رنگ

 يفسخ بشه چون م غهيص نيخواستم ازتون درخواست كنم ا يمن م..ديشتباه نكنبرداشت ا..نه نه:مامان هول شد وگفت  تيوضع دنيبا د ارشيك

 ..خودم و بهار رو برگزار كنم يمجلس عقد و عروس گهيد يخوام تا اخر هفته 

 ..نه..؟يزود نيبه هم يعني..تعجب نگاش كردم با

 ..ماهش مونده؟ 3االن كه ..ماه؟ 6 يمگه نگفت:گفتم  ارشيبه ك رو

 ..م؟يكشش بد يخوديچرا ب گهيپس د..شد فيام جلو افتاده و برنامه هام ردكار يدرسته ول--

 ..بهار كه  ي هيجهز مونهيم..ندارم پسرم يمن حرف:گفت  مامان

همه ..هياسباب و اثاث..خونه..داره رو دارم ازيكه بهار بهش ن يزيمن خودم هر چ..خوام ينم هيمن ازتون جهز:وگفت  ديحرفش پر انيم ارشيك

 ..ستيبهار ن ي هيزيبه جه يازياماده ست ون زيچ

 ..كه شهينم..رسمه نياخه پسرم ا يول: مامان

خودش  يكه دوست داشت برا يبه خودش تا هرچ ديكنار رو بد ديبهار گذاشت ي هيزيجه يكه برا يشما همون پول...دونم رسمه يم--

 ..ستين هيزيبه جه يازين..رهيبگ

 ..نگفت و سكوت كرد يزيچ مامان

 ..به خودش مشغول كرده بود يذهن منو بدجور يزيچ هي يول

 ..درسته؟ ميرو برگزار كن يعقد و عروس گهيد يتا اخر هفته  يگيم يخب تو دار:گفتم  ارشيبه ك رو
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 ..اره درسته:نگام كرد وگفت  ارشيك

 ..م؟يرو فسخ كن غهيچرا ص گهيپس د-

 ..نظرمطمئن بودم نيز اا..بود يلبخندش مصنوع..به هم فشرد و لبخند زد  دستاشو

اون هم ..نداره يفرق غهيص نيمن خودم هم بهش گفتم بود و نبود ا..فسخ بشه غهيص نيپدرم بوده كه ا يخواسته  نيا..نداره يخاص ليخب دل --

 ..نداره فسخش كن يگفت پس اگر فرق

 ..د؟يرو بكن نكارياالن ا نيهم شهيم:به مامان ادامه داد  رو

 ..االن فسخ بشه؟ نيچرا انقدر عجله داره كه هم..كنه؟ يازش دوا م يچه درد غهياخه فسخ ص..هول بود يليانگار خ..اوردم يسردر نم چيه

 ..به ناچار سرشو تكون داد و قبول كرد مامان

 يفكر م يهر چ يلو..كاسه ست مين ريز يمطمئن بودم كاسه ا..بود ضيضد ونق ارشيرفتار ك نيا..كردم يدركش م..داره ديكردم ترد يم حس

 ..دميرس ينم يا جهيكردم به نت

 ..محرم نبودم ارشيمن به ك گهيو حاال د..رو فسخ كرد غهيهمونجا ص مامان

 ..تازه گرفتم يانرژ هيفسخ شد انگار  غهيص يوقت يبكنه ول يمدت نذاشته بودم كار نيا يتو نكهيبا ا..بابت خوشحال بودم نيدونم چرا از ا ينم

 ..كار درست تو عمرش كرد هيحداقل ..ممنون باشم ارشيازك ديهم با نيا يبرا

 ..بود؟ يچ لشيدل..م؟يرو فسخ كن غهياصرار كرد هرچه زودتر ص ارشيبدجور رفته بودم تو فكر كه چرا ك يول

 ..رميهم نم يمهمون نيبه ا نيبنابرا..بهش محرم نبودم گهيد يبازم نامزدش بودم ول..من بد نشد يبرا..كه بود يچ هر

 ..كرد ينشست وبد هم از جاش بلند شد و از من و مامان خداحافظ گهيد يكم

 ..فراموشت نشه يمهمون:در برگشت و رو به من گفت  دم

 ..امينم يمهمون گهيمن د يول:نگاهش كردم و گفتم  يجد

 ..چرا؟:تعجب گفت  با

 ..اميباهات ب يكه هر جا گفت ستميبهت محرم ن گهيچون د -

فراموش ..يايب ديبا نيبنابرا..انگشتر من تو انگشتته..يهنوز نامزدم يول يستيدرسته كه بهم محرم ن:وگفت  ديحرص تو موهاش دست كش با

 ..بهت گفتم ينكن چ

 ..نكن متوجه بشه يكار هيخبرنداره پس  شيماريدونم كه خودش از ب يم..مادرت رو فراموش نكن يماريموضوع ب:تر گفت  اروم

 ..زميخداحافظ عز..يفكركن شتريبهش نگم پس بهتره ب يزيتونم بهت قول بدم كه چ يمن نم:د وادامه داد ز پوزخند

 ..رونيزد واز در رفت ب يبزرگ لبخند

كرد كه به خواسته هاش تن  يكاراش منو مجبور م نيداشت با ا..ادم پست بود نيچقدر ا..مات و مبهوت مونده بودم..در خشكم زده بود پشت

 ..بدم

 ..كرد يسواستفاده م تيداشت از موقع..بود يعوض يليخ..خشم دستامو مشت كردم  با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٢ 

 ..كرد؟ يم يباهاش باز نطوريارزشه كه داشت ا يجونه مامانم انقدر براش ب يعني

 ..شه؟يم يعني ايخدا..دوست دارم خودش بكشه كنار نه من..بشه نتونم باهاش ازدواج كنم يجور هيخدا كنه ..متنفرم ازش

 ..مامان تو اشپزخونه بود..تو خونه تمرف

 ..م؟يرو فسخ كن غهيفهمم چرا ازمون خواست ص يمن نم..مشكوك نبود؟ ارشيبهار به نظرت رفتار امروز ك:و گفت  ستاديدرگاه ا تو

 ..خودش داشته يواسه  يليدل هيحتما ..اوردميازش سردر ن يزيچ يول..منم باهاتون موافقم..درسته مامان-

 ..هيچ لشيدل ميبدون ديرم ما هم بادخت يول --

 ..خواسته نطوريكه گفت پدرش ا ديديد..دميمن كه ازش پرس -

 ..دونم واال ينم:نگام كرد وگفت  مامان

 ..راست رفتم تو اتاقم هيمن هم ..هم رفت تو اشپزخونه بعد

 ..اديبر م يبگ يصداقت هركار ارشيمطمئنم از ك..فكر كنم شتريب يمهمون نيدر مورد ا ديبا

 ..بود كه خواسته ش رو قبول كنم نيا دميكه رس يا جهياخرش هم به تنها نت..كردم يموقع شام تو اتاقم بودم و داشتم فكر م تا

ساده ست  يمهمون هيهم حتما  نيخب ا يول ستادميا يكردم و مقابلش م يقبول نم يجور چياگر به ضررم بود ه..هم داشتم؟ يا گهيراه د مگه

 ..پس مجبورم قبول كنم..بگه يزيكنه بره به مامانم چ يباهاش لج كنم كه اونم قاط ستين ياجياحت..گهيد

من جلوشو  يول رميزنگ بزنه و بگه من باهاش نم ارشيخواست بره به ك يحت..كرد ياصال قبول نم..رو گفتم  يشام به مامان موضوع مهمون سر

 ..گرفتم

 ..بهش بزنه شيمارياز ب يحرف ارشيك دميترس يم..به خاطر خودش فقط

اخرش هزار بار بهش قول دادم كه مواظب خودم باشم و صدبار گفتم مطمئن ..هنوز مخالف بود ينرم تر شده بود ول..باهاش حرف زدم يليخ

 ..قبول كرد نكهيگردم تا ا يبر م ارشيباش با خود ك

 ..يهم به هزااااار بدبخت اون

رو قبول  ارشيدونستم اگر درخواست ك يچون م..گفتم نويخب به اجبار ا يول..درصد 1 يحت..منداشت نانياطم ارشيالبته من خودم هم به ك صد

 ..گهيمامانم بهش م يماريدرمورد ب زوينكنم اون هم همه چ

 ..و خفت رو تحمل كنم؟ يخار نيا ديبا يتا ك ايخدا

 ..خالص بشم ارشيپام بذار تا از دست ك يجلو يراه هيخودت  ايخدا

 ..نشم ارشيزن ك يمجازات رو تحمل كنم ول نيحاضر بودم بدتر..كردم كارمون به ازدواج نكشه يش دعا م همه

 ..مجازات رو برام درنظر گرفت نيچون خدا بدتر..كردم يرو نم ييارزو نيكاش همچ يا كه

 ..هم پاشو خوردم يخواستم كه بدجور نويخودم از خدا ا..ستين ريخودكرده را تدب گنيكه م نجاستيا

 .....كرد شهيچه م..خب يول افتهياتفاق ب نيخواستم ا ينم

 ..سخت يليخ..بود يمجازات سخت..از خدا خواستم ناخواسته
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 ..نيخوشه ا يچه الك..هه..خوشحال شد يكل..اميم يمهمون نيو گفتم كه به ا ارشيزنگ زدم به ك فرداش

 ..من هم به ناچار قبول كردم..ديخر ميدنبالم تا بر اديكه عصر م گفت

دوست ..نشيرو ساده تر ذاشتميدست م..ديخر يكه اكثر اوقات از اونجا برام لباس م يبه همون پاساژ ميسرساعت اومد دنبالم و رفت..عصر

 ..كو گوشه شنوا؟ ينداشتم جلب توجه كنم ول

 يشد نگاش كن يو جذب بود كه نمكرد از بس باز  يهم كه اون انتخاب م يهر لباس..نبود ارشيكردم مورد قبول ك يرو كه من انتخاب م يچ هر

 ..پوشم ينم نويگفتم ا يكردم و م يمنم ردش م..شيبپوش يچه برسه بخوا

 ..باز و جلف يلباسا نيدارم نه ا يبرم نيلباس سنگ هيو مرتب اصرار داشتم  ومدميكوتاه ن اصال

 ..موضوع بحثمون هم شد نيسر هم يحت

 ..و نگاه كردم ستادميكنارش ا..كرد ينگاه م نيتريپشت و يبود و به لباسا سادهيوا كيبوت هي يجلو

 ..بپوشم زايچ نيعمرا از ا..يبه لباس خواب بودن تا لباسه مهمون هيشب شتريكه ب ناياوه ا اوه

 ..ارشيك:صداش كردم  عيسر..كيتو بوت رهيداره م دميد

 ..و با اخم نگام كرد برگشت

 يمد بود ول نميشده بود كه البته ا شير شير يقسمت زانوش كم يبود كه رو دهيشپو يمشك نيشلوار ج هيو يجذب طوس شرتيت هيروز  اون

كارا براش  نيا يسالش بود ول 25..خورد ياصال به سنش نم شييموهاشو هم طبق مد فشن كرده بود كه خدا..اومد ياصال از مدلش خوشم نم

 ..بزرگ هم گردنش انداخته بود يطال ريزنج هي..جلف بود ياديز

 ..ادياصال خوشم نم پايت نيتونست جلب كنه چون من از ا ينظر منو كه نم يبود و به قول خودش دختركش ول يامروز پشيكل ت در

 ..افراط كرده بود ياديز گهيد نيا يول..نه..بد بود پشيت گمينم

 ..ه؟به من چ..كنم يم شيابيتا حاال دارم ارز ياز ك..به خودم اومدم..با اخم به من زل زده بود همونطور

 ..؟يريم يكجا دار-

 ..ه؟يچه سوال نيا..گهيد ميريلباس بگ ميريم ميخب دار..عشق و حال رميدارم م:داخل اشاره كرد و با حرص گفت  به

 ..ينگفت ياالن گفته باشم بعد نگ نيپوشم هم يجور لباسا نم نيمن از ا يول..نميب يبله دارم م:گفتم  يلحن جد با

 ..؟يبگ شهيم..اد؟يخوششون م ييسركار خانم از چه جور لباسا..هه:وگفت  ديخند يمسخرگ با

 ..باز و جلف رو تنم بكنم يلباسا نيكه ا نهيبپوشم بهتر از ا يگون:اخم نگاش كردم وگفتم با

 يديشن..يدوستام ببر شيخوام ابرومو پ ينم..يبپوش يكه چ گميدوست منه و من م هيمهمون نيبهار ا نيبب:شد و زل زد تو صورتمو گفت  يجد

 ..گفتم؟ يچ

 ..بود كه غرور منو خورد كنه نيبر ا شيسع يهمه ..بود يعوض يليخ

نكرده  ييوقت خدا هياونجا و  اميخوام ب يچون نم..البته بدونه من..دوستت و خوش باش يپس برو مهمون:خشم نگاش كردم و اروم گفتم  با

 ..ابروتو ببرم
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 ياومد يپس غلط كرد استينجوريبگه اگر ا ستين يكي..هه..برم يابروشو م گهيبه من م..جعلق يپسره ..نرويو از در پاساژ زدم ب برگشتم

 ..اشغال..انگار براش كارت دعوت فرستاده بودم..من يخواستگار

 ..رو رد كرد و منو برگردوند سمت خودش يبعد هم تاكس..ديرو گرفتم و خواستم سوار شم كه دستمو كش يتاكس هي يجلو

 ..كردم ينگاش هم نم يحت

 ..؟يكن يم يچه غلط يمعلوم هست دار چيه:گفت  يبلند يبا صدا بايتقر

 ..خوام برم خونه يم..ارشيدست از سرم بردار ك:وگفتم  برگشتمو

 ..مينكرد ديما كه هنوز خر يول--

 ..يهم نكن اهيخوام صدسال س يم..داشتا ييرو عجب

 ..كارت يحاال هم برو پ..امينم يكوفت هيمهمون نيمن با تو به ا..گفتم؟ يكه چ يديشن..ييپرو يليخ:سمتشو گفتم  برگشتم

 ..كه صداش باعث شد سرجام خشك بشم رميبگ يدستمو بلند كنم و تاكس خواستم

به هر حال ..هحرفام خوشحال بش دنيفكر نكنم مامانت بعد از شن..زنم خونتون يبرو برگرد زنگ م يتو پاساژ ب ياين گهيد ي قهيدق 2اگر تا  --

 ..منتظرم نذار اديپس ز..خودته نه من يكه عواقبش هم پا اديسرش ب ييبال هيممكنه  هيچ شيمارياگر بهش بگم ب

 ..گرفتم يم شياز تو داشتم ات..برام سخت شده دنيكردم نفس كش ياحساس م..دميصداشو نشن گهيد..بهش بود پشتم

 ..؟يبود قسمت من كرد يك گهيد نيا ايخدا..كنه؟ يم يچرا داره با جون مادرمن باز..تونه پست باشه؟ يادم تا چه حد م هي اخه

 ..ازم نداشته باشه يبدتر يفقط خداكنه خواسته ها..داده بودم دستشا يعجب نقطه ضعف..دادم يبه خواسته ش تن م ديفعال با..نداشتم يا چاره

 ..چكار كنم دياون لحظه با يتو دونم يچون نم ارهيخدا اون روز رو ن يوا

 ..بود سادهيوا كيكنار همون بوت..تو پاساژ رفتم

 ..خواد بكنه يهم م يهر غلط..اميقلمو كوتاه نم هي نيا يول..ستيدست بردار ن يعوض

 ..شدم يشد و از دستش راحت م يكاش م يا يول..ذوق مرگ شد..هه..زد يلبخند بزرگ دنميد با

 يرو بپوشم كه خودم م يخوام اون لباس يم يول اميب يمهمون نيكنم باهات به ا يمن قبول م:گفتم  يبره تو كه با لحن سرد و جد خواست

 ..خودم نظر بدم خواميم..خوام

 ..اخرم رو محكمتر گفتم و نگاش كردم ي جمله

 ..يانتخاب نكن يچرت زهيحواست باشه چ يول..برو تو  ايب..خب يليخ:و گفت  رونيبا حرص داد ب نفسشو

 ..ندادم ورفتم تو مغازه جوابشو

 ..نيشلوارج..مانتو..تاپ و شلوار..تاپ و دامن..يمجلس راهنيپ..لباس داشت يمدل همه

كه مخصوص  يمجلس راهنيپ هي..كيمانتو وشلوار خوش دوخت و ش هي..تا چند دست لباس انتخاب كردم دمياون تو چرخ قهيدق 20به  كينزد

گرفت كه  يشونه ش قرار م يشنل كوتاه هم رو هي..توش كار شده بود شتريب يكه البته رنگ نقره ا..يو نقره ا يشب بود به رنگ مشك يمهمون

 ..م معلوم نشه نهيو س ونهشد سرش يباعث م
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 ..نگفت يزيهم چ ارشيك..انتخابش كردم نيهم يبرا شترهميب

 .. مينزد يحرف چيه هم نيماش يتو..رونيب مياز اون پاساژاومد باالخره

 ..بشم گفت  ادهيپ نكهيخونه نگه داشت و قبل ازا يجلو

 ..شگاهيدنبالت برو ارا اميپنجشنبه عصر م--

 ..رمينم شگاهيمن ارا..ستيالزم ن:كردم وگفتم  نگاهش

 ..؟يچكار كن يخوا يپس م--

 ..تو؟ ياينم..يفهم يخودت بعدا م-

 ..زودتر شرتو كم كن يعني نيا..تو؟ يايتو گفتم نم دييبهش بگم بفرما نكهيا يجا به

 ..دنبالت اميم 8فقط پنجشنبه شب زودتر حاضر شو ..نه:انگار منظورمو گرفت چون اخماش رفت تو هم و گفت  اونم

 ..خداحافظ..باشه:تكون دادم وگفتم  سرمو

كردن استفاده  ديانداختن و تهد كهيت يبلده برا از اون زبون فقط..؟يكش يگردنت نشكنه انقدر ازش كار م..نداد فقط سرشو تكون داد جوابمو

 ..چرخه يزبون نم نيا يرو يحرف خوب و درست چيوگرنه ه..كنه

 ..گهياز شانسه منه د نميا

******* 

نه ..نبودم زايچ نيوقت اهل ا چيه..بود؟ شيبه ارا يازياصال چه ن..كم بود شميارا..بودم ارشينشسته بودم و منتظر ك اطيح يو اماده تو حاضر

 ..اومد يو تند اصال خوشم نم ظيغل شياز ارا يول..نبود  نطورينه ا..اديكردن خوشم ن شياز ارا نكهيا

 ..واال..خوشگل نشده يهم كس اديز شيوگرنه با ارا شهيصورت حفظ م يقيكمتر و مات تر باشه شكل و ظاهر حق يهرچ شينظرم ارا به

كوچولو بود كه مامان  يباغچه  هيسمت راستم ..هم وسطش قرار داشت كيحوض كوچ هيكه  يميقد كيكوچ اطيح هي..اطرافم نگاه كردم به

 ..ميدرخت انگور هم داشت هي..كاشت يم حونيتابستونا توش ر

 ..و جمع و جور كيكوچ ييرايو به حال و پذ كيدوتا اتاق كوچ..بود يميقد خونمون

 ..ندارم ازين يچيبه ه..بود فقط مامانمو داشته باشم ياديهم برام ز نيهم يول

 ..مونمياالنم پش..نبود ميتو زندگ ارشيك گهياصال د..دردسرا رو هم نداشتم نينبود و ا ماريكاش مادرم ب يا

 ..از جام بلند شدم..زنگ در مامان رو صدا زدم يصدا دنيشن با

 ..اومد؟ ارشيك:و گفت  رونيهم اومد ب مامان

 ..گردم يزود بر م..ديتوروخدا مواظب خودتون باش..رميمن دارم م..ناره ماما-

هم سفارش كردم هواتو داشته  ارشيبه ك..مواظب خودت باش شتريدخترم ب..از همه نگران تو هستم شتريمن ب يول:نگام كرد وگفت  يمهربون با

 ..باشه

 ..خداحافظ..باشه مامان جان:لبخند نگاش كردم و وگفتم  با
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 ..خدانگهدارت مادر:زد  يموج م يتو نگاهش نگران هنوز

 ..بود ستادهيكرده پشت در ا كيو پ كيش ارشيك..رفتم و بازش كردم اطيطرف در ح به

 ..شد ريكه د ميزود باش بر.. ؟يخوب...زدلميعز..سالااااام:لبخند زد وگفت  دنميد با

 ..يمرس..سالم :همه حرف زد و من فقط گفتم  نيا

 ..لبخندشو جمع كرد..به درك..تو ذوقش خورد

 ..حركت كرد..نيتو ماش مينشست

 ..اديبهت م يول يكرد يكم شيارا نكهيبا ا --

 ..يمرس:كردم وگفتم  نگاهش

 ..؟يبگ يستيبلد ن يا گهيد زهيچ ياز مرس ريتو به غ--

 ..؟يمثال چ-

 ..گهيد زايچ نياز ا..جان ارشيك..گلم..زميمثال عز:روبه روش نگاه كرد وبا لبخند گفت  به

 ..ستميوجه بلد ن چينه به ه:زدمو وگفتم  پوزخند

 ..دميم ادتيخودم ..نداره بيع:لب گفت  ريكه با حرص ز دميزمزمه وار شن صداشو

 ..؟يگفت يزيچ-

 ..نه:بهم انداخت وگفت  ينگاه مين

 ..رونياورد ب كيكوچ كيپالست هيداشبورد رو باز كرد و  در

 ..بازش كن:رو پام و گفت گذاشت

 ..وبا تعجب نگاشون كردم رونياوردمشون ب..تا نقاب بود 2توش ..كردم باز

 ..ه؟يچ نايا-

 ..نقاب--

 ..؟يگرفت يواسه چ..دونم  يكه م نويخب ا-

 ..نقاب به صورت داشته باشن ديهمه با يمهمون نيا يتو..امشب يمهمون يواسه --

 ..بود ديو سف ياز نقره ا يبيترك..گرفت يرو م مينيب يتا رو..هم كنارش داشت يپر نقره ا هيمن  يبرا..بودن يخوشگل ينقابا

 ..مونهينقاب زورو م نيع..هه..يو طوس يهم مشك ارشيك يبرا

 ..از بس جنسش خرابه..خوره تا زورو يبه خفاش شب م شتريب يول..هيمشك پشميت..چه باحال..نگاه كردم بهش

 ..نگه داشت يياليو يخونه  هي يجلو

 ..شو ادهيپ..ميديرس--

 پنجم فصل
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 ..با لبخند جواب داد..نگاه كرد شيگوش ينگه داشت و به صفحه  ابانيكنارخ..ديچيپ نيماش يتو فضا لشيزنگ موبا يصدا

 ..الو-

 ..؟يخوب..الو سالم پسرم: ديچيپ يگرم و مهربان مادرش تو گوش يصدا

 ..پدر چطورن؟..؟يشما خوب..ممنونم مادر-

 ..؟يكن يچكار م..پسرم ميما هم خوب--

 ..د؟يكن يشما چكار م..و خاله خوبن؟ دينو..مادر ابونميتو خ:انداخت و گفت  ينگاه ميبه اطرافش ن ايآر

 ..فقط..همه خوبن پسرم--

 ..افتاده؟ ياتفاق..مادر؟ يفقط چ:نگران شود  ايمادرش باعث شد آر سكوت

 ..اقابزرگ اومده..فقط..اتفاق كه نه..نه پسرم--

 ..شده؟ يزيمگه چ..خب اومده باشه:با حرص چشمانش را باز وبسته كرد وگفت ..چند لحظه سكوت كرد ايآر

 ..نتتيخواد بب يم..؟ياقابزرگ رو فراموش كرد يخواسته ..رفته؟ ادتيمگه  ايآر--

طول  تيمامور نيا شتريهم ب ديماه شا 1 گفتم كه تا..اميتونم ب يهستم و نم تيمن االن تو مامور يول..نرفته ادمينه :داد وگفت  رونيرا ب نفسش

 ..كشه يم

 ..يبهتره خودت باهاش حرف بزن..شهيقانع نم زايچ نيبا ا..پسرم يشناس يتو كه اقابزرگ رو م يول--

 ..خداحافظ..رميگ يخودم باهاتون تماس م..و وقت ندارم تميمامان من االن تو مامور:گفت  عيسر ايآر

 ..خدانگهدار..مواظب خودت باش..باشه پسرم--

 ..انداخت  نيماش يصندل يرا قطع كرد وان را با حرص رو يگوش عيسر ايآر

 ..ان قرار داد يفرمان گذاشت و سرش را رو يرا رو دستانش

 ..چكار كنم؟ نويحاال ا..فرما شد فيتشر چهيهم از در يكي يكم بود جن و پر..كم داشتم نويهم:دل گفت  در

 ..دستش گذاشت و به فكر فرو رفت يچانه ش را رو..را بلند كرد سرش

 ..موضوع تمركز كند نيا يتوانست رو ينم يجور چيبود كه ه ريذهنش انقدر درگ اما

 ..را به حركت در اورد نيو ماش ديكش يقينفس عم..به ساعتش انداخت ينگاه

******* 

 ..جلوتر از من رفت و زنگ درو زد ارشيك..ميشد ادهيپ نيخونه از ماش يجلو

 ..بله:ديچيپ فنيتو ا يكلفت و مردونه ا يلحظه بعد صدا چند

 ..ارشيمنم ك يباز كن اس:گفت  ارشيك

 ..اسم رمز --

 ..صبح يه  ديسپ..شب ي هيسا:لبشو با زبان تر كرد واروم گفت  ارشيك
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 ..يخوش اومد..ايبفرما تو اقا ك..وليا--

 ..بودا بيعج..خوان؟ يپس چرا اسم رمز از ادم م..ست؟يساده ن يمهمون هي نجايمگه ا..تعجب كرده بودم..باز شد يكيت يبا صدا در

بزرگ و خوشگل هم وسط باغ  ياب نما هي..شده بود ينوران بايو ز ينييتز يبا چراغ ها و المپها اطيكل ح..بزرگ بود يليخ يليخ..ميباغ شد وارد

 ..قرار داشت اليو يدرست رو به رو

 ..نقابتو بزن:گفت  ارشيكه ك ميبود دهينرس اليبه و هنوز

 ..اومد يبهش م..هم مال خودشو زد  ارشيك..تكون دادم و نقابمو زدم سرمو

 ..گرفت به طرفم و منتظر نگام كرد بازوشو

 ..ه؟يچ:انداختم باال وگفتم  ابرومو

 ..ريبازومو بگ..نداره هيچ:تكون داد وگفت  بازوشو

 ..چرا؟-

 ..مثال ميسرمون نامزد ريخ..ريبازومو بگ..جر و بحث ندارما يحوصله  بهار حال و:وگفت  رونيحرص نفسشو داد ب با

 ..دستمو بردم جلو وبازوشو گرفتم يحرف چيبدون ه نيهم يواسه ..بحث كردنو باهاش نداشتم يخودم هم حال و حوصله  شييخدا

 ..تعجب نگام كرد با

 ..ه؟يچ گهيد: گفتم

 ..يدرخواستمو قبول كرد يراه بنداز يبحث نكهيشده بدون ا يفقط تعجب كردم كه چ يچيه--

 ..اليتو و ميرفت..اون هم اروم حركت كرد..ندادم جوابشو

 .....باغ وحشه؟؟؟؟؟؟..روووووو نجاياوه ا اوه

 ..م؟يدرست اومد يمطمئن:گفتم  ارشيگوش ك كنار

 ..چطور؟..اره:كرد وگفت  نگام

 ايباشه به باغ وحش  هيشب زاديادم يبه خونه  نكهياز ا شتريب نجاياخه ا:كردم گفتم  يخوش نگاه م يالك يكه به اون ادما يزدمو در حال پوزخند

 ..كجاست؟ گهيد نجايا..ههيجنگل شب

 ..حالش گرفته شده يحساب دميصداش فهم ياز رو يول..نه  اي هيبدم كه االن عصبان صيتشخ يتونستم به خوب ينقاب رو صورتش بود نم چون

 ..گهيبهت نم يزيچ يكس يتو اگر نظر ند: ديغر

 هيبرق  رچراغيت نهويقد داشت ع هي اروي..ارشياز ترسم رفتم پشت ك..ديبه طرفمون دو تيجمع نياز ب يچ نيع يكيدفعه  هي..هم رفت جلو بعد

 ..بود يانگور لينه بابا خود گور..يانگور ليگور نيداشت درست ع كلميه

 ..اديكه م كلشيبه قد و ه..باغ وحشتونه اره؟ يسركرده  نميالبد ا:گفتم  ارشيگوش ك كنار

 ..خفه شو بهار:لب گفت ريخشم ز با

 ..بود سادهيدرست جلومون وا لهيبهش نگفتم چون اون گور يزيچ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٩ 

 ..پسر يخوش اومد..ايسالم اقا ك:گفت  يكلفت يدست داد و با صدا ارشيكه رو لباش بود با ك يلبخند پت و پهن با

 ..حقته..بگو خفه شو ياوه اوه حاال ه..اون دردم گرفت يكه من به جا ارشيزد پشت كمر ك نيهم همچ بعدش

 ..ايگل كاشت شهيمثل هم..يداد بيترت يعجب مهمون..ممنونم..جان يسالم اس:هم لبخند زد وگفت  ارشيك

 ..دست و دلباز شدم ياديز نبارياره ا:چشمك زد وگفت  ياس

 ..دادم اب دهنمو قورت..به من افتاد نگاش

 ..؟يكن ينم يخانم خوشگله رو معرف نيا:گفت  ارشيمن چشماش برق زد ورو به ك دنيد با

 ..دارم من يخام اليچه خ يول..چه طرز صحبت كردن با نامزده منه؟ نيبهش بتوپه كه ا ارشياالنه كه ك..حرفش اخمام رفت تو هم نيا با

 ..نامزد خوشگلم بهار..كنم يم يمعرف:لبخندش پررنگتر شد و دستشو گذاشت پشتمو گفت  ارشيك

 ..خانم ديخوش اومد..يچه عال:ابروشو انداخت باال و دستشو اورد جلو  ياس

 ..يمرس:كلمه گفتم  هيگرفتم و  دهيدراز شده ش رو ناد دسته

 ..انداخت ارشيبه ك ينگاه ميعقب و ن ديلبخندشو جمع كرد و دستشو كش عيچون سر..خورد تو ذوقش يبدجور انگار

 ..ومدهيكارم خوشش ن نيخوندم كه ازا ياز نگاهش م ينگفت ول يزيچ..نگاش كردم..پشتم بود كه اروم پشتمو فشار داد ارشيك دست

 ..دارم؟ يانگور ليگور نيدرك من چكار به ا به

 ..كنند يياريازتون به نحو احسنت پذ گميبه بچه ها م..جان ايبفرما ك:كرد وبه اونطرف سالن اشاره كرد  يتك سرفه ا ياس

 ..اون سمت ميرفت ييتشكر كرد و دوتا ارشيك ينگفتم ول يزيكه چ من

و  بيعج يماسك ها يسر هيهمه ..سالن رو روشن كرده بود  يفضا يكم يلينور خ..اونور به اطرافم هم نگاه كردم ميرفت يم ميداشت يوقت

 ..از دخترا هم كه نگم بهتره ياز پسرا كه بلوز هم تنشون نبود و با شلوار بودن بعض يزده بودن به صورتاشونو و بعض بيغر

 ..دنيرقص يداشتن م رسرشونيو مثال خ دنيلول يم گهيهمد يتو

 ..كر كنده بووووددددد..ديكش يم غيگوشت ج خيداشت ب يكيانگار ..يچيه گهيهم كه د كيموز يصدا

 ..اون شروع كرد يگفتم ول ينم يچيه..منم كنارش نشستم ينشست رو صندل ارشيك

 ..؟يبود كرد يچه كار نيا--

 ..كدوم كار؟: گفتم  لكسير يليكردم وخ نگاش

 ..؟يجوابشو داد يچرا اونجور..؟يچرا باهاش دست نداد..نزن يخودتو به نفهم--

 ..بود شياديهمونم ز..بپرم بغلش ماچش كنم؟ يتوقع داشت..هه:گفتم  يمسخرگ با

 ..شد؟ يازت كم م يچ يداد ياگر بهش دست م..ايكن يم يمن باز يبا ابرو يبهار دار:خشم گفت  با

 ..دست بدم؟ يابونيمن به اون غول ب ستيتو مهم ن يبرا يعني-

 ..خوردت كه ينم..هم مهم نبود دتيبوس ياگر م يحت..معلومه كه نه:گفت  يلحن محكم و جد با

 ..شد ياصال باورم نم..بود؟ رتيغ يانقدر ب يعني..حرفش شوكه شدم نيا از
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 ..اريبلند شو مانتو وشالتو در ب..چرا خشكت زد؟:كردم كه گفت  يبهت زده داشتم نگاش م نطوريهم

تو سنگه و  خيم دنيكوب نيمن ع يحرفا يوقت..كرد ينگم و سكوت كنم چون هر حرف من اوضاع رو بدتر م يزيدادم چ حيترج..خودم اومدم به

 ..كنم؟ تيپس چرا خودمو اذ رهينم نياتو سر 

 ..كارو كردم و نشستم نيهم..شال رو عمرااااااا يول ارميدر م مانتومو

 ..اريزودباش درش ب..؟ياورديدر ن نويچرا ا:ديقرار نگرفته بودم كه بهم توپ يخوب رو صندل هنوز

 ..كرده بود ميعصبان..بهش نگفت يچيه شهينم..ستيانگارامشب دست بردار ن نيا رينخ

 ..رميم نجاياالن ازا نيهم ادياگر خوشت نم..ارشيدارم ك يشال رو از رو سرم بر نم نيمن ا: گفتم  يلحن فوق العاده جد با

 ..خواد بكن يكه دلت م ياصال هر غلط..بذار باشه..خب يليخ:بعد هم از جاش بلند شد و گفت ..لحظه با خشم زل زد تو چشمام چند

 ..؟يريكجا م:تم رفت كه گف يم داشت

 ..گردم يبر م..نداره يبه تو ربط:كه پشتش به من بود گفت  يتو هوا تكون داد و در حال دستشو

 ..دميپرس يازش نم نويو تنها نبودم كه ا بيغر نجاياگر ا..يو صد سالم بر نگرد يخوام بر يم: تو دلم گفتم ..رفت

 ..دميخند يصدا بهشون م يبكردم و  يوخل و چله جلوم نگاه م يوحش يبه ادما داشتم

اون طرفتر  يپسر هم كم هي..دنيچرخ يو دور خودشون م دنيكش يم غيها ج وونهيد نيپسر و هر دوتاشون ع هيبود بغل  دهيدختره پر هي

و نشست  ديبعد هم دورش چرخ.. ديكش يم غيبود و ج سادهيدختره هم رو به روش وا هي..داد يو دستاشو تو هوا تكون م نيبود كف زم دهيخواب

 ..پسره يرو پا

 

دختره هم نشسته بود  هي..كرد يم ويم ويگربه رو بسته بود پشتش و م هي يدم مصنوع شونيكي..دادن يرو انجام م نايمشابهه هم يهم كارها هيبق

 ..كجاست؟؟؟؟؟ گهيد نجايا..دشيبوس ياز پسرا و داشت م يكيتو بغل 

 ..از دم شفاشون بده ايخدا..ن وونهيتابلو بود خل ود..خواستم از خنده منفجر بشم يم گهيد دميد يم نارويا يوقت خب

 نياز ا..باغ وحش ايخونه ست  وونهيد اي نجايخدا ا يوا..دميخند يدهانمو م يدستمو گرفته بودم جلو..زور خنده اشك به چشمام نشسته بود از

 ..ستيدوحالت خارج ن

 ..افتاد اليدفعه نگام به در و هي دميخند يخل و چل مكه داشتم به اون جمع  همونطور

به جمع انداخت و بعد هم  ينگاه..بود دهيو اتو كش كيش يليخ پشيت..داشت اومد تو يو نقره ا ينقاب مشك هيصورتش  يمرد قدبلند كه رو هي

 ..كرد ينگام نم يسمت من ول اديكردم داره م ياحساس م..سالن نطرفياومد ا

 ..اومد طرف من يداشت م..درسته ..داشت يو محكم قدم بر م نييانداخته بود پا سرشو

 ..بكنه روشو برگردوند  يتوجه ايلبخند بزنه  هي يحت نكهيبدون ا يول..بهش انداختم كه اونم نگام كرد ينگاه مين..نشست ميكنار يصندل يرو

همه جلف و اجق ..و خشك نبود نينداشت و انقدر هم سنگ نويا پهيت نجايكس ا چيه اخه..كنه يفرق م نجايا يانگار به كل با ادما..بود بيعج برام

 ..كرد يتوشون فرق م نيا يبودن ول دهيوجق لباس پوش
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 ..فهمم ياگر بلند بشه بره وسط م..ست وونهيد گهيجور د هي نميالبد ا..اومد ينم نجاينبود كه ا نايازا يكياگر ..اليخ يب:دلم گفتم  تو

 ..خب دهيتازه رس..هيمثل بق شهيبعد م نميحتما ا..فكر لبخند زدم نيا با

 ..زيمرموز بود برداشت و گذاشت رو م يكه همون اقا ميهم بغل دست يكي..از اون خوش رنگاشو برداشتم يكي..شربت گرفتن جلوم ينيس هي

 ..اره بوش بد بود..بو كردم..دهيم يبد و تند يبو هي دميدهانم و خواستم بخورم كه د يشربت رو بردم جلو وانيل

 ..تو هم دميكش ابروهامو

 ..دهيم ييچه بو..ه؟يچه زهرمار گهيد نيا.. اه:گرفتم جلومو نگاش كردم و گفتم  وانويل

 ..همون زهرماره:گفت  ييرايمردونه و گ يصدا

 ..مرموزه بود ارويهمون ..تعجب نگاش كردم با

 ..ش؟يخور يپس چرا نم:پوزخند زد وگفت  دينگاه منو رو خودش د يوقت

 ..زنم يلب بهش نم هيتا ندونم توش چ:گفتم  زويكوبوندم رو م وانويل

 ..مشروب --

 ..؟يچ:بهت زده گفتم ..كردم هنگ

 ..خب توش مشروبه..ه؟يتوش چ يبدون يخواست يمگه نم..مشروب:كرد  تكرار

 ..واقعا؟-

 ..كنن يمهمونا پخش م نيشربت ب نيمشروب رو ع...نايچه راحتن ا..نگاه كردم وانيل به

 ..و نخوردمش دميخداروشكر زودتر فهم:لب گفتم  ريز

 ..؟يمگه تا حاال نخورد:كه گفت  دميشن صداشو

 ..رينخ:گفتم  نيهمچ

 ..تعجب نداره كه..ه؟يخب مگه چ..برگشت و با تعجب نگام كرد اروي كه

 ..؟يخور يشما چرا نم-

 ..ندارم ليم: نگاه كرد وگفت  وانشيل به

 ..جماعت نيهمرنگ ا يشد يوسط و م يرفت يباال و تو هم م يداد يوگرنه تا تهشو م يندار لياره م:دلم گفتم  تو

 ..به طرفم اديداره م ارشيك دميدور د از

 ..كه كنارم نشسته بود اروم از جاش بلند شد و رفت اونطرف يمرد اون

 ..ستاون نش ياومد و سرجا ارشيك

 ..نداشت يحالت عاد انگار

 ..دنيساله بود بلند بلند حرف زدن و خند24 اي 23دختر جوون حدودا  هيكه  شيكرد با بغل دست شروع

از مستخدما  يكي..ارميخودم ن يرفتاراشو به رو نيكردم ا يسع..كرد ناراحت شدم يكارارو م نيدر حضور من ا نكهيازا يتوجه بودم ول يب بهش
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 ..برداشت وانيل هيجلوشو گرفت و  ارشيشد كه ك يدستش بود داشت از اونجا رد م اياز همون كوفت ينيس هيكه 

 ..بخور..زميعز ايب:گفت  يبا لحن كشدار..رو گرفت جلوم وانيخمارش نگام كرد ول يچشما با

 ..ستميمن اهل مشروب ن يدون يخودت كه م..خورم ينم:تو هم وگفتم  دميكش ابروهامو

 ..حرف من خنده داشت؟ يكجا..يرو اب بخند..گرفت باال وانويلزد و  قهقهه

 نيداره كه همون موقع ب يزمان خاص هي يمهمون نيا يمشروب تو..شربته.. ستيكه مشروب ن نيا زميعز:گفت  ديخند يكه هنوز م يحال در

 ..زميبخور عز ايب..شهيمهمونا سرو م

 ..گفت مرد؟ شهيم نمياخه به ا..خورد يزد حالم ازش بهم م يحرف م يو با لحن كشدار و حالت مست ينجوريا يوقت

 ..ازش گرفتم وانويل..خورم ياگر شربت باشه كه م..تشنه م بود يليخ شييخدا

 ..خواد بكنه يدلش م يبذار هر غلط اليخ يب..كنارم و دوباره رفت تو فاز هرهر و كركر با اون دختره نشست

 ..اوردم باال وانمويل..كردم يطور كه اطرافمو نگاه م نيهم

 ..پا انداخته بود و زل زده بود به من يما نشسته بود و پا رو يدرست روبه رو..دهانم بود كه نگام به همون مرد مرموز افتاد يجلو وانيل

بازم ..منظورشو نگرفتم..كنه؟ يم ينجوريچرا ا..چشمام گرد شد..نه تكون داد يدستشو اروم اورد باال و به نشونه ..كنم يدارم نگاش م ديد يوقت

 يكمبود هي هيمثل بق نميالبد ا اليخ يب..كردم؟ يمگه داشتم چكار م..رو نكنم يكار هيكرد  يانگار داشت بهم اشاره م..همون كارو تكرار كرد

 ..داره

 ..حال اومد گرميج..كه چه خوشمزه بود يوا..شربته البالو بود..دميدادم باال و تا تهشو سركش شربتو

دفعه كجا  هي..نبود كه نبود..رينخ يدور چشممو اطراف سالن چرخوندم ول هي..اونجا نبود يول..و دوباره به همون مرد نگاه كردم نيياوردم پا وانويل

 ..زد؟ بشيغ

رفته بود  ياون دختره هم كه انگار از خداش بود حساب..زد يدختره و تو گوشش حرف م يدستشو انداخته بود دور شونه ..نگاه كردم ارشيك به

 ..ديخند يو خودشو چسبونده بود بهش وبلند بلند م ارشيتوبغل ك

 ..واال..قيهر چه ال قيخال..دخترا داشتن نيرو هم ارشيك اقتيل..ه؟يقهقهه زدنتون واسه چ گهيد..كوفت خب

 ..خاك تو سرت..نا نداشت حرف بزنه..شد يهوش م يداشت ب..زدم تو پهلوش كه برگشت و نگام كرد اروم

 ..ه؟يچ--

 ..نگرانشم..خوام به مامانم زنگ بزنم يبده م تويگوش-

 ..در اورد و داد دستم شويگوش بشيلب غرغر كرد و از تو ج ريز

معلوم  يشلوغ نيا ياگر باشه تو..بودن يكه اتاق نييپا يطبقه ..چشم چرخوندم..اومد يباز سر وصدا م يجام بلند شدم و رفتم اونطرف سالن ول از

 ..ستين

 ..اونجا حتما صدا كمتره..بهتره برم باال..به پله ها افتاد چشمم

 ..و به اطرافم نگاه كردم ستادميا.. باال رفتم
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 ..چه خبره؟..شهيم داياتاق پ نجايتا دلت بخواد ا اوهوووووو

 ..وليا..باز شد دميكش نييكه پادر سوم رو  ي رهيدستگ ياتاق اول و دوم كه بسته بود ول در

 ..خدا يوا..رونيب دميپر عيو سر دميفوق بنفش كش غيج هي دميكه د يزياز چ يتو ول رفتم

 ..رونيتونستم اون صحنه رو از سرم بندازمش ب يكردم نم يهر كار م..نفسم بند اومده بود..سادميوا واريد كنار

 ..خدا يوا..پسر و دختر لخت تو بغل هم داشتن هي

 ..شميم وونهيدارم د..كجاست؟ نجايد اخه ا..زنن يحرف م وونيمثل ح ايكنند  يرفتار م وونيمثل ح ايهمه ..قانون جنگل رو داره؟ نجايا

 يم..اتاقا نيكدوم ازا هيكردم برم تو  يجرات نم..زنگ بزنم نجايبهتره هم..دميدست كش ميشونيبه پ..كنه يكردم سرم درد م يم احساس

 ..درست مثل جهنمه نجايا..نميصحنه ها بب نجوريباز ازا دميترس

 ..دوتا بوق مامان جواب داد يكيبعد از ..رو گرفتم شماره

 ..الو--

 ..؟يخوب..الو سالم مامان-

 ..مادر؟ يچرا زنگ زد..شده؟ يچ..؟يتو خوب زميخوبم عز..سالم دخترم--

 ..حالتون خوبه؟ نميزنگ زدم بب..مامان نگرانتون شدم ستين يزيچ:زدم و گفتم  لبخند

 ..گذره؟ يبهت خوش م..اره مادر خوبم--

 ..معلوم نكنه نويكردم لحنم ا يسع يپوزخند رو لبام بود ول..همون در متوقف شد ينگام رو..اطرافم نگاه كردم به

 يزيچ هي گميم يزيچ هيصال ا..كرده هستن ليبا كماالت و تحص يمهمونا ادما يهمه ..بودم دهيرو ند ييجا نيتو عمرم همچ..مامان هيعال: گفتم

 ..نيشنو يم

از  اي افتهيب يهمه ش نگران بودم نكنه برات اتفاق..گذره يخب خداروشكر كه بهت خوش م..واقعا دخترم؟: ديچيپ يشاد مامان تو گوش يصدا

 ..ادياونجا خوشت ن

 ..هيباحال يدرد نكنه واقعا جا ارشيدست ك..فوق العاده ست نجاينه مامان ا-

واسه  هيكال باغ وحش..كنن يخر هم عرعر م نيپرن ع يم نييقورباقه باال پا نيباال ع رنيم وارياز د مونيم نيدلم ادامه دادم همه ع تو

 ناستياز ا يكياونم ..هينجوريامشب مثل خفاش شب شده پس بگو چرا ا ارشيك گميمن م..گذره؟ يباغ وحش بهش بد م رهيمگه ادم م..خودش

 ..گهيد

 ..؟يگينم يزيچ گهيچرا د..بهار:مامان منو به خودم اورد  يصدا

 ..ديكش ريرفت و تو سرم ت ياهيدفعه چشمام س كيموقع  همون

 ..اخ:به سرم گرفتم وناخواسته گفتم  دستمو

 ..الو..بهار حالت خوبه؟..الو: ديچيپ ينگران مامان تو گوش يصدا

 ..شهيكم كم خوب م..جاها عادت ندارم نجوريچون من به ا هيعيخب طب يكنه ول يكم سرم درد م هيسر و صداست  نجاياز بس ا..خوبم مامان -
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 ..مواظب خودت باش..نگرانتم دخترم-

 ..منتظرمه ارشيك..؟يبا من ندار يكار گهيقربونت برم د..باشه مامان جان:ندم گفتم  يدوباره سوت نكهيواسه ا..شده بود شتريدردم ب سر

 ..زود هم برگرد..مراقب خودت باش  گميبازم م..نه دخترم-

 ..خداحافظ..ديشما هم مواظب خودتون باش..باشه مامان جان-

 ..خدانگهدارت دخترم-

چندبار چشمامو باز و بسته كردم ..واريبه د دميچسب..رفت جيخواستم برم طرف پله ها كه سرم گ..ميدست فيرو قطع كردم و گذاشتم تو ك يگوش

 ..دميد يهمه جا رو تار م..بود دهيفا يب يول

 ..شم؟يم ينجوريچرا ا..اد؟يداره سرم م ييچه بال ايخدا..زنن يكشن و داد م يم غيهمه دارن ج نييكردم پا يم احساس

 ..سمينا نداشتم وا..صورتم عرق كرده بود..ديكش يسرم سوت م..ديچرخ يانگار داشت دور سرم م..راهرو و اطرافم نگاه كردم به

 ..رميم يخدا دارم م يوا..ارشيك شيبرم پ ديبا..نبود كه به دادم برسه يكس نجايوگرنه ا نييبرم پا يجور هي ديبا..جدا كردم وارياز د خودمو

ازش اومد  كليه يمرد قد بلند و قو هياز اتاقا باز شد و  يكيهمون موقع در ..سرمو با دستام نگه داشتم..دمياولو كه برداشتم دور خودم چرخ قدم

 ..بزرگ بود يليهم خ كلشيه..داشت يصورت خشن..دميبا دستم چشمامو مال..نميكردم صورتشو بب يسع..رونيب

 ..كرد  يدرد م يطرف هم سرم حساب هياز ..بودم دهياون لحظه واقعا ترس يتو راستش

 ..رهيم جيسرم داره گ..تونم تعادلمو حفظ كنم ينم..دياقا كمكم كن:لب گفتم  ريز فقط

 ..ناخداگاه رفتم عقب..بودم دهياز صداش ترس..زد و اومد به طرفم يوحشتناك يقهقهه ..تار شده بود نگاهم

 ..كنم يخودم كمكت م زميعز ايب..يخوشگل يچه كوچولو..جااااااان يا:گفت  يزمخت و كلفت يبا صدا ديخند يكه م همونطور

 ..يولم كن عوض..دست به من نزن..ولم كن: دميكش غيكه بهم خورد ج دستش

 ديدونم با يتو اتاق خودم م ميبر ايب..ايب..خوام كمكت كنم يم..زم؟يچرا ولت كنم عز:وگفت  ديدستمو كش..بود  شيحال زايچ نيمگه ا اروي يول

 ..زميعز ايب..مثل روز اولت يچكار كنم تا بش

ادم بود كه  يك وونياون همه ح نياخه ب..؟ياز ك يول..خواستم يزدم و كمك م يم غيج دميكش يكه خودمو عقب م يدر حال..ديكش يم دستمو

 ..كمكم؟ اديب

درو قفل كرد و به طرفم ..رونيكه ازش اومده بود ب يبلندم كرد و پرتم كرد تو همون اتاق نيحركت از رو زم هيبا  اميهمراهش نم ديد يوقت

 ..اومد

 ..م هم گرفته بود هين كه گربه حال اال يتار بود وا دميد شينجوريهم

 يكيبرو سروقت  ختهير يلعنت ياليو نيا يهمه دختر تو نيا..؟يبا من چكار دار..توروخدا دست از سرم بردار:شدم التماسش كنم  مجبور

 ..ولم كن..گهيد

بود كه تو تمام  يهمون حس بد نيتخت و ا يپشتم خورد به باال..و رفتم عقب دميكش يبلند غيج..هامو گرفت و پرتم كرد رو تخت شونه

 ..ندارم يراه گهيد...تمومه گهيد نكهيحس ا..اخر خطم نكهيحس ا..ديچيوجودم پ
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من  يدونست يم..بهت نخورده يمعلومه هنوز دست كس..زم؟يچرا تو نه عز:كه گفت  دميكثافت هم اومد رو تخت و صداشو شن ي كهيمرت اون

چرا برم سروقت اون كرم خورده ..دارم  نجايرو ا يمونيسرخ م بيس هيتا تو كه مثل ..ه م؟چشم و گوش بسته و دست نخورد يعاشق دخترا

 ..جاااااان يا..بشه امشب يچه شب..كارا دارم يليباهات خ..زميعز ردمك داتيتازه پ..هاش؟

 نهيكردم االن از تو س يزد كه حس م يقلبم انقدر تندتند م..بترسم شياز پ شيشد ب يزد باعث م يكه م ييبا حرفا..چكار كنم ديدونستم با ينم

 ..بسته بود خيدستام ..و كمرم نشسته بود  يشونيعرق سرد رو پ...ديلرز يسرتا پام م..رونيم بزنه ب

 ييتموم دارا..ريازم نگ زمويهمه چ ايخدا..رو تحمل كنم ييابرو يخفت و ب نينذار ا..ابرو بشم ينذار ب..وراحتم كن رياالن جونمو بگ نيهم ايخدا

عمر تحمل  هيرو  ييابرو يب نيگناهه پس نذار ننگ ا يخودكش يگفت ايخدا..بشه ينجورينذار ا..ريازم نگ مويپاك ايخدا شهيدختر پاك هي

 ..نذار..نذار گناه كنم خدا ايخدا..كنم

 نطوريچون از قبل برام ا..خواد يم نويا ريچون تقد شهيكه بخواد بشه م يكار يول..خواستم يزدم و ازش كمك م يخودم حرف م يدلم با خدا تو

 ..چون تموم راهها برام بسته شده..نوشته شده

 ..خواستم يو كمك م دميكش يم غيمنم از ته دلم ج..رفت يو قربون صدقه م م ديبوس يسر و صورتمو م..روم افتاد

محكم خوابوند  يليخ ي دهيكش هيخواستم بلند شم كه برگشت و ..و از روم بلند شد دينعره كش..اوردم باال و به صورتش چنگ زدم دستمو

 ..صداها برام مبهم شده بود..نهيب يرو نم ييجا گهيكم كم حس كردم چشمام د..كه داشتم وضعم بدتر شد جهيسرگ..افتادم رو تخت ..توصورتم

 ..تنشو رو پوست تنم حس كردم يگرما.. ديكش يبه تن و بدنم م فشويدست كث..لباسم از وسط پاره شد..ديلباسمو گرفت و كش ي قهي

 ..و از هوش رفتم دمينفهم يچيه گهيد..و ..كنه كه باز هم كرد يداره كمربندشو باز م دمياخر با تمام توانم چشمامو باز كردم و د يلحظه  تو

******* 

 ..با نوك انگشتام چشمامو ماساژ دادم..چشمام و سرمو بلند كردم يدستمو گرفتم جلو..باعث شد چشمامو باز كنم..افتاب كه خورد تو صورتم نور

اروم مالفه رو زدم ..شده بود دهيروم كش ديسف يمالفه  هي..به خودم نگاه كردم..كس تو اتاق نبود چيه..من كجام؟..اطرافم نگاه كردم به

 ..من چرا لختم؟..ايخدا..شمام چهارتا شدچ..كنار

 ..كنم يچكار م نجايافتاده و ا يچه اتفاق شبيد اديب ادميكردم  يسع..تنم نبود يچيه

واون ..و..تلفن..ارشيك..اون مرد نقاب دار مرموز..اون حركات.. وونهيد ياون ادما..به مغزم هجوم اوردن شبيد يدفعه تموم صحنه ها هي

 ..اينه خدا..منو اورد تو اتاق و ..اشغال ي كهين مردتاو..ادمهياره ..مرد

 ..نه ايخدا..نه ..نه..اشك تو چشمام حلقه بست..ديكش يم رياز همه دل و كمرم ت شتريب..كرد  يتنم درد م..جام نشستم تو

 ..دينباااااااااا..نه..افتاد ياتفاق م نيا دينبا..نهههههه: دميكش غيج

 ..چرا؟..چرا من؟..اخه چرا؟..شد يم ينجوريا دينبا..دميكوب يو با مشت به تخت م دميكش يم غيكردم و ج يهق م هق

 ..هق هقم سكوت اتاق رو برهم بزنه يگذاشتم رو زانوهام و گذاشتم صدا سرمو

از  شتريب..متنفرم نجاياز ا..باشم نجايا دينبا..برم نجايهرچه زودتراز ا ديبا..چطور؟..ننگ رو چطور تحمل كنم؟ نيداشتم حاال ا يكم بدبخت خودم

 ..جهنم؟ نيتو ا يچرا منو اورد..؟يكرد نكارويچرا با من ا..تا از دستت راحت بشم يريبم ياله..اديبدم م ارشيهمه از ك
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مردونه ..بازكردم شونويكيدوتا كمد تو اتاق بود در ..گشتم كه بپوشم يم يزيچ هيدنبال ..تموم تنم خورد بود..حال زار از رو تخت بلند شدم با

 هيمانتو و شلوار برداشتم با  هي نشونيو از ب رونيب ختميبا حرص وخشم همشونو ر..لباسا زنونه بود يهمه ..درو باز كردم يكياون ..بود

 يجا فرارموگرنه ازاون..تونستم بدوم چون نا نداشتم ينم..دميلباسارو پوش..دميلرز يم هيكردم و از زور گر يم هيهمونطور كه گر...يسررو

 ..و راحت بشم رميتا بم..افتميتا از نفس ب دميدو يانقدر م..كردم

 ..شد؟ ينجوريچرا ا..چكار كنم؟ ديبا مهيشونيكه رو پ يننگ نيبا ا..حاال من چكار كنم؟ ايخدا: دميپر از درد سرمو بلند كردم و نال يدل با

بودن توش امروز  ختهير يوحش وونيمشت ح هيموند و  يمثل جنگل م شبيكه د يياليو..رونيپشت دست اشكامو پاك كردم و از اتاق رفتم ب با

 ..چه خبر بوده؟ نجايا شبيشد د يباورش م يك..تو سكوت غرق شده بود

 ..نييدستمو گرفتم به نرده ها و اروم رفتم پا..به طرف پله ها رفتم  يحال يب با

 ..گرفتم و برگشتم خونه يتاكس هيرفتم و  ابونيختا سر ..رونيبزنم ب يلعنت ياليتونستم از اون و باالخره

 ..ختمير يكردم پشت سر هم اشك م يو ادما نگاه م رونيو همونطور كه به ب نيماش ينشسته بودم و سرمو چسبونده بودم به پنجره  يتاكس تو

 ..شكسته بود..اون بهار سابق نبود..بهار نيا گهيد..تا اسمون فرق كرده بود نيزم روزميمن با د امروزه

م  چارهيكنم چون ب يت م چارهيب..بره نيياب خوش از گلوت پا هيذارم  ينم..ارشيكنم ك ينابودت م..اونه رهيهمه ش تقص..ارشيك فقط

 ..يكنم چون خوردم كرد يخوردت م..يكرد

 ..حالش بد نشده باشه؟..كجا بودم؟ شبيبگم د..مامانو چكار كنم؟ حاال

 ..ارميش رو ب هيرو به راننده گفتم صبر كنه تا برم از تو خونه پول كرا..خونه نگه داشت يجلو يتاكس

 ..زنگ فشردم يانگشتمو رو..ديلرز يدستام م..شدم و به طرف در رفتم ادهيپ نيماش از

 ..اصال خوب نبود حالم

******* 

 ..خالف ان گروه با خبر بود يكارها قيحل دقاز م..خارج شد و به طرف پشت ساختمان حركت كرد الياز و ايار

 ..صدا به ان سمت رفت يش را در اورد وارام و ب اسلحه

 ..شد يم دهيد يمخصوص از همانجا هم به خوب اتاق

 ..شد يمخف واريو پشت د ديخودش را كنار كش عيسر ايار..اتاق باز شد  در

 ..نبود يخبر..ديبه انطرف سرك كش وارياز كنار د..را به صورتش زد و اسلحه ش را در دست فشرد نقابش

 ..وارد اتاق شد و در را بست..در را باز كرد.. اطرافش را نگاه كرد ..پشتش را به در چسباند..شد و به سرعت به طرف در اتاق رفت خم

 ..را جمع كردحال تمام حواسش  نيروشن بود با ا مهيراهرو ن يفضا

كرد  يسع..دو مرد بود يگفتگو يصدا..زد ينفس نفس م..شد يمخف واريپشت د..ديدو نفر به گوشش رس يگفته گو يصدا..راهرو گذشت از

 ..حبس كرد نهيشدن ان دو نفسش را در س كيارامتر نفس بكشد با نزد

 ..؟يدرو قفل كرد--
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 ..نه بابا ولش كن --

 ..شه؟يم يچ يدون يبفهمه م يساگه اقا ا..؟يچرا قفلش نكرد--

 قهيدق 5..كه هر دفعه قفل در رو بندازم شهينم ميايب ميبر ديبا يه..سپرده به ما و خودش رفته عشق و حال زويهمه چ..خواد بفهمه؟ ياز كجا م--

 ..اليخ يب..بدم كيكش رونيبرم ب ديباز با گهيد

درست پشتشان قرار گرفت  ايار..ننديقرار داشت وانها نتوانستند او را بب كيدر قسمت تار ايار..رد شدند  ايار يتر شد از جلو كينزد شانيصدا

هر دو نفر كه ..را به گردن او وارد كرد يرا هم گرفت و ضربه بعد يگردن نفر بعد عيسر.. دياز انها كوب يكيو با پشت اسلحه محكم به گردن 

 ..افتاده بودند نيزم يرو هوشيشده بودند حاال ب ريغافلگ ايار توسط

دهانشان چسب زد تا هر وقت بهوش امدند  يرو..ان دو را بست  ياورد و دست و پا رونيشانه ش بود طناب را ب يكه رو يكوچك فيك يتو از

 ..نداشت انها را پنهان كرد ديهمان قسمت كه د واريد يگوشه .. سر و صدا نكنند

ارام در را باز ..در همان قسمت از اتاق قرار داشت يگريدر د..اتاق رفت ييمت انتهاانكه وقت را هدر دهد از راهرو گذشت و به قس بدون

 ..نگاه كرد شيبهت زده به روبه رو..كرد

 ..قرار داشت نجايكه گزارش شده بود ا يان محموله ا ي همه

 ..را در اورد تا به سرهنگ خبر دهد شيگوش عيسر

 ..الو--

 ..هستم ايار..سالم جناب سرهنگ..الو-

 ..؟يدر چه حال..شد؟ يچ..سالم سرگرد--

 ..د؟ييفرما يم يچه دستور..گزارش درست بود..كردم دايمحموله ها رو پ يقربان محل نگهدار-

 ..يخسته نباش..دنيكارا رو انجام م ي هيبچه ها بق..خب تو مراقب خودت باش اريبس--

 ..ممنون قربان-

دور تا دور اتاق پر بود از كارتون ..به اطرافش انداخت يعينگاه سر..شد دهيه ان سمت كشدر اتاق نگاهش ب يصدا دنيبا شن..را قطع كرد تماس

 يبلند بودندكه بتواند پشت انها مخف يكاف يبه اندازه  شيپرده ها..سمت راست اتاق افتاد ينگاهش به پنجره ..شده يبسته بند يها و جعبه ها

 ..كرد يو خود را پشت پرده مخف ديبه ان سمت دو..ودش

 ..زدند يحرف م گريكه در مورد محموله و بار زدن ان با همد ديچند تا مرد را شن ياتاق باز شد و صدا در

 ..ديشن يرا نم شيصدا يشد كس يگرفته م يسكوت بود و اگر تماس يرو شهيهم لشيموبا

 ..تراس..و پشتش را نگاه كرد برگشت

 ..لش ها كجان؟ پس اون تنه..د؟يعرضه ها چرا درو باز گذاشت يب--

 ..بودن نجايكه ا شيپ قهيچند دق نيتا هم..دونم اقا ينم--

 ..محموله اماده ست؟..رو شما حساب كردم يخوديب..ديايهم بر نم كيكار كوچ هيخاك تو سرتون كه از پس --
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 ..م؟يبار بزن يچه ساعت..بله اقا --

 ..گفتم؟ يچ ديديفهم..ديگند نزن ديحواستونو جمع كن..3راس ساعت --

 ..بله اقا--

 ..بله قربان--

خودم  يدستا نيبا هم..ديكن يبه حالتون اگر خرابكار يوا..داشته باشه زويهمه چ يسپردم هوا روسيبه س..سروقت مهمونا رميم گهيمن د--

 ..محموله برام با ارزشه نيا..كنم يم زتونيزرير

 ..راحت باشه التونيچشم اقا خ--

به تراس  يصورتش درست كرد و نگاه ينقابش را رو ايار..رفتند رونيبسته شدن در نشان داد كه انها از اتاق ب ياز چند لحظه صدا بعد

 ..امكانش نبود يشد از در اصل يخارج م نجاياز هم ديبا..انداخت

 ..به اطرافش انداخت ينگاه..تراس را باز كرد در

 ..اليدرست سمت چپ و..باشه اليو يكنار يفضا ديبا نجايانجام دادم ا اليو تيكه نسبت به موقع يبا محاسبات:لب زمزمه كرد  ريز

 ..ديحركت به ان طرف نرده ها پر كيحفاظ گرفت و با  يدستش را به نرده ..داشت  نيبا زم يكم يليخ ي فاصله

 ..گ ها بلند شدپارس س يچند قدم دور شده بود كه صدا..از نگهبان ها نبود يخبر..به اطرافش نگاه كرد.. نشست نيزم يرو

در اورد و با قدرت  سيدوتا سوس فشيبدون فوت وقت از داخل ك ايار..امدند يدو تا سگ با سرعت به طرفش م..داد  رونيرا با حرص ب نفسش

 يها رو سيكه سوس نيهم..ها پرتاب شده بودند را دنبال كردند سيكه سوس يريو با چشم مس ستادنديا شانيسگ ها اول سرجا..پرتاب كرد

 ..دنديسگ به همان سمت دو وافتاد هر د نيزم

با خودم داشته باشم االن بدجور  سيمواقع سوس نجورينداده بود ا ادمياگر اون ..گرم ديدم نو:و لبخند زد  ديكش يقيراحت نفس عم اليبا خ ايار

 ..افتادم يم ريگ

فقط خودت  نكهينه ا..كامل برو پسرخاله جان زاتيبا تجه تيمامور يريهر وقت م..بهت بگم؟ ديرو من با ناياونوقت ا يسرگرد رسرتيخ: (دينو

قلمو جونه داداش  هي نيپس ا..سنيسگا عاشق سوس..نگهبانا و سگاشونم ببر يواسه  يريكامل م زاتيمجرما با تجه يواسه ..و اسلحه ت يباش

 ..)..ينشونم داد يچه راه حل ديدمت گرم نو يگياونجاست كه اخرش م..كنفراموش ن

 ..اشيالبته بعض..خوره يحرفات به درد م يول يستين نجايا نكهيبا ا..امان از دسته تو:لب زمزمه كرد  ريز..زد و سرش را تكان داد لبخند

صورتش  يو نقابش را رو ديبه كتش كش يكرد و دست يباغ مخف يتو يرا پشت بوته گل ها فشيك..رفت الياطرافش نگاه كرد و به طرف و به

 ..بودند دنيكش غيمهمانان همچنان در حال رقص و ج..شد اليو وارد وجابه جا كرد 

 ..نيتر و پست تر فيهم كث وونياز ح..زادياسم ادم فيواقعا ح..گفت ادم؟ شهيد اخه به شماها هم م: دل گفت  در

 ..نامزدش در كنارش نبود يولانجا نشسته بود  ياز دخترها يكيدرست كنار  يصندل يتنها رو ارشيك..به سالن و مهمانان انداخت ينگاه

 ..شده است هوشيدانست ان شربت را خورده و االن ب يم..ديمهمان ها ند نياو را ب يتعجب به اطرافش نگاه كرد ول با

و نگاه پاك بود كه تا  تياگر به معصوم..معنا بود يب تيدر كار او معصوم..گفت يرا نم نيشغلش ا يبود ول دهيرا د تينگاه ان دختر معصوم در
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 ..گشودند يدستش دهان به اعتراف نم ريكدام ازمجرمان ز چياالن ه

 ..نگاهش معصوم بود..كالمش صادق بود..كند يهستند فرق م نجايكه ا ييگفت ان دختر با ادمها يبه او م يحس هي يول

معلومه  يول..خورد يمن اون شربتو نم ينبود با اشاره  نكارهياگر ا..ذات ادما رو شناخت شهينگاه كه نم هيبا ..هه:افكارش پوزخند زد و گفت  به

 ..ضرب شربتو داد باال هيتوجه  يست كه ب نكارهيا

 ..با نفرت نگاهش كرد..ديبوس يرا م شينشانده بود و لبها شيپاها يان دختر را رو..نگاه كرد ارشيبه ك دوباره

 ..خوردند يكدام تعادل نداشتند و تلوتلو م چيه..باال رفت يبلند شد و همراهه ان دختر به طبقه  شياز جا ارشياز چند لحظه ك بعد

كه دستش را گرفته  يبرگشت و با تعجب به دختر..شد دهيبه عقب كش شيدفعه بازو كيبه طرف پله ها رفت كه ..گذشت تيجمع نياز ب ايار

 ..بود نگاه كرد

دختر محكم او را  يول ديدستش را كش..كرد ينگاه م ايو با چشمان خمارش به ار ديخند يبلند بلند م..ندارد يظاهر دختر معلوم بود حال خوش از

 ..نگه داشته بود

 ..ول كن دستمو:با خشم گفت  ايار

با هم خوش  ايب..پههههههيكجاااااا اقا خوشت:گفت  يكرد وبا لحن كش دار زانياو او يشد و خودش را به بازو كشينزد دختر

 ..ااااايب..ميذروووووونبگ

 ..ها هيعجب دختر سمج..ول كن دستمو گميبهت م: ديلب غر ريو ز ديخودش را عقب كش ايار

به  نيبه رنگ قرمز اتش يلباس فوق العاده باز و زننده ا..داشت ييبايظاهر ز..مست كرده است  يكه از حركات و رفتارش معلوم بود حساب دختر

 ..تن داشت

 ..حرف ها بود نيان دختر سمج تر از ا يبا خشم به دختر نگاه كرد و به طرف پله ها رفت ول..  ديدستش را محكم كش ايار

دختر دستانش را محكم تر دور كمر او حلقه كرده ..خشك شد شيسرجا ايار..حلقه كرد ايپشت خود را به او رساند و دستانش را دور كمر ار از

 ..كرد يرا زمزمه م يمبهم يزهايلب چ ريو ز ديمال يبود و صورتش را به پشت كمر او م

 ..بود دهيرس تيبه اوج عصبان ايار

 ..برو رد كارت..يچقدر سمج..ايدار ييعجب رو..گهيول كن د:دختر را گرفت و با قدرت از دور كمرش باز كرد و با خشم داد زد  دستان

 ..كس انجا نبود چيه..به راهرو انداخت يبلند از پله ها باال رفت و نگاه يبا قدم ها ايار نباريزد و ا يقهقهه ا دختر

اسلحه ش را .. بود شتريسرو صدا انجا ب..رفت ييبه طرف در انتها..به انها انداخت ينگاه..ديرس ياطراف به گوش م يوداد از اتاق ها غيج يصدا

 ..واريباز شد و محكم خورد به د يبلند يدر با صدا..به در زد يدراورد و با پا لگد محكم

افتاد  اينگاهش به ار نكهيبا مشت به صورت مرد ضربه زد وبه محض ا ارشيك..شده بودند ريبا هم درگ گريمرد د كيو  ارشيك..اتاق شد وارد

 ..شده بود رهيتمام به او خ تيكه با خشم و جد يان چشمان..شناخت ينافذ را م ين مشكنقاب هم ان چشما ياز رو..ماتش برد

 ..را شناخت ايار يهم به خوب يدر حالت مست يحت..او اشنا بود يبرا زشيهمه چ..ان صورت..نگاه ان

 ..ايآر:زمزمه كرد  رلبيز
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 ..افتاد نيزم يرو هوشيظاهرا مشت به سرش برخورد كرد چون ب..به صورتش زد يهم مشت محكم ارشيمرد به طرفش حمله كرد كه ك ان

 ..دينرده ها پر يتند از تراس رد شد و از رو يليحركت خودش را به پنجره رساند و خ كيبا ..عقب عقب رفت ارشيك..جلو رفت ايار

 ..ستيا..ستيا..صبر كن..ارشينه ك:داد زد  ايار

 ..به او اصابت نكرد ريو ت ديپر نييپا ارشيهمزمان ك يكرد ول كيش را نشانه گرفت و شل اسلحه

 ..را محاصره كرده بودند اطيح سيپل يروهاين..را نگاه كرد رونيبلند به طرف پنجره رفت و ب يبا قدم ها ايار

 ..زد رفت پشت ساختمان  يكه لنگ م يدر حال ارشيك

هم كه  ايدن نيا ياخرش هر كجا يدون يخودت هم خوب م..؟يفرار كن يخوا يم يتا ك:گفت  رلبيكرد ز يكه با چشم دنبالش م يدر حال ايار

 ..زود يليخ..زود يليخ..ارشيك ارميم رتيباالخره گ..ست دهيفا يپس فرار ب..كنم  يم داتيپ يباش

از خونه ش اومد  وارمونيبه د ارويد ي هيخانم همسا رايهمون موقع سم..جواب نداد يكس يپشت سر هم زنگ در رو فشار دادم ول چندبار

 ..كه نگاش به من افتاد تعجب كرد نيهم..رفتم جلو  يبا نگران..رونيب

 ..ده؟يزنم جوابمو نم يزنگ م يچرا هر چ..مامانم كجا رفته؟ ديدون يشما نم..خانم رايسالم سم:گفتم  يلرزون و نگران يصدا با

 ..شده؟ يچ يعني ايخدا..بود ينگاهش پر از نگران..به در خونمون انداخت و بعد هم زل زد به من يخانم نگاه رايسم

 

 يزنگ درو م دميكه د ميبود دهيبود تازه خواب 12ساعت ..يمهمون يظاهرا شما با نامزدت رفته بود شبيد..دخترم خودتو ناراحت نكن--

 سادهيدر وا يمادرت جلو..ت دم در منم چادرمو سرم كردم و پشت سرش رفتم احمد اقا رف..ه؟يموقع شب ك نيتعجب كردم كه ا..زنند

وهنوز  يمهمون يحالش كه جا اومد گفت تو با نامزدت رفت..اب قند بهش دادم وانيل هياوردمش تو و ..بود نگرانبود و  دهيرنگش پر..بود

 يبر م يدادم كه نگران نباشه و هر جا كه باش يم شيدارهمه ش دل..اصال حالش خوب نبود..نگران بود يليخ يليخداوك..خونه يبرنگشت

 يكرد و خودشو لعنت م يم هيهمه ش گر..كرد يمادرتو نگران م شتريب نيا..خاموش بود يول مينامزدت زنگ زد يچند بار به شماره ..يگرد

برگشت گفت چند تا مرد بودن  ياحمد اقا رفت دم در وقت..بود كه زنگ درو زدن 3ساعت حدودا .. يبر يمهمون نيكرد كه چرا گذاشته تو به ا

 ديبد يزيچ يادرس ياسم مارستانيكدوم ب گهياحمد اقا بهشون م يهر چ..مارستانيخوب نبوده بردنش ب تونيكه بهش گفتن حال دختر همسا

 وارتونيبه د وارياومدن زنگ مارو زدن كه د نيستين دنيد ين دم در خونتون وقتظاهرا رفت..رنيكشن و م يراهشونو م يحرف چياونا بدون ه

من و احمد ..حالش بد شد و از هوش رفت يمارستانيب يتو تو ديشن درتما يوقت..ميوبهش بگ ميما از مادرت خبر داشته باش ديگفتن شا..ميهست

خودتو ..دخترم االن حال مادرت خوبه ..كه بهش وارد شده باعث شده حالش بد بشه يگفتن شوك يدكترا م..مارستانيب مشيرسوند عياقا سر

االن هم از ..اجازه ندادن يبمونم ول ششيپ واستمخ يم شبيد..اخه مرخص شده..خونه ارمشيرفتم ب ياالن هم داشتم م نيهم..نگران نكن

 ..؟يايب يخوا يخوام برم دنبالش تو هم م يم..زنگ زدن مارستانيب

 

 ..خانم بدترم شد رايسم يحرفا دنيكه بد بود با شن محال

 يم ادشي يكردم و از اون طرف هم وقت يم يشدم و احساس پوچ يافتادم خورد م يكه بهم شد م يو تجاوز شبياتفاق د ادي يطرف وقت هي از

 ..كشوند يم يمنو تا مرز نابود نهايا..منه رهيتقص نهايحالش بد شده و تمومه ا شبيافتادم كه مامانم هم د
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 ..اتفاق برام افتاد؟ نيكرده بودم كه ا يچه گناه مگه

 ..تمومه تنم خورد بود..كلمه شكسته بودم هيواقع يبه معنا..توانشو نداشتم گهيد..بودم دهيبر گهيد..هيگر ريزدم ز همونجا

به ..ميگناه يبه ب..ميشونيكه خورده رو پ يگمهر نن نيبه ا..ميچارگيبه ب..ميبه بدبخت..كردم يم هيصورتم گرفته بودم و گر يجلو دستمو

 نيبزرگ چن يايدن نيا يدونستم تو ينم..هم هست ييجاها نيهمچ هيدونستم  ينم..دمينفهم..كردم تيخر..كردم يسادگ..مياره سادگ..ميسادگ

 ..طعمه شون شميروز خودم م هيدونستم كه  ينم ياطرافمون هستن ول ييسودجو يادما نيدونستم همچ يم...كنند يم يزندگ هم يپست يادما

خداروشكر كه حالت خوبه و ..نداره تيخوب هيدر وهمسا يتو..نكن دخترم هيگر:گفت  يگرفته ا يبا صدا..خانم اومد جلو و بغلم كرد رايسم

 ..اروم باش..نكن هيگر..زم؟يعز يهست يپس نگران چ..شهيمادرت هم مرخص م

 

فقط خدا ازش ..كه به سرم اومده يبتيمص..كه تو دلمه يغم..اگاهه گرمهيكه تو ج يط خدا از دردفق..؟يديبه چه ام..؟ياخه چطور..باشم؟ اروم

 ..؟يك..از دردم خبر داره؟ يك..باخبره

 

 ..و اغوشش رو برام باز كرد هيگر ريزد ز دنميمامان با د..مارستانيب ميرفت يهمون تاكس با

 ..كنه خودمو سپردم به اغوش گرم و امن و مهربونش داشيكه بعد از سال ها از مادرش دور بوده و حاال تونسته پ يطفل مثل

 ..قدرنشناس بودم..رو ندونستم يو مهربون يپاك نيقدر ا..رو ندونستم تيامن نيا قدر

 يماريب نيبه خاطر ا..به خاطر مادرم..ازدواج كنمخوام  يم ارشيمادرم با ك يماريبه خاطر ب..كردم نكارويگفتم به خاطر مادرم ا شهيهم

 ..وسط دميكردم و اسم مادرمو كش يناشكر شهيهم..يلعنت

 ..وسط دميگناهمو كش يمادر ب يپا شهيچون هم..دميفهمم چرا دارم تقاص پس م يحاال م ايخدا..پاشو خوردم ايخدا

و من به خاطرش  ضهيكردم كه چرا مادرم مر يكردم و از خدا گله م يم هيگر يوقت..اون حرفا رو زدم يهمه ..گفتم يناخواسته بوده ول نكهيا با

و از  دميمنه نادون نفهم يول...امتحانم گذاشتش سر راهم يبود كه خدا برا كيكوچ يچاله  هي..نه چاه نبود..اون چاه نبود يول..چاه افتادم نيا يتو

از  يبرا ميفكر يبا ب..ميبا نادون..ميكه با ناشكر يچاه..خودم كنده بودم يم با دستاكه خود يچاه..رد شدم و افتادم تو چاه كيكوچ ياون چاله 

 ..بردن خودم كندم نيب

 ..بشه دهيسرنوشتم به گند كش نكهيا..بشم دهيكش نجايبه ا نكهيا..افتميروز ب نيبه ا نكهيا..شده عاقبتم نيا حاال

 ..بازنده م هي من

 ..بازنده هي

 يدق م تيكه از نگران يمادر دار هي ينگفت..بهارم؟ يكجا بود..چت شده بود؟..مادر زدليعز:گفت  هيمنو محكم به خودش فشرد و با گر مامان

 ..كنه؟

 ..ارهيخدا اون روز رو ن..حرفا رو نزن مامان نيا:گفتم .. كردم يهق هق م هيهم از زور گر من

 ..صورتش پاك كردم يبا دستام اشكاشو از رو..غرق اشك بود دشيج كشصورت رن..اروم از خودش جدا كرد ونگام كرد منو

 ..مادر؟ يمن خبر دار هيماريتو از ب..بهارم: زمزمه كرد..روم لبخند زد به
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 ..ده؟يمامان فهم يعني ايخدا..ستاديقلبم از تپش ا..كرد خي بدنم

گرفت  شيدكتر ازم ازما يوقت..دميفهم زويدخترم امروز همه چ:كردم كه ادامه داد  يمات و مبهوت نگاش م..از زور تعجب گرد شده بود چشمام

 ..امروز مطمئن شدم نكهيتا ا..داد كه سرطان دارم يتمومه عالئمم نشون م..خودم قبال شك كرده بودم..گفت زويبهم همه چ

نگرانه تو هستم  يترسم ول يمن از مردن نم..ستحقه منم ه..دخترم مردن حقه:لرزونشو گذاشت رو صورتمو وبا بغض زمزمه كرد  دست

 ..يبشكن ييتنها يو تو تو رميترسم بم يم..بهارم

 ..ترسم يم يرو دار شيكه پ يا ندهياز ا..  زدلميترسم عز يم:ادامه داد  ختير يكه اشك م يحال در

صورتم  يپشت سر هم رو يگريپس از د يكياشكام ..كرد يدستاش صورتمو نوازش م يسرد..لرزونش رو گذاشت دو طرف صورتم يدستا

 ..زبونم بند اومده بود..شدن يجار

 گهيد..ستيپاك ن گهيد سادهيكه جلوت وا يبهار نيا..دخترت نابود شد..دخترت به فنا رفت..؟يترس يم ياز چ گهيخواستم بگم مامان د يم

 ..ستيدختر ن

 ..شناخت يمادر بود و نگاه بچه ش رو خوب م..كردم يفقط نگاش م..بزنم يرو بگم و نه توانشو داشتم كه حرف نايتونستم ا ينه م يول

 چيه..وقت چيه..ازش باخبر بشه يكس خواميبفهمه و نه م ذارمينه م..دلم بود يكه تو ينگاهم بخونه درد يتونست از تو يرو نم يزيچ هي يول

دختر  هينه ..كرد يكه پاك موند و پاك زندگ يبهار..پاك تجسم كنهدختر  هيتو ذهنش منو  شهيخوام هم يم..ازش بدونه يزيچ ديوقت مامان نبا

 ..دياز دست داد و ننگ رو به جون خر شويعقل كه مثل اب خوردن دختر يب وساده 

 ..تو..يتو باعثش شد..متنفرم..صداقت ارشيازت متنفرم ك..كرد يسرم صدا م يتو ارشيك اسم

 شبياگر د..كردن يمواقع كمكمون م نجوريالاقل ا..ميداشت يخوب يها هيهمسا شيخدا..تشكركردم يليخانم خ راياز سم..خونه ميرو اورد مامان

نه ..ميزد يدر موردش نم يحرف چيه..باخبره شيماريراحت بود مامان از ب الميخ گهيد..دادم ينبود مادرمو بدون شك از دست م هيهمسا نيهم

 ..مشيسپرده بود يكال به فراموش..امانمن نه م

 يچه جور گهيشده د ختهيكه ر ياب..شهيجبران نم يجور چيه گهياون كه د..كه تو دلمه چه كنم؟ يدرد و غم يكيدردم تموم شد با اون  نيا يول

 ..شد يراز فاش م نيا دينبا..شهيتا هم..تا هر وقت كه بشه..پنهونش كرد ديفقط با..جمعش كرد؟ شهيم

حس بد  نيتا ا..تونم بشورم يدوش و بدنمو تا م ريدوست داشتم برم ز..كرد يمامان داشت استراحت م..كردم تن و بدنم نجس شده يم احساس

 ..پر از نفرت..بود يحس بد..يحس ناپاك..رونياز سرم بره ب

 ..شست يمتنمو  ياب همه ..صورتمو گرفتم باال و چشمامو بستم..دوش ريخشونت لباسامو در اوردمو رفتم ز با

نه نه ..اه..دميچندبار پشت سر هم مال..شهينم زينه تم..دميصابون رو برداشتم و به تنم مال..بود و حركاتم دست خودم نبود يعصب حالتام

 ..شهينم..فهيبدنم كث..شهيپاك نم..با خشم صابونو پرت كردم كف حموم..شهينم زيتم..شهينم..شهينم

مامان تو خونه  يول..بكشم غيتونستم از ته دل ج يخواست م يدلم م..دمشونيبه موهام چنگ زدم و با حرص كش..كف حموم و زار زدم نشستم

 ..بكنم نكارويتونستم ا يبود و نم

 ..چشمم ياومد جلو يم يعوض ي كهياون مرت هيكر ي افهيهمه ش ق..كردم يم هيصدا به حال زاره خودم گر يب
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 ..شد يكاش م يا..بود دهيفا يب يول رونيدادم كه از تو فكرم بره ب يتكون م سرمو

 ..و بخار رو از روش پاك كردم دميدست كش نهيا يرو..حموم بخار كرده بود..دوش باز بود..ستادميا نهيا يجام بلند شدم و روبه رو از

 يب يول..ديدرخش ياشك مهمونش شده بود م نكهيسبزم به خاطر ا يچشما..بود دورم ختهيشده بود و ر سيم خ رهيت يلخت وبلند قهوه ا يموها

من وجود  يبرا يشاد گهيد..االن هم غصه دارم هم درد..؟ياالن چ..شاد بودم ياون موقع غصه داشتم ول..نبود طونيشاد و ش گهيد..روح بود

 ..نداره

 يعكس ها يوقت..بودم هيبه مادرم شب تينها يب..گرفته بودن يمامانم كپ يانگار از چهره ..متناسب ينيب..ديپوست سف..دميدست كش نهيا به

 دهيكش شيزندگ يتو ياديرنج ز..زمونه از پا انداخته ش يبود ول ييبايمادرم زن ز..شدم يهمه شباهت م نيمتوجه ا دميد يرو م شيجوون

 ..كنم يو ارامش زندگ شيتا من در اسا ديخر يبه جون م يهمه جور سخت اديم ادميهم كه  يياتا اونج..بود

 ..نكردم يحركت چيچند لحظه فقط بهش زل زدم و ه..افتاد نهيا يجلو غيت يبه بسته  نگاهم

و نگاهش  رونيرو اوردم ب غيت..بازش كردم..رو برداشتم غيت يبازم دستمو بردم جلو و بسته  يول..مكث كردم..جلوتر..دستمو بردم جلو اروم

 .. يتونست راحتم كنه ول يم..رهيتونست جونمو بگ يم يبود ول كيكوچ..برنده يبود ولنازك ..صورتم يگرفتم جلو..كردم

از  يخودكش ي لهيباور كه به وس نيمگه نگفته انسان با ا..گناهه يمگه خدا نگفته خودكش..رو چكار كنم؟ اياون دن شميراحت م ايدن نياز ا يول

 رعذاب د ايباور داشته باشه كه اون دن ديبا يول..زنه  يعمل م نيدست به ا ذارهيم يبهتر يايو پا به دن شهيهاش راحت م يو گرفتار ايدن نيا

 ..شيانتظارشه نه اسا

 ..خودمو خالص كنم؟ يمن چطور با خودكش پس

چشمام ..رهيم حموم افتادمو واز دستم داره خون يگوشه ..و واضح قيدق..كنم ينيب شيكردم تمومه اتفاقات بعد از مرگمو پ يسع...بستم چشمامو

شوك ..مارستانيبرن ب يمامان رو م..ستميتموم كردم و زنده ن گهيمن د..شهيحالش بد م..كشه يم غيج دنميتو حموم و با د اديمامان م..بسته س

دارم با وحشت ..صورتش يكشن رو يم ديسف يمالفه ..رهيميكردن و بعد از چند روز مامانم هم م ديدكترا قطع ام..بهش وارد شده يبزرگ يليخ

 ..كنم يبه خودم و مادرم نگاه م

 ..متيريبپذ ميتون ينم..هيگناهت خودكش گنيبهم م..كردم ريمن تو برزخ گ..يول..منتظرشم اياون دن من

 يكه منو م ييااونج..ذارنينم يول..مادرم شيبرم پ خواميمن م..كمكم كن يايخدا..دارم يحس بد..خوام يو كمك م زنميزار م..فميبالتكل اونجا

 ..كنه يتو با اون فرق م يجا گنيم..ستيمادرم ن يبرن جا

اون صدا بلند ..؟ ديبر يمنو كجا م..كشم يهوار م..زنم يم اديفر..زنم يداد م..كنه يو داره با غم نگام م سادهياز من وا يدور يتو فاصله  مادرم

 ..و چهيپ يسرم م يصدا تو..جهنم..جهنم..جهنم..جهنم: گهيم

در ..دارمش نجايمن ا..خوام از مادرم جدا بشم ينم..خوام ينم نويمن ا..نه..كنم ينگاه م نهيا يبا وحشت به خودم تو..كنم يدفعه چشمامو باز م هي

 ..خوام ينم..افتهياتفاقات برام ب نيخوام ا ينم..كنارمه

نكنم  ياگر خودكش..چكار كنم؟ ديبا..به روبه روم زل زده بودمو  واريسرمو چسبوندم به د..سر خوردم و نشستم واريكنار د..از دستم افتاد غيت

همه من  دهياز د نكهيبمونم نگاه مردمو چكار كنم ا فيكث يايدن نيا ياگر تو..بكنم طاقته عذابشو ندارم ياگر خودكش..ننگشو چطور تحمل كنم؟



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٤ 

 ..رم؟يگ يمادرمو هم ازش م يزندگ اي..تمومه؟ گهيد..شم؟يواقعا خالص م اياگر خودمو بكشم ا يول..ناپاكم هي

 ..كنم؟ يخفت چطور زندگ نيبا ا..پس چكار كنم؟..باشم ششيتونم پ ينم گهيهم د اياون دن يحت

 ..مقاومت گهيعقلم م..ينابود گهيدلم م..يو قو ديبهار جد هيبمونمو بشم  اينابود بشم  اي..دو راه دارم فقط

 ..مقاومت؟ اي..ينابود..كدوم راه رو انتخاب بكنم؟..كدومش؟

 شهيم..از نو شروع كرد؟ شهيم..بود؟ يقو شهيم..امكان داره؟ يزيچ نيمثل من چن ييدخترا يبرا..كرد؟ يمقاوم زندگ شهيجامعه م نيا يتو ايا

 ..كرد؟ دايارامش پ شهيم..د؟يصداها رو نشن..دينگاه ها رو ند

 ..؟يتاك..سكوت كنم؟ ديبا يك تا

 ..چكار كنم؟ ديبا..سردرگمم

 ..خودت راه درست رو نشونم بده ايخدا

 ..كنه يمامان داره صدام م دميرفتم تو اتاقم كه د يداشتم م.. رونياز حموم اومده بودم ب تازه

 ..بود دهيتخت دراز كش يرو..رفتم تو اتاق عيشدم و سر نگرانش

 ..شده؟ يچ..جانم مامان؟:رفتم كنارش نشستم و گفتم  ينگران با

 ..خواستم باهات حرف بزنم يفقط م..دخترم ستين يزيچ:وگفت ارامش لبخند زد  با

 ..مامان؟ يچه حرف:و گفتم دميكش يراحت نفس

 ..برام بگو..بدونم زويخوام همه چ يم..دخترم مارستانيب ياون شب چرا حالت بد شد و رفت:چشمام نگاه كرد وگفت  يتو

 ..گفتم يبهش م گهيدروغ د هي ديبا..حاال وقتش بود..كرد يم يتابيم ب نهيس يتو جانيقلبم از زور ه..نييسرمو انداختم پا اروم

 ..مجبور..مجبورم..هم دارم يا گهيد يمگه چاره ..منوببخش ايخدا

داشتم باهاتون پشت تلفن حرف  يوقت ادتونهي:لبامو با زبون تر كردمو وگفتم ..منتظر چشم به من دوخته بود..بلند كردم و نگاهش كردم سرمو

 ..كنه؟ يزدم گفتم سرم درد م يم

 ..ادمهياره :سرشو تكون داد و گفت  مامان

 يم شتريسردردم لحظه به لحظه ب.. ارشيك شيتلفنو قطع كردم رفتم پ يخب وقت..خب:تو هم قالب كردم و با استرس ادامه دادم  دستامو

ددكتر بهم سرم وصل كرد و ..ميمنم قبول كردم و رفت..مارستانيب مياصرار كرد بر ستيحالم خوب ن ديد ارشيك..كردم ياحساس ضعف م..شد

به چند تا از دوستاش  نكهيبعد هم مثل ا..بود شميپ ارشيك..تونم مرخص بشم يشدم و فردا م ينجوريا اديز جانيگفت ضعف كردم و به خاطر ه

 ..بود نيهمه ش هم..و به شما بگن اديگفته ب

 ..كرد يمامان هنوز داشت نگام م..كرده بود خيدستام ..و به مامان نگاه كردم دميكش قيعم نفس

 ..؟يبرام گفت زويكه همه چ يمطمئن..بهار: از چند لحظه گفت  بعد

 ..بود كه براتون گفتم نيهمه ش هم..اره مامان:خودمو جمع و جور كردم و گفتم  عيسر يول..تعجب نگاش كردم با

رو از من پنهون  يزيچ يمطمئن..شناسمت يخوب م..يبهار تو دخترم:گفت  يحن مشكوكبا ل..دستمو حس كرد يسرما..گذاشت رو دستم دستشو
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 ..كرده؟ خيچرا دستات ..؟يكن ينم

 ..يرو از مادرت پنهون كن يزيچ يچقدر سخته بخوا ايخدا..دهيكردم رنگم پر يم احساس

 ديچرا با..رو براتون گفتم انيجر يهمه  ديباور كن..هيچه حرف نينه مامان ا:گفتم  دميكش يكه پتو رو روش م يلبخند از جام بلند شدم و در حال با

 ..ديبهتره استراحت كن..كنم؟ يرو ازتون مخف يزيچ

 ..بخونه زويبرگردم و از نگاهم همه چ دميترس يم..خشك شدم..رو مرتب كردم و خواستم برگردم كه دستمو گرفت پتو

 ..اروم برگشتمو نگاش كردم..كرد صدام

 ..از بابت تو راحت باشه الميخ نيزم ذارميسرمو م يبذار وقت..دخترم مراقب خودت باش..بهارم:گفت ..بود يرانپر از نگ نگاهش

 ..؟يزن يحرفو م نيچرا ا..مامان؟ هيمنظورت چ:زده نگاش كردم و گفتم  بهت

من  اليتا خ..يهر چه زودتر باهاش ازدواج بكن يرو قبولش دار ارشيكه اگر ك نهيدخترم تنها درخواستم ازت ا: ديلرز يش از زور بغض م چونه

 ..يبزرگ تنها بمون يايدن نيا يخوام بعد از من تو ينم..بابت راحت باشه نيهم از ا

اتفاق  نيبذارم ا دينبا..گهيرو م نايخبر نداره و داره ا يچيمامان از ه..نه..متنفرم حاال برم زنش بشم؟ ارشيمن از ك..بشه نطوريا دينبا..نه

 ..دينبا..هافتيب

 ..ازدواج كنم ارشيخوام با ك يمامان من نم يول:كنارش نشستم و گفتم  عيسر

 ..بهار؟ يگيم يدار يچ:تعجب نگام كرد وگفت  با

قصد ازدواج با اونو  گهيهم د نيهم يو برا ستين يكيبا اون  دميافكار و عقا دميد..ميديبه توافق نرس ارشيمامان من و ك:گرفتم و گفتم  دستاشو

 ..ندارم

 ..؟يكرد يخبرم م دينبا..مگه من مادرت نبودم؟..د؟يديرس جهينت نيبه ا يك:اخماشو كرد تو هم و گفت  مامان

 چيه ارشيبا ك گهيد..من با اژانس برگشتم خونه..ميبعدش هم بهم زد..با هم بحثمون شد مارستانيهمون شب تو ب..مامان؟ هيچه حرف نيا-

 ..مندار يكار

 ..؟يپس چرا زودتر بهم نگفت--

 ..جور بود تشيخب نه حال شما خوب بود و نه موقع يخواستم بگم ول يم-

 ..درسته؟ يگفت يبهم نم يچيكردم تو هم ه يدرخواستو ازت نم نيو اگر من ا:كرد وگفت  نگام

 ..چشمام پر از اشك شده بود..سرمو بلند كردم..صورتم يدستشو گذاشت رو..و سكوت كردم نييسرمو انداختم پا يحس شرمندگ با

اون ..ديبازم خوبه ازدواج نكرد..بوده نيقسمت ا..خودتو ناراحت نكن زميعز..؟يكن يم هيبهارم چرا گر:مهربونش گفت  يكرد و با صدا نگام

 ..شد يوضع بدتر م ديكه تفاهم ندار ديديفهم يموقع اگر م

 ..بوده ميزندگ يتو يارشيانگار نه انگار كه ك..ديشما هم فراموش كن..من فراموشش كردم..مامان درسته:پاك كردم و گفتم  اشكامو

دونستن تو نامزد  يم هيدر وهمسا يهمه تو..مدت نامزد تو بوده هياون ..باهاش كنار اومد ديخب با يفراموشش كرد ول شهينم..دخترم شهينم--

 ..بهم خورده تونيوحاال كه نامزد يدار



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٦ 

 ..توش بوده يحتما حكمت..دونم واال يچه م:وگفت  ديكش يقيعم نفس

 نياز ا يچ گهيشدم د تيثيح يته تهش ب..ازدست بدم كه دادم مويپاك..مويبوده كه دختر نياره حكمتش ا..هه:دلم پوزخند زدمو گفتم  تو

 ..بدتر؟

 ..گهيد زيدرده نه چ يلبخندم از رو نيدونستم كه ا يفقط خودم م يول..جام بلند شدم و لبخند زدم از

 ..ديصدام كن ديداشت اجياحت يزياگر به چ..يتو اتاقم مامان رميمن م-

 ..برو استراحت كن..باشه دخترم --

زانوهامو تو شكمم جمع كردم و از پنجره ..حوله رو از رو موهام برداشتم و موهامو تو هوا تكون دادم و نشستم رو تختم..تو اتاق خودم رفتم

 ..ردمنگاه ك رونويب

 ..شده بودم جيگ..چكار كنم ديدونستم با يغم بغل گرفته بودم و نم يماتم زده زانو يمثل ادما..ناخواسته مهمون چشمام شد اشك

 ارشيچرا خر شدم و با ك..كردم؟ يچرا انقدر سادگ..افتاد ياتفاق برام نم نيكاش ا يا..شدم يخالص م يكوفت هيزندگ نيمردم و از ا يكاش م يا

 يمن كه نم يول..؟يبر يباهاش مهمون يچطور جرات كرد يمحرمش هم نبود ينبود بهم بگه تو كه حت يكيد اخه .. رفتم؟ يمهمون نيبه ا

 يبا هم رفتار م وونيجمع شدن دور هم و مثل ح يمشت ادم وحش هي نكهيكردم ساده و دوستانه ست نه ا يفكر م..هياونجور شونيوندونستم مهم

 ..كنند

 ..وقت چيه..بخشمش  يوقت نم چيه..متنفرم ارشيكزنده م از  تا

 ..راحت تر بود الميخ ينجوريا..رفتم يمتخصص م هي شيحتما پ ديبا..دكتر زنان شيگرفتم برم پ ميتصم

تونم فراموش  يكابوس رو نم نيتا عمر دارم ا يول..رميجوانب رو در نظر بگ يهمه  ديادامه بدم پس با ميخوام بمونم و به زندگ يكه م حاال

 ..برد نيارومم رو از ب يمن افتاد و زندگ ياتفاق شوم برا نيا..كنم

 ..تنها...من تنهام..من وجود نداره يبرا يارامش و راحت گهيد..نميب يرنگ ارامش رو نم گهيد

******* 

 ..بله قربان؟-

 ..به اتاقم ديايب..سرگرد رادمنش--

 ..امياالن م..بله جناب سرهنگ-

 ..در دست داشت وارد اتاق شد ياب يپوشه  كيكه  يچند ضربه به در زد و در حال ايار قهيدقاز چند  بعد

 ..د؟يداشت يقربان با من امر:داد وگفت  ينظام سالم

 ..ياس يدرمورد اون محموله و دار و دسته ..؟يگزارش رو حاضر كرد:فرمان ازاد داد وگفت  سرهنگ

مواد مخدر  يمحموله ها..اتهيگزارش همون عمل نيقربان ا..بله:گذاشت و گفت  زيم يو پوشه را رو ستاديا يسرهنگ محمد زيم يجلو ايار

دارو  يو همه  ياس..گزارش شد نيا ي مهيكه اونها هم ضم ميكرد دايساختمان پ يهم از تو يتا كارتون مشروبات الك 30..كشف و ضبط شد

 ..تنما هس يياالن هم تحت بازجو..شدند ريدسته ش هم دستگ
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 ..اعتراف كرد؟ زيبه همه چ ياس يراست..بود يكارتون عال..خب اريبس:كرد گفت  يكه گزارش را با دقت مرور م يدر حال سرهنگ

 ..كنند يم ييبچه ها هنوز دارن ازش بازجو..نه قربان-

 ..صداقت رو بهمون نگفته ارشيك يپس هنوز جا:نگاه كرد  ايرا بست و به ار پوشه

 ..ارمشيزمان ممكن به حرف ب نيدر كمتر دميول مبهتون ق يول..نه-

 ..هستم تيمنتظر گزارش بعد..يبلد يدونم كه كارتو به خوب يم:سرش را تكان داد وبا لبخند گفت  سرهنگ

 ..حتما قربان-

 يراه مخف هيحتما ..راحت تونست از دستمون فرار كنه يلياون شب خ:گذاشت و گفت  زيم يبلند شد ودستانش را رو شيصندل ياز رو سرهنگ

 ..تعجب داره يچطور تونسته از دستمون فرار كنه جا نكهيا..رو محاصره كرده بودند اليو يفرار داشتن وگرنه بچه ها همه جا يبرا

من همه جاشو  يول..كردند يفاده ممواقع ازش است نجوريهم داره كه ا يراه مخف هي اليبدون شك اون و..حق با شماست..بله جناب سرهنگ-

 ..دميند يخاص زيچ..كردم يبازرس

از نامزدش خبر ..مهمه يليخ نيا..ميباش ارشيكردن ك دايبه فكر پ ديبا..بهمون بكنه يفكر نكنم كمك ميكن دايكه اون راه رو پ نيبه هر حال ا-

 ..؟يدار

رو هم اون اطراف  ارشيك..ستيازش ن يخبر يداشتنش ول رنظريمدت ز نيبچه ها ا..ندارم يخبر چيه..نه:سرش را تكان داد و گفت  ايار

 ..ميديند

 شيريبعد اقدام به دستگ دياريب ريپس اول ازش مدرك گ..ميدار اجياحت يچون به مدرك معتبر ديكن رشيدستگ ديتون ينم دشينياگر هم بب--

 ..ديكن

نكنم دست بردار  داشيتا پ..كس نداره چيدارم ه زهيكردنش انگ دايپ يانقدر كه من برا..ارميباالخره مدرك رو به دست م..حتما..درسته قربان-

 ..صداقته ارشيو مجازاته ك يريتنها هدفم دستگ..چون براش هدف داشتم..پرونده رو قبول كردم نيهم ا نيهم يبرا..ستمين

 ..رونينه حالشو داشتم نه دوست داشتم برم ب..نذاشته بودم رونيمدت پامو هم از خونه ب نيا يروز گذشته بود و تو 4

خورده رو  يعفت يبدكاره كه مهر ب هي..هرزه هيبه چشم ..كنن ينگاهم م گهيچشم د هيمردم به  رونيكه برم ب نيكردم هم يش فكر م همه

 ..ستيپاك ن گهيكه دامنش لكه دار شده و د يكس..شيشونيپ

به سرم  يبد و ازاردهنده ا يشد فكرها يداشت و باعث م يحس مزاحم دست از سرم بر نم نيحال ا نيا اب يخبر نداره ول يدونستم كس يم

 ..بزنه

 ..مطمئن بشم ديبا..دست رو دست بذارم دينبا..متخصص هي شيخودمو گرفته بودم كه برم پ ميتصم گهيامروز د يول

كردم كه مامان جان كار  يبهش اصرار م يهر چ..شياطيروز سوم از جاش بلند شد و رفت سروقته چرخ خ يروز كامل استراحت كرد ول 2 مامان

 ..برو استراحت كن انگار كه نه انگار ايتورو خدا ب..ستيبرات خوب ن اديز

خوام تحرك داشته  يتا زنده م م..ماز كارافتاده كه نشدم دختر..رميم نيزودتر از ب ياونجور..نكنم يكار چيو ه نميجا بش هيتونم  ينم: گفت يم

 ..باشم
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 ..ارهيخدا اون روز و ن..از دستش بدم يروز هي نكهيا..گرفت يم شيزد دلم ات يكه حرف م ينجوريا

 ..بود دهيفا يبحث ب..شدم سكوت كنم يمامان مجبور م يمقابل حرفا در

 ..ها بود يمشتر ياز لباسا يكيمامان مشغول كوك زدن به ..رونيو از اتاق اومدم ب دميپوش لباسامو

 ..دخترم يريكجا م:تنم بود گفت  رونيمن كه لباس ب دنيد با

استرس باعث سردردم شده  نيشده بودم همه ش استرس داشتم و هم دارياز صبح زود كه ب..بد بود يليحالم خ..و نگاهش كردم سادميوا سرجام

 ..كردم يم يبود وهمه ش احساس كرخت

 ..نرفتم رونيوقته از خونه ب يليخ..بخورم كم هوا هي رميدارم م-

 يم..ياومد ينم رونياز اتاقت هم ب يمدت حت نيا يتو..حال و هوات بهتر بشه ديبرو شا..اره دخترم:با لبخند سرشو تكون داد وگفت  مامان

 ..يو گرفته ا يكه همه ش تو خودت دميد

 ..ارشه؟يبه خاطر ك:كرد وادامه داد  نگام

 ..كه ستيدوتا ن يكي..هيمن به خاطر اون عوض يايبدبخت يهمه :تو دلم گفتم ..و نگاهش كردم سادميدر وا يجلو..طرف در رفتم  به

 ..خداحافظ..اره مامان: مختصرگفتم

 ..دميمامان رو شن يبستم صدا ياخر كه داشتم درو م يو لحظه  رونياومدم ب عيسر

 ..مواظب خودت باش..به سالمت دخترم--

 يهمه ش به اون شب و اون مهمون ريمس يرفتم و تو ادهيپ ابونيتا سر خ..رونياز در رفتم ب..دميدو اطيكفشمو پام كردم و به طرف در ح عيسر

 ..كردم يفكر م

 ..رفت ينم رونيذهنم ب ياون مرد از تو رياون صحنه و تصو..كرد يداشت خفه م م يبد بغض

 ..كردم يبهش فكر م هيبه ثان هيثان.. قهيبه دق قهيدق

فقط ..كنه يم يو داره چه غلط هياالن كدوم گور ستيمعلوم ن..شناسمش يكه اصال نم ياونم توسط مرد..هه..شدم دهيكش يراحت به نابود چه

و  يوحش وونيح هي..بود وونيح هي..به خاطر شهوت؟..به خاطر هوس؟..؟يبه خاطر چ..كه گرفت رهيازم بگ مويبود پاك نيقصدش ا

 ..ارشيهم اون هم ك..بودن وونيمشت ح هيهمشون ..هدرند

 ..بود ارشيك نيماش هيچقدر شب..انداختم نشيبه ماش ينگاه..مدل باال جلوم ترمز كرد نيماش هيبودم كه  سادهيوا يمنتظر تاكس ابونيخ سر

 ..نكنه؟..شد يدلم خال يتو

 ..زل زده بود به من نطوريلبخند رو لباش بود و هم..خود كثافتش..خودش بود..سرمو خم كردم و از پنجره نگاش كردم..چند تا بوق زد راننده

 ..رسونمت يبپر باال م..زميسالم عز-

 ..يكثافت عوض..اشغال ريبرو بم: دميلب غر ريتو دستام فشردم و ز فمويك يدسته  يسابقه ا يخشم ب با

 ..باز چه مرگته؟..تو؟ يگيم يچ..: و بهت زده نگام كرد ديرو لباش ماس لبخند

پشتمو كردم بهش و ..شد ادهيپ نياومد جلومو از ماش..حرفا بود نياون سمج تر از ا يول..ندادم و رومو ازش برگردوندم و رفتم جلوتر جوابشو
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 ..به ما دوتا انداختن يشدن كه نگاه بد ياونجا رد مچند نفر داشتن از ..خواستم برم اونطرف كه بازومو گرفت و نگهم داشت

 ..؟يريم يو دار نييپا يگاو انداخت نيكجا سرتو ع..نميصبر كن بب: دميكه همراه با خشم بود شن صداشو

 يول..كنم يسرش خال نجايدوست داشتم تمومه عقده هامو هم..كردم يجانانه نثارش م يليس هيجور بود  تشيكاش موقع يا..شعور بود يب يليخ

 ..شد ينم نجايكه ا فيو صد ح فيح

 ..گميولم كن بهت م..و هفت جد و ابادت يگاو خودت..ارشيولم كن ك:گفتم  يپر از خشم يلحن اروم ول با

ندارن  يكار و بدبخت نايمن موندم ا..كردن يبودن و نگامون م ستادهيچند نفر كنار ا..نيومنو برد سمت ماش ديدستمو كش يحرف چيه بدون

 ..كنن؟ يو مارو نگاه م نجايا سادنيوا

 يواسه ..جذاب تره؟ نيبراشون از ا يچ..حرف زدن و صفحه گذاشتن يكردن واسه  دايپ يخوب يسوژه ..خب چرا برن؟:خودم گفتم  شيپ

 ..جاش نبود باهاش بحث كنم نجايا..شميم ادهيجا پ هيبعدش ..نينشستم تو ماش يمخالفت چيكمتر نظرشون نسبت به ما جلب بشه بدون ه نكهيا

 ..بره يهمونجا ابرومو م..حرفاست و اگر به حرفش گوش نكنم نيتر از ا شيريدونستم س يم

بشه تا هر چه زودتر  دايخلوت پ يجا هيمنتظر بودم ..زدم ينم يحرف چيه..رو روشن كرد و راه افتاد نيپشت فرمون و با حرص ماش نشست

 ..بشم و از دستش خالص شم ادهيپ

 ..خدا يوا..نيبه سقف ماش دميچسب يهوا داد زد چارچنگول يب نيكه همچ ميكرده بود يرو ط يركميمس

 ..؟يفكر كرد..يحض كن ارمياز روزگارت در ب يدمار..هرزه يدختره ..؟يكثافت عوض يگيبه من م --

از  يول شهيم تيمرد يبه تو كه ادعا..اره به تو گفتم:و منم مثل خودش داد زدم  اوردميخودم ن يبه رو يبودم ول دهياز صداش ترس نكهيا با

 نكهيتا ا يكوفت هيبه اون مهمون يتو منوبرد..توه نه من رهيهمه ش تقص ستميمن اگر االن دختر ن..هرزه؟ يگيبه من م..هه..يهم پست تر وونيح

 ..يمقصر يعوض يتو..ن بال سرم اومديا

اون  يول..دميلرز ياز زور خشم به خودم م..دنيهم شروع كردن به لرز نيماش يها شهيخنده كه ش ريزد ز نيبعد همچ..دبا بهت نگام كر اولش

 ..كرده بودم فيجوك سال رو تعر نيدتريو انگار براش جد ديخند يمستانه م

 يم يشد و از من دور يو نجابتت م يپاك يهمه ادعا نيكه ا ييپس باالخره تو:گفت  دهيبر دهيبر..بود صورتش سرخ شده بود دهيبس خند از

 ..چقدر خوشحالم يدون ينم..چه خوب يواااااااااا..دادن اره؟ بتويرو ترت يكرد

بود وبا افتخار  اليخ يب نقدريا نكهياز ا..بود يعوض ارشيكه تو وجود ك يهمه پست نيازا..شده بود بميهمه حقارت كه نص نيازا..خنده ريزد ز بازم

و  ستهكه جلوم نش ينيا ايخدا..خنده يحاال داره بهم م..كشوند يخوردم كرد و منو به تباه..خاكسترم كرد..سوختم يداشتم م..كرد يم نيبهم توه

 ..ميگناه يتقاص ب..ريخودت تقاص منو ازش بگ ايخدا..كنه؟ يم يداره شاد..خنده؟ يمثال قبال نامزدم بوده حاال داره به دامن لكه دارم م

 ..چشمام حلقه بست ياشك تو..گلوم نشسته بود يتو يبد بغض

 ..خو..اديدونستم از پسش بر م يم:خنده گفت  با

بردم باال و محكم كوبوندم تو دهنش كه هم حرف تو دهنش موند و هم گوشه  فمويك نيبه چرت و پرت گفتناش ادامه بده كه همچ خواست

 ..لبش پاره شد و خون افتاد
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چون ..دردش گرفته بود يليخ نكهيمثل ا..گوشه زد رو ترمز و دستشو گذاشت رو دهانش هي عيسر..بود از دستش در رفته نيماش كنترل

 ..بود دهيداد و دهانشم سفت چسب يهم فشار م يچشماشو محكم رو

 ..كمش بود نميا يول..ذوق كرده بودم ييجورا هي..صحنه احساس ارامش كردم نيا دنيد از

 يدختر هرزه  هي..من بهارم..من پاكم يول..ستم؟يپاك ن گهيد نكهيبه ا..؟يخند يم يدار يبه چ..شو كثافت خفه:خشم نگاش كردم و داد زدم  با

 ي كهيحاال كه اون مرت يفكر كرد..نجابتمو هنوز دارم يول ستميدختر ن گهيدرسته د..ارزش قائلم تميخودم و شخص يهنوز برا..ستمين يابونيخ

من هنوزم همون بهار ..يخوب تو گوشات فرو كن نويبهتره ا..يخام اليچه خ..هه..كرده؟ رييتو من تغ يزيتونسته دامنمو لكه دار كنه چ الاشغ

بدون  نويو ا..بخشمت يتا اخر عمرم نم..رهيگ يمن خدامو دارم و اون تقاص منو از شماها م..برسونه بياس ميمسئله به زندگ نيا ذارمينم..سابقم

باهات  ديدونه با يخودش م..كنم به خدا يتا اون موقع واگذارت م يول..رميگ يهر كجا كه شده باشه انتقاممو ازت م..ايدن نيهم يتو..روز هي

اون  يول ميريگ يمطمئنم كه ما باز هم سر راه هم قرار م نويا..شهيدونم كه م يم يدونم ول يزمانشو نم..شهيجور م تشيباالخره موقع..چكار كنه 

خوب تو گوشات فرو  نويا....حرفاست نيتر ازا يقو..ستيكه كنارت نشسته ن ينيا گهيد شينيب يكه بعد م ياون بهار..دهفرق كر زيهمه چ وقعم

 ..صداقت ارشيكن ك

 ..دنيشدم و شروع كردم به دو ادهيپ نشياز ماش يبدون معطل..به خون نشسته زل زده بود به من يكه دستش رو دهانش بود با چشما همونطور

 ..ستين گهيبود كه از االن د ميزندگ يجغده شوم تو هياون ..شتربوديدورتر باشم ارامشم هم ب ارشياز ك يهر چ..خواستم ازش دورباشم يم

 ..منتظر اون روز هستم يول

 ..انتقام روز

******* 

 ..را برداشت و شماره گرفت لشيهم موبا ارشيك..شد  ادهيپ ارشيك نيكه بهار از ماش نيهم

 ..الو--

 ..ديمواظب باش..بدون نقص..ديبد بشويترت: گفت  يلحن ترسناك و فوق العاده جد با

 ..به چشم يا..بله اقا--

 ..را قطع كرد تماس

گنده تراش نتونستند ..تو؟..؟يرياز من انتقام بگ يخوا يتو م..هه:لب زمزمه كرد  ريزد و ز يطانيكه هنوز نگاهش به بهار بود لبخند ش يحال در

خانم  يكن يباز ريبا دم ش ديكه نبا يريگ يم ادي ينجوريا..دارم برات..؟يمن دور برداشت يبرا يهست زيچ يدختر ساده و ب هياونوقت تو كه 

 ..چون..كوچولو

 ..يجيمرگ تدر..و اون هم ..بد يليخ..هم در انتظارته يعواقب بد..يكن يباز رياگر با دم ش:زد و ادامه داد  پوزخند

 ..بود سرمست بود دهياو كش يرا برا ينقشه ا نيچن نكهيسر داد و از ا يبلند ي قهقهه

 ..كرد ياورد نابودش م ياگر ان را به دست نم ياورد ول يخواست را به دست م يهر چه كه م او

 ..قانونه او بود نيا
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 ششم فصل

بهم زده بود  ارشيكه امروز ك ييكنار پنجره نشستم و به حرفا..سوار شدم..نگه داشت..بود يتاكس..برام بوق زد برگشتم  نيماش هيموقع  همون

همه رو ..براش مهم نبود ايدن نيا يتو يچيانگار ه..نفر بخنده هي هيبه بدبخت نطوريباشه كه ا يتونه پست و عوض يادم چقدر م هيواقعا ..فكر كردم

 ..تگرف يم يبه باز

 40 بايزن تقر هي..بهش انداختم روشو برگردوند ينگاه ميزنه بغلم نشسته بود ن..نيزن نشستن تو ماش 1مرد و 1..نگه داشت ابونيكنار خ راننده

 ..يمعمول يبا ظاهر..ساله بود

 ..برداشتم و دادم بهش راننده رو ي هيكرا..گذاشتم كنارم و درشو باز كردم فمويك..نگاه كردم رونويبرگشتم واز پنجره ب دوباره

 ..ن؟يشيم ادهيپ نجايهم--

 ..باالتر ابونيخ 1..نه  -

 ..باشه چشم-

 ..ممنون-

 ..بود ريذهنم درگ..نگاه كردم رونويدادم و ب هيتك يصندل يپشت به

 ..برم ادهيخب دوست داشتم تا اونجا رو پ يول..نبود ياديز يتا مطب فاصله ..شدم ادهيبرداشتم و پ فمويو ك دميرس نكهيا تا

******* 

 ..4از مركز به فجر ..4از مركز به فجر --

 ..به گوشم 4از فجر :را جواب داد  ميس يب ايار

 ..ديرو اعالم كن تتونيموقع 4فجر --

 ..ميهست 6 تيما تو موقع -

 8 تيموقع يهمراه داره تو مواد مخدر به يحامل مقدار ديسف فيك كي.. ديسف يو روسر يمشك يدختر با مانتو كيبه مركز گزارش دادن  --

 ..ديوارد عمل ش 4و  2 يواحد ها..شده دهيد

 ..تمام..ميشيوارد عمل م..شد افتيدر اميپ-

 ..8 تيبروموقع:به راننده گفت  رو

 ..بله جناب سرگرد-

 ..را خاموش كند ريدستور داد اژ ايبودند كه ار تيموقع كينزد..حركت كرد ركشانياژ نيماش

 ..شد انيهم در دست داشت از دور نما يديسف يدست فيكه ك ديسف يو روسر يمشك يبا مانتو يدختر

 ..2به واحد  4از فجر -

 ..به گوشم 2از واحد--

 ..شد تيسوژه رو..مياعالم شده هست تيما تو موقع -
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 ..تمام..شد افتيدر اميپ--

 ..پشت سر من حركت كن:رو به راننده گفت  ايار

 ..بله قربان-

 ..انگار دنبال ادرس بود..كرد يدختر پشتش به او بود و اطرافش را نگاه م..شد وبه طرف همان دختر رفت ادهيپ نيماش از

 ..خانم :گفت  يپشت سرش قرار گرفت و با لحن محكم ايار

 ..نيا يعني..ارشهينامزد ك نكهيا..كه نيا:در دل گفت ..ماتش برد ايار..برگشت و به او نگاه كرد دختر

 ..كرد ياو را نگاه م تيرا به تن داشت و با جد يانتظام يرويكه لباس سبزرنگه ن سيمامور پل كي..با تعجب به او نگاه كرد بهار

 ..او اشنا بود ينظرش چهره  به

******* 

 ..با من چكار داره؟ گهيد نيا..تعجب نگاش كردم با

 .."رادمنش  ايآر "..ش افتاد نهيس يبه ارم رو نگاهم

 ..ديايبا ما ب ديشما با--

 ..؟يچ يبرا..ام؟يكجا ب:تعجب گفتم  با

 ..به من دياونو بد:اشاره كرد وگفت  فميك به

 ..ن؟يخوا يم يچ يبرا فمويك..اخه چرا؟:محكم تو دستم نگه داشتم  فمويك

 ..ديبا من هم بحث نكن..ديروبد فتونيخانم ك:گفت  يلحن محكم و جد با

دستشو اورد  نكهياونورش كرد تا ا نوريا يوكم فيدستشو برد تو ك..درشو بازكرد و توشو نگاه كرد..بهش دادم فمويدستمو بردم جلو و ك اروم

 ...يول..رونيب

 ..هم تو دستش بود كيكوچ يبسته  هي..نبود يدستش خال يول

سر در  چيه..بودم سادهيمات سرجام وا تمام مدت..داد دستم و بسته رو باز كرد فويك..تو هم رفت شترياخماش ب..بلند كرد و نگام كرد سرشو

 ..كنه؟ يمن چكار م فيتو ك..ه؟يچ گهياون بسته د..داده؟ ريچرا به من گ نيا..اوردم ينم

 ..كه مثل روكش روش بود رو باز كرد يكيپالست..دورتادورش هم چسب زده بودن..توش بود يكيپالست يگلوله  هي..رو باز كرد بسته

 ..ه؟يچ گهيد نيا:تعجب گفتم  با

 ..عقب و با ترس نگاش كردم  دميسرم داد زد كه پر نيهمچ

 ..ه؟يچ نيا يدون يتو نم يعني--

 ..كنه؟ يمن چكار م فياصال تو ك..ه؟يمگه چ..نه به خدا..ن:لكنت گفتم  با

 ..نيايبا من ب..شهيمشخص م زيتو مركزهمه چ..دونم از خودش بپرس ينم--

 ..كجا؟:عقب و گفتم  دميترس خودمو كش با
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 ..نيبش: تشر زد.. نگام كرد يرو باز كرد وجد سيپل نيماش در

 ..خوان منو كجا ببرن؟ يم نايا..چه خبره؟ نجايا..شدم ياز زور شرم داشتم اب م..كردن يبودن و به من نگاه م ستادهيا همه

 ..خودش هم كنارم نشست..نيرفتم تو ماش..افتادم ياز زور ترس داشتم پس م..ديلرز يم پاهام

 ..برو ستاد:به راننده گفت  رو

 ..بله جناب سرگرد-

 يتموم..؟ دهيجد بتهيمص هيهم  نيا ايخدا..كه برام افتاد يشوكه اتفاق..هنوز تو شوك بودم..كردن يمردم هنوز داشتن نگام م..حركت كرد نيماش

 ..چرا؟..پس چرا..گناهم يكه واقعا ب نباريا..نداره؟

 ..تموم صورتموگرفته بود اشك

 ميشد مستق يبود كه نم يانقدر جد يول..داشت يو نافذ يمشك يچشما..نگاش كردم..دستمال جلوم گرفته هي دميه خودم اومدم دب يوقت

 ..لرزونمو بردم جلو و دستمال رو ازش گرفتم يدستا..نگاهش كرد

 ..كنم يمخواهش ..بوده؟ ياون بسته چ يتو ديتوروخدا بهم بگ:گفتم  يگرفته ا يپاك كردم و با صدا اشكامو

 ..شهيش:كلمه گفت  هيچشم نگام كرد و بعد هم زل زد به روبه روش و  يگوشه  از

 !..برداشتم؟ شهيش يمن ك يول!..شه؟يش

 ..هم جرمه؟ شهيمگه ش..اوردمين رونيبا خودم ب شهيمن ش يول!!..؟ شهيش-

به كوچه  يخودتو بزن يخوب بلد..يوارد يليانگار خ..هه:پوزخند زد وگفت ..حالت نگاهش متعجب بود..به طرفم برگردوند و نگام كرد صورتشو

 ..چپ يعل ي

اگر ..شه؟يهم جرم محسوب م شهيخب مگه ش..بوده شهيتو اون بسته ش نيگيشما م..مگه من چكار كردم؟..نه به خدا:پاك كردم وگفتم  اشكامو

 ..ن؟يديمنو چسب ي قهي نيهست پس چرا اومد شهيخونه ها ش يكه تو همه  هيرنجويا

 ..با تعجب نگاش كردم..خنده ريدفعه راننده زد ز هي..و مبهوت نگام كرد مات

 ..احمدوند:تشر زد  سرگرد

 ..ديببخش..بله قربان:كرد وگفت  يخنده ش قطع شد و تك سرفه ا يصدا

 ..گفتم؟ يمگه من چ..د؟يخند يداشت م يچ به

 ..مواد مخدر..مواد مخدر بود شهيمنظورمن از ش..خوره يبهت م شتريب ياول يول..ساده  ياديز اي يزرنگ ياديز اي:نگام كرد وگفت  سرگرد

 ..اااااااااينه خدا..مواد مخدررررر..رونيزد ب يداشت از حدقه م چشمام

 ..كنه؟ يمن چكار م فياصال تو ك..دميسته رو ندب نيمن تا حاال ا..دروغه..م كجا بود؟ شهيمن ش:هق هق گفتم  با

 ..خودت هم بهتره يبرا ينجوريا..يكن يبهتره با ما همكار..پس ماله خودته..ميكرد دايتو پ فيرو از تو ك شهيش-

 ..نه..نكردم يمن كار..گناهم ينه من ب..نه:سرمو تكون دادم  هيتو دستم گرفتمو با گر صورتمو

 ..گناهم يتونستم ثابت كنم كه من ب يكرده بودن و بدون مدرك هم نم دايمن پ فياون مواد رو از تو ك..بود دهيفا يحرفا ب نيا يهمه  يول
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 ..شد؟ ينجوريچرا ا اخه

******* 

 هي ديبا..حتما تا االن مامان نگرانم شده..اومد يكرده بودم نفسم باال نم هياز بس گر..نجايساعت بود منو اورده بودن ا 1..بازداشتگاه بودم يتو

 ..بهش زنگ بزنم يجور

 ..اومد پشت در..پشت در بازداشتگاه و نگهبان رو صدا زدم رفتم

اون ..زنگ به مامانم بزنم؟ هيتا  رونيب ارهيمنو ب يبه جناب سرگردتون بگ شهياقا م:خش دار شده بود گفتم  هيكه به خاطر گر يگرفته ا يصدا با

 ..خبر بذارمش يتونم ب ينم ضهيمر

 ..رونيب يايب يتون يهر وقت خود جناب سرگرد دستور دادن م..سرجات حرف هم نزن نيبش--

 ..هم رفت بعد

 ..چكار كنم؟ ديپس من با..كجا بود؟ گهيد نجايا..حرص دستمو مشت كردم با

 ..هم گذشت گهيساعت د مين

 ..رونيب ايب..يبهار ساالر:در بازداشتگاه باز شد و نگهبان گفت  نكهيا تا

 ..و به دستم دستبند زد و منو با خودش برد ساديرو به تن داشت جلوم وا سيپل يرويزن كه لباس ن هي..رونياز جام بلند شدم و رفتم ب عيسر

 ..و در زد ستاديدر ا هي يجلو

 ..دييبفرما-

 ..داد يباز كرد و منو برد تو و خودش هم وارد شد و سالم نظام درو

 ..ديبر ديتون يخب شما م اريبس:كه منو اورده بود گفت  يبود رو به مامور يو جدمرد جوون كه همون سرگرد اخمو  اون

 ..بله قربان-

 ..رونياتاق رفت ب از

 ..يرو صندل نميكرد واشاره كرد بش نگام

 ..كه به دستم زده بودن افتاد بغضم گرفت ينگام به دستبند يوقت..نييسرمو انداخته بودم پا..لرزون رفتم جلو ونشستم يقدم ها با

 ..برات جور شد نمينشده بود كه ا دهيكش سيو پل يانتظام يرويكارت به ن بهار

 ..باالتر؟ نمياز ا يبدبخت گهيد

 ..سرگرد سرمو بلند كردمو نگاهش كردم يصدا دنيشن با

 ..فرم رو پر كن نيا--

 ..دستبند به دستم بود يول رميخودكارو ازش بگ دستمو دراز كردم تا..خودكار و كاغذ گرفت جلوم هي

 ..هم و سكوت كردم ياخمامو كردم تو..تو دلم ختيغم عالم ر ياون دستبند لعنت دنيبا د دوباره

 ..به طرفم اومد.. بلند شد زشياز پشت م..رو در اورد ديرو باز كرد و كل زشيم يكشو..هيدردم چ ديفهم خودش
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 ..نييانداختم پا سرمو

 ..بلند شو:گفت  يمحكم و جد يصدا با

 ..و نافذش باال اوردم يمشك يبراقش تا چشما ينايسرمو بلند كردم و نگاهمو از پوت اروم

 ..اروم از جام بلند شدم..كرد يتمام نگاهم م تيجد با

 ..ارجلويدستتو ب--

 ..تمداش يحس بد..كه به دستم بود يزل زده بودم به دستبند اهن..كردم ينگاهش نم..جلو  بردم

 ..لبام نشست يرو يكه دستبند از دستم كنده شد لبخند كمرنگ نيهم..دستبند رو اورد جلو و قفلشو باز كرد ديكل

 ..دميدستمو مال موچ

 ..نشستم يصندل يمن هم رو..برگشت سرجاش  دوباره

 ..حاال پرش كن--

 ..لرزونم خودكار رو برداشتم و شروع كردم به نوشتن مشخصاتم يتكون دادم و با دستا سرمو

 ..اخماش تو هم رفت..بهش انداخت يقيبرداشتش و نگاه دق..زياز پر كردنش برگه رو گذاشتم رو م بعد

 ..نام پدر؟--

 ..نييانداختم پا سرمو

 ..نام پدر؟..گفتم؟ يچ يدينشن--

 ..يسامان ساالر:گفتم  يكردم وبا لحن اروم نگاهش

 ..مشخصاتم نگاه كرد يتر به برگه  قيو دق..كرد  سكوت

 ..يدريستوان ح:صدا زد  يبلند يصدا با

 ..بله جناب سرگرد: داد  يمامور زن اومد تو وسالم نظام هي.. اتاق باز شد  در

 ..ييببرش اتاق بازجو:نوشت به من اشاره كرد وگفت  يم ييزايچ هيبرگه  يكه رو همونطور

 ..اطاعت--

 ..كجاست؟ گهيد يياتاق بازجو..ترس اب دهانمو قورت دادم با

 ..دشيببر..خواد ينم:زن به طرفم اومد و خواست به دستم دستبند بزنه كه سرگرد گفت  مامور

 ..بله قربان--

 ..برد يم و با خودش ديكش يفقط منو م..نداشتم كه دنبالش برم يرمق..پا بند نبودم ياز زور ترس رو..گرفت و بلندم كرد بازومو

 يم يليخ..رفت و گلوم خشك شده بود يم ياهيچشمام س..افتميبود از پله ها ب كيچندبار نزد..بود دهيمحكم بازومو چسب..پله ها باالرفت  از

 ..يليخ..دميترس

 ..در انتظارمه؟ يچ ايخدا.."يياتاق بازجو"انداختم  يدر نگاه يباال يبه تابلو..ستادياز اتاق ها ا يكي يجلو
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 ..بود ياتاق خال..يچيه گهيد..تو اتاق بود يو دوتا صندل زيم هي.. برد تو منو

 ..اديتا جناب سرگرد ب نيبش نجايهم: ها و گفت  ياز صندل يكيرو نشوند رو  من

 ..رفت رونيهم از اتاق ب بعد

 ..اخه من چقدر بدبختم..رهيم جيكردم سرم داره گ يم احساس

 ..شه؟يم يحاال چ..كرد يداشت خفه م م..شكست ينم يول بغض كرده بودم..زيگذاشتم رو م سرمو

سرد و ..كرد يبود و نگام م ستادهيدر ا يجلو..با وحشت نگاهش كردم..از جام بلند شدم مهيو سراس دميباز شدن در ترس يصدا دنيشن با

 ..باشم دواريتو نگاهش نبود كه بتونم ام يمهربون چيه..يجد

 ..رفت يبهار بدبخت شد: دميدلم نال يتو

 ..پوشه تو دستاش بود هي..سرجام خشك شده بودم  نطوريهم..اب دهانمو قورت دادم يبه سخت..گلوم خشك شده بود ..بست وبه طرفم اومد درو

 ..نيبش: و اروم گفت زيرو م گذاشت

 ..خشك شده بودم..ننشستم

 ..نيبهت گفتم بش:زد  تشر

خودمو جمع كرده ..زده م رو تو هم قفل كردمو گذاشتم رو پام خي يدستا..ديلرز يتمومه تنم م..رمق نشستم و وحشت زده نگاهش كردم يب

 ..دميترس يم..بودم

 ..به خودكار هم گرفت دستش..برگه دراورد  هيپوشه  ياز تو..به روم نشست رو

 ..؟يديترس:نوشت گفت  يم ييزايچ هيبرگه  يهمونطور كه رو.. بهم انداخت  ينگاه مين

 ..نه..ن:گفتم  يلرزون يصدا با

 ..خب كامال مشخصه:گذاشت رو برگه و دستاشو تو هم قفل كرد وبهم زل زد  خودكارو

 ..من ك..فميرفته تو ك يدونم چطور ياصال نم..ستيجناب سرگرد اون مواد مال من ن:ترس گفتم  با

 ..حرف نباشه:داد زد  يظيپر از غ يصدا با

 ..جمع كردمو نگاهش كردمبا ترس خودمو ..حرف تو دهانم موند..شدم خفه

 ..؟يديفهم يديهر وقت ازت سوال كردم جواب م--

 ..وحشت سرمو تكون دادم با

 ..؟يبد لشيتحو يبه ك يخواست ي؟ م يگرفته بود ياون مواد رو از چه كس نميخب بگو بب--

 ..خبر ندارم يچيمن از ه..مدون يبه خدا قسم نم:گفتم  دميكه خودم هم به زور شن ييبا صدا..ديلرز يم از زور بغض م چونه

به ما ..اوردم رونيب فتيك يرو از تو شهيش يحاو يخانم محترم خود من اون بسته ..اره؟ يدون يكه نم:بهم انداخت  يزد ونگاه تند پوزخند

كنن  يته تهش چكارت م يدون يم..يادياون هم به مقدار ز..مواد همراهت بود متيگرفت يما هم وقت يكن يمواد پخش م يگزارش دادن كه دار

 ..شه؟يم يو عاقبتت چ
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 ..هيگر ريبغضم شكست و زدم ز يبزنم ول يباز كردم تا حرف دهان

 ..ستياونا مال من ن..نه:تو دستام گرفتم و سرمو تكون دادم  صورتمو

 ..گناهم يبه خدا من ب..د؟يكن يچرا باور نم..گناهم يمن ب غمبريبه پ ريبه پ:كردم و با عجز و ناله گفتم  نگاهش

 ..زدم يكردم و زجه م يهق م هق

 ..جواب منو بده..؟يخور يقسم م يچرا الك--

 ..ديتوروخدا حرفامو باور كن..من روحم هم از اون مواد خبر نداشته..؟يچه جواب -

 ..اون نگاهش رو ازم گرفت و از جاش بلند شد يچشماش ول ينگاه پر از اشكمو دوختم تو..كرده بود سكوت

 ..زد يو سكوت اونجا رو بر هم م ديچيپ ياتاق م يهق هقم تو يصدا

 ..نكن يباز لميمن ف يانقدر برا..ساكت شو:و داد زد  زيرو م ديدفعه برگشت و محكم كوب هي..به من بود پشتش

 ..چشمام از زور ترس گشاد شده بود..عقب و نگاهش كردم دميدهانم وخودمو كش يزده دستمو گرفتم جلو وحشت

 ..پر از خشم بود نگاهش

 ..اعدام ايحبس ابده  ايكمه كم حكمت ..فرستمت دادگاه از اونطرف هم زندان يوگرنه م..يكن يبهتره با ما همكار--

 ..و تار شد رهيچشمام ت يجلو ايكه گفت اعدام دن نيهم

اون ..؟يدون يخودت كه بهتر م ايخدا..گناهم  يب من..من چرا انقدر بدبختم؟..نه ايخدا..اعدام نه..نهههههه نهههههههه:تمام توانم زجه زدم  با

 ..چرا؟..د؟يكن يم نكارويچرا با من ا..ستيمال من ن يلعنت يموادا

 ..تنم نموند و از حال رفتم يتو يرمق گهيد نكهيشد تا ا يرفته رفته اروم تر م صدام

******* 

كمك كردند و بهار را از اتاق  گريمامور د كياو و ..را صدا زد يدريح عيسر..افتاده بود يصندل يرو هوشيبهار ب..با تعجب نگاهش كرد ايار

 ..بردند رونيب

 ..حالش بهتر شد و چشمانش را باز كرد نكهياب قند به او خوراندند تا ا يكم

 ..پرونده شده بود نيا ريدرگ يفكرش حساب..بود  ستادهيدفترش بود و كنار پنجره ا يتو ايار

هر روز با امثال بهار سروكار  بايتقر..او مرد قانون بود يشد ول يدور نم دگانشيد ياز جلو يار لحظه اپر از اشك و التماس به نگاه

 ..نكند مگر با مدرك نانياطم يبود كه به كس نيچن نيشغلش ا..داشت

حرف .. شيزجه ها..بود ينگاهش جور خاص..كند يكه پرونده شان را در دست داشت فرق م يمجرمان گريدختر با د نيكرد ا ياحساس م يول

 ..حرفها بود يليخ يايان نگاه سبز و وحشت زده ش گو.. شيها

.. به مشخصات او انداخت ينگاه..بهار را باز كرد يپرونده  گريبار د..رفت زشيو به طرف م ديخوش حالتش كش يموها نيب يدست كالفه

 .." يسامان ساالر "نام پدر ثابت ماند  ينگاهش رو

 ..پرونده را بست..اق خوردبه در ات يا تقه
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 ..دييبفرما--

 ..داد يوارد اتاق شد و سالم نظام يدريح

 ..بهوش اومد؟:بلند شد وگفت  زشياز پشت م ايار

 ..دييفرما يدستور م يچ..نهيخواد شما رو بب يم..بله قربان--

 ..تا بعد..بازداشتگاه دشيببر:نشست  شيصندل يو رو ديكش يقيعم نفس

 ..بله قربان-

 ..شد رهيگذاشت و به روبه رو خ زيم يدستاش را رو ايار..رفت رونياز اتاق ب يدريح

 ..را صدا زد يدريو ح اورديگذشته بود كه طاقت ن قهيدق 10 بايتقر

 ..بله قربان-

 ..دفترم ارشيرو ب يبهار ساالر--

 ..اطاعت-

******* 

 يبه خودم م ديمثل ب..كرد ينگام م يسرجاش نشسته بود و سخت و جد اون هم ينشستم رو صندل..وجه خوب نبود چيحالم به ه..اتاق شدم وارد

 ..دميلرز

 ..ساديروبه روم وا.. جاش بلند شد و به طرفم اومد از

 ..قائل بشم فيبرات تخف دميقول م يكن ياگر همكار..ارزشش رو داره؟..؟يكن يم ينجوريچرا با خودت ا: ديچيگوشم پ يسردش تو يصدا

 .. ديبه مادرم خبر بد..مادرم:زمزمه كردم  يبا التماس نگاهش كردم و به سخت.. گرفتم باال  سرمو

 ..فكر كنم دلش به رحم اومد دينگاه پر از التماسمو د يوقت..داد و نگام كرد هيتك زشيم به

 ..م؟يما خبرش كن اي يگيخودت بهش م..خب اريبس:سرشو تكون داد و گفت  چون

 ..ضهياون مر..حالش بد نشه نيبگ يجور هيفقط تورو خدا ..ديخودتون بهش بگ-

 ..؟ينيمنو بب يخواست يم نيهم يبرا--

 ..بله-

 ..ياعتراف بكن يخوا يمنو بگو فكر كردم م..هه:زد وگفت  پوزخند

 ..به كار نكرده؟..؟ياعتراف به چ-

 ..اوردم؟ رونيب فتيرفته خودم مواد رو از تو ك ادتي..چرا نكرده؟:بهم انداخت وگفت  يتند نگاه

 ..گناهم يمن ب..ديتورخدا حرفامو باور كن يول..رهينم ادميوقت هم از  چينرفته و ه ادمينه :گفتم  يلحن پر از غم با

 ..تمام..راست دادگاه كيخب  يليخ..يكن يبا ما همكار يخوا يتو نم نكهينه مثل ا:خشم نگام كرد وگفت  با

 ..نه.. ايخدا نه
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نباشم تنهاست  ششياگر پ ضهيجناب سرگرد مادر من مر..كنم يخواهش م..دينكن نكارويتورو خدا با من ا:جام بلند شدم و با التماس گفتم  از

 ..من برم ديتورو خدا بذار..ميرو ندار يكس چيما ه..داروهاشو بهش بده ستين يكس

حاال ..يكرد ينم نكارويا يتو اگر به فكر مادرت بود..انقدر منو قسم نده:گفت  يگرفته ا يبا صدا..نشست و با اخم نگام كرد زشيپشت م رفت

 ..رميبگ فيبرات تخف دميگفتم كه قول م..كن يبا ما همكار يكن يبه مادرت فكر م يهم اگر ذره ا

 ..كنه؟ يچرا باور نم..گناهم؟ يكنم كه ب شيحال يچطور..زنه يحرف خودشو م نيا گميم زيچ هيمن  يهر چ يوااااااااااا يا

 ..كنم؟ يتونم باهاتون همكار يخبر ندارم چطور م يچيمن از ه ياخه وقت-

 يلباس واقعا بهش م نيا يكه تو يصورت جد..بود افهيخوش ق..نافذ و پر از جذبه..بود رايگ يلينگاهش خ..لحظه زل زد تو چشمام چند

 ..خشن بود ياديكه ز فيح يول..اومد

 ..؟يكن ياعتراف نم..ف اخرته؟حر نيا:و گفت  نييانداخت پا سرشو

 ..ندارم كه بكنم ياعتراف-

 ..يدريستوان ح..خب اريبس--

 ..اومد تو يدرياتاق باز شد و ستوان ح در

 ..ببرش بازداشتگاه--

 ..اطاعت قربان--

 ..بازداشتگاه؟ ديبر يچرا منو م گهيگفتم پس د قتويمن كه حق..جناب سرگرد تورو خدا..نه:ترس نگاهش كردم و گفتم  با

 ..بازومو گرفت يدريح ستوان

 ..ببرش..شهيدادگاه معلوم م يفردا تو:نگام كرد وگفت  سرگرد

 ..شه؟يتموم م يمن ك يايبدبخت ايخدا..ديلرز يسرتاپام م..به دستم دستبند زد ستوان

 ..ميرفت رونياتاق ب از

******* 

توانست ان  يبسته ش هم نم يپشت پلك ها يحت..ذاشت و چشمانش را بستان گ يمردانه ش را رو يشانيپ..گذاشت زيم يرا رو دستانش

 ارشيك يها يكثافتكار يطعمه  گهيد يها يليهم مثل خ نيگناه است و ا يگفت ان دختر ب يدلش م..چشمان سبز و پر از غم را فراموش كند

 ..ستين ارشياو هم همدستش است و جرمش كمتر از ك گفت يعقلش م يول..شده است

 ..شده بود يباز نيدختر كه وارد ا نيو از ان طرف هم ا ارشينفرتش از ك ياز طرف..كرده بود ريگ يدوراه نيب

كنم  رياونو كه دستگ ارشهيمعما دست ك نيحل ا ديكل..كنم داشيپ ديبا..گهيدختره داره راستشو م نيمطمئنم ا..ه؟يمقصر ك:كرد  زمزمه

 ..شده دهيچاه كش نياونم طعمه شده و ناخواسته به ا..گهينم نوينون اقا يگناهه ول يدختر ب نيشك ندارم ا..تمومه

 ..مشخصاتش را برداشت يبرگه ..بهار را باز كرد يپرونده ..را بلند كرد سرش

 ..تلفن را برداشت و شماره گرفت يگوش..به ان انداخت يكردو نگاه دايتلفن منزلشان را پ شماره
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******* 

 ديرا شن يزن ياز همكارانش مشغول صحبت كردن بود كه صدا يكيبود و با  ستادهيراهرو ا يتو ايار..خودش را به انجا رساند مهيبهار سراس مادر

.. 

 ..زد يكرد و بهار را صدا م يم هيگر

 ..د؟يهست يشما مادر بهار ساالر:طرفش رفت و گفت  به

بهاره من از گل هم پاك ..گناهه ياون ب..نجا؟يا ديچرا بچه م رو اورد..بله جناب سرگرد:بهار با چشمان اشك الودش نگاهش كرد وگفت  مادر

 ..تره

 ..ميزن ياونجا با هم حرف م..دفتر من دييبفرما:با دست به اتاقش اشاره كرد وگفت  ايار

 ..نشست يصندل يرو..سرش را تكان داد و با او همراه شد يساالر خانم

 ..ديكنم اروم باش يخواهش م يخانم ساالر:به او انداخت وگفت  يقرار گرفت ونگاه ارام زشيپشت م ايار

دونه  ينم ياون حت يول..نيكرد دايپ شهيش فشيتو ك نيگيبه من م..نداره يريبهاره من تقص..چطور اروم باشم جناب سرگرد؟:گفت  هيگر با

 ..همه ش تهمته نايا..هيچ شهيش

از شما ..ميثابت كن نويكه ا ميندار يچون مدرك گهينم نويقانون ا يگناهه مادرجان ول يمنم مطمئنم كه اون ب..ميبهش كمك كن ميخوا يما هم م--

 ..ديكن يلطفا با ما همكار..ديرو بهم بگ شهيكه به دخترتون مربوط م يزيخوام هر چ يم

 ..نمش؟يتونم بب يم..كنم يمن همون كارو م نيشما بگ يباشه هر چ:سرش را تكان داد و گفت  يساالر خانم

 ..ديجا منتظر باش نيهم..خب اريبس:زد وگفت  يلبخند كمرنگ..چند لحظه نگاهش كرد ايار

 ..باشه چشم--

 ..داد يسالم نظام دنشينگهبان با د..به طرف بازداشتگاه رفت ..امد رونياز اتاق ب ايار

 ..رونيب ارشيب:گفت  ايار

 ..اطاعت قربان-

 ..ديجناب سرگرد ترس دنيامد و با د رونيب كيتار مهيبهار از ان اتاقك ن..بازداشتگاه را باز كرد و بهار را صدا زد در

 يسخت و جد..داد يرا نشان نم نيعنوان ا چيظاهرش به ه ياو سوخت ول يدلش برا..ترسد  يمتوجه شده بود كه بهار از او م يبه خوب ايار

 ..دلش بود يكه تو يزيبرعكس ان چ

 ..جلو اريدستاتو ب--

كرد ناخداگاه  يدستبند را از دور دستانش باز م يكه داشت حلقه  نيب نيدر هم..قفل دستبند را باز كرد ايار..دستان لرزانش را جلو برد بهار

 ..كرد دايبهار تماس پ يزده  خيدستش با دست سرد و 

 ..با تعجب نگاهش كرد..بدنش مورمور شد يدستانش با همان تماس كوتاه و سطح يسرد از

 ..چرا دستاش انقدر سرده؟:دل گفت  در
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 ..تعجب بود و در نگاه بهار غم ايدر نگاه ار يول..شده بود رهيبه او خ شيبايبهار هم با چشمان سبز و ز..كرد يهم نگاهش م هنوز

 ..ايهمراه من ب:فت گ يبه خودش امد و با لحن اروم ايار

 ..پشت سرش بود ايرفت و ار يجلو م بهار

از همه مهمتر ..خودش شخصا به انجا امده بود تا ان دختر را همراه خود ببرد تعجب كرده بود ايار نكهياز ا..متعجب نگهبان به اون دو بود نگاه

 ..انكه دستبندش را هم باز كرده بود

وگرنه از همانجا كه پشت ..تر نشود تابيدخترش ب يدستان دستبند زده  دنيرا كرد تا مادر بهار با د نكاريا ايدانست كه ار يكس نم چيه يول

 ..اورنديتوانست دستور دهد تا بهار را به دفترش ب ينشسته بود م زشيم

 يفرق م هيدختر با بق نيكرد ا يحس م يول.. نداشت يا فهيوظ نياصال چن..را انجام نداده بود يكار نيچن نيكدام از مجرم چيه يوقت برا چيه

 ..كند

 ..دانست يهم فرقش را نم خودش

******* 

در خشكم زده بود از جاش بلند شد و با  يمن كه جلو دنيبا د..كنه؟ يچكار م نجاياون ا يوا..مامان چشمام گرد شد دنيبا د..مياتاق شد وارد

 ..بلند به طرفم اومد يقدم ها

 ..داد يكرد و منو سفت به خودش فشار م يم هيگر..بغلم كرد..رو نداشتم يحركت چيمن قدرت ه يول

 ..هيرگريگرم و مادرانه ش فرو كردم و زدم ز ي نهيكم به خودم اومدم و سرمو تو س كم

 يجا نيامن تر..مزاحم رو نداشتم ياون حس ها گهياالن كه تو اغوش مادرم بودم د يول..يپناه يغربت و ب..يكس يب..كردم يم ييتنها احساس

 ..برام اغوش مادرم بود ايدن

 ..تنها يتنها..شدم يكس وتنها م يبدون اون ب..اون برام همه كس بود..فقط مادرمو داشتم..كه دوستم داشته باشه يكس هيپدر داشتم نه  نه

 ..گن؟يارن مد يچ نايا..؟يدخترم با خودت چكار كرد:از خودش جدا كرد و اشكامو پاك كرد  منو

 ..خبر ندارم يچيبه خدا من از ه..دونم مامان ينم:گفتم  هيگر با

 ينم يكار نياگر محتاج هم باشه دست به چن يدونم بهار من حت يم..يدختر خودم..شناسمت يم..من خودم بزرگت كردم..زميدونم عز يم--

 ..بهار من پاكه..زنه

 .من كه دختر نبودم..پاك نبود گهيمن كه د..شد دتريم شد هيگر)بهار من پاكه ( كه گفت  نيهم

 ..دوتا نبود يكيكه  اميبدبخت

 ..به خدا توكل كن..شهيدرست م زيهمه چ..زمينكن عز هيگر--

 بميخواست ترغ يكه م يلبخند..زد ينگاه مهربونشو دوخته بود به صورتم و لبخند م..صورت خودش هم غرق اشك بود..اشكامو پاك كرد اروم

 ..يدواريمبكنه به ا

 ..ييشما تنها..؟يمامان شما چ يول-
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 ..مواظب خودت باش..نگران من نباش دخترم--

 ..تونستم بكنم؟ يچكار م يول..نگرانش بودم..بغض سرمو تكون دادم با

 ..ميو نگاهش كرد ميبه خودمون اومد..كرد يتك سرفه ا سرگرد

 ..نهيب يم يينمايس لميانگار داره ف..كرد يگاه مداده بود و به ما ن هيتك شيبه صندل.. نشسته بود  زشيم پشت

 ..چه برسه بخوام نگاهش كنم..كلمه باهاش حرف بزنم كيكردم  يبود جرات نم يبس جد از

 ..بردم يدونم چرا انقدر ازش حساب م ينم

******* 

 ..كرد فيتعر ايار يرا برا زيبه اتاقك بازداشتگاه برگشت و مادر بهار همه چ بهار

 ..را بكند يكار نيتوانست چن ينم ايار يالتماس كرد كه بهار را ازاد كنند ول يليخ

 ..را انجام دهد يكار نيتوانست چن يعنوان نم چيهم مرد قانون بود و به ه ايار..بود نيسنگ يلياز نظر قانون مجرم بود كه جرمش هم خ بهار

 ..برد  يهار را به انجا مب ديبدون شك فردا با..دادگاه نامه داد و منتظر جوابش شد به

 ..به در اتاقش خورد يكرد كه تقه ا ياز مجرمان را نگاه م يكي يبود و داشت پرونده  نييپا سرش

 ..دييبفرما:كه مشغول خواندن پرونده بود گفت  همانطور

 ..از ماموران است يكيداد كه  ينشان م نيبه زم شيشدن پا دهيكوب يصدا..شد و بعد از چند لحظه بسته شد درباز

 ..بگو--

خودش  تيرفته تو وال ادشيوفا شده به كل  ياومده تهرون ب ياز وقت.. ميمعرفت دار يب يپسر خاله  هيكه ما  فتونيعرض كنم به خدمت شر--

كن كه دلم  ميظتپل برام تن ينامه  تيشكا هيزحمت  يب..كنم جناب سرگرد تياومدم ازش شكا..هم داره كه چشم انتظارشن يخانواده ا هي

 ..هبدجور ازش پر

 ..بهت زده سرش را بلند كرد  ايار

 ..پسر؟ يكن يچكار م نجايتو ا..دينو:بلند شد و گفت  زشيزده از پشت م جانيه دينو دنيد با

 ..متيبر يبا خودمون م يشما هم افتخار بد..كين كيبا اجازتون اومدم تهرون پ:با لبخند جلو رفت و گفت  دينو

 ..با لبخند جلو رفت و بغلش كرد ايار

 ..؟يخوش ينيب يمارو نم:و گفت  ديهم او را در اغوش كش دينو

 ..نيبش..هيچه حرف نيا:متعجب بود گفت  دينو دنيكه هنوز از د يو در حال ديخودش را كنار كش ايار

 ..نشست يصندل يرو شيهم روبه رو ديبرگشت و نو زشيپشت م ايار

 ..از مامان و خاله چه خبر؟..كنه؟ خوبه؟ يبابام چه كار م..كن فيخب تعر:به جلو خم شد وبا لبخند گفت  يت و كمگذاش زيم يرا رو دستانش

 انيستاد در جر قياز طر..يتماس نگرفته بود هيوقت بود  يليخ..همه خوبن:داد و گفت  هيتك شيصندل يو به پشت ديكش يقينفس عم دينو

مامان و خاله هم ..يدينم يواز خودت خبر يزن يزنگ نم هيهمه نگرانت بودن كه چرا ..كرد يارومش نم زايچ نيخاله كه ا يكارات بودم ول
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 ..نشده باشه شيزيبچه م چ نيبرو بب..؟يچرا نشست كهافتادن به جونم 

 يكياز پسر  ادياخبار كه نم تو.. من زهيعز..من  يگفتم د اخه خاله  يم..خبرم يشده من ب يزيچ ديگفت شا يكرد م يهر شب اخبارو نگاه م خاله

 ..گهيمادره د..كو گوشه شنوا يول..كنه يما شمال اونجا تهران خب فرق م..تهران رو ياونم خبرا..دونه ت خبر بده و بگه در چه حاله هي

 ..تهران؟ ياومد نيهم يبرا..براش تنگ شده يليدلم خ:لبخند زد وگفت  ايار

 ..اقا بزرگ هم سالم رسوند يراست:جواب سوالش را بدهد گفت  نكهيچند لحظه در سكوت نگاهش كرد وبدون ا دينو

از  نكهيا يواسه ..يجواب منو نداد..خب سالمت باشن..خب:گفت  يجابه جا شد و با تك سرفه ا شيصندل يرو..با تعجب نگاهش كرد ايار

 ..تهران؟ ياومد يمطمئن بش ميسالمت

 ..گهيادم دجوابتو د--

 ..؟يچه جواب-

 ..اقا بزرگ سالم رسوند--

 ..جواب من بود؟ نيا-

 ..نبود؟-

 ..من نبوده دنيد لتيمطمئنم دل..تهران؟ ياومد يچ يبگو واسه ..با من كل كل نكن دينو:كالفه نگاهش كرد وگفت  ايار

 ..نكهيهم ا..رميگازت ب يخبر هيو  نمتيخب هم اومدم بب:نگاهش را اطراف اتاق چرخاند و گفت  دينو

 ..؟يچ نكهيهم ا-

 .. نكهيهم ا--

 ..گهيبگو د..؟يديچرا ادامه نم-

 ..اديچون مطمئنم از ادامه ش خوشت نم:نگاهش كرد وگفت  دينو

 ..كه هست بگو يخب هر چ يليخ-

 ..بگم؟-

 ..اره بگو:حرص گفت  با

 ..گمايم-

 .. ديپر شيبا ترس از جا ديكار را كرد كه نو نيا نيو خشمگ رمنتظرهيانقدر غ.. ديكوب زيم يبلند شد و محكم رو شيخشم از جا با

 ..بگو گميبهت م..؟يديد يو تابش م چيپ يچرا ه..گهيد بگو د: داد زد بايتقر ايار

 ..سكته كردم كه...؟يكن يم ينجوريچرا ا..گميم..خب يليخ:اب دهانش را قورت داد و گفت  دينو

 ..نشست شيصندل يو رو ديكش يقينفس عم ايار

 ..بگو: اخم نگاهش كرد وگفت  با

 ..گهيد يهفته  2واسه ..بدم ياومدم بهت كارت عروس..خب:جابه جا شد وگفت  يصندل يرو دينو
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 ..لبخند او ارام شد و لبخند زد دنيهم با د دينو..لبانش لبخند نشست يبه رو..از هم باز شد  ايار يها اخم

 ..مرغا ؟ يقاط يريم يپس باالخره دار..بابا دمت گرم..يگفت يزودتر م نويخب ا:گفت  جانيبا ه ايار

 ..مرغا يقاط يريم يتو دار..من كه نه:با همان لبخند گفت  دينو

بلند  شيبه او انداخت و از جا يجا افتاد نگاه تند شيبرا ديبعد از چند لحظه كه حرف نو..لبخندش رفته رفته محو شد..او ثابت ماند يرو ايار نگاه

 ...به طرفش رفت.. شد

 ..بكن يبعد هركار خواست گميم يچ نيبب..اروم باش ايار:بلند شد و گفت  شيكرده بود ارام از جا ينيب شيپ يرا به خوب ايحركت ار نيكه ا دينو

 ..به او زل زده بود و ارام ارام به طرفش رفت نيبا همان نگاه خشمگ ايار

 ياقابزرگ پشت همه ..باور كن من طرف تو هستم..كنم يمن كامال دركت م نيبب:ند تند گفت رفت ت يكه عقب عقب م يدر حال دينو

 ..اديم رتريماه د 1اخه گفته بود ..ميشد ريباور كن همه غافلگ..دفعه از سفر برگشت هي شيچند شب پ..استيقضا

 ..است ياز اندازه عصبان شيداد كه ب يهمچنان سكوت كرده بود و حالت چهره ش نشان م ايار..ستاديا..برخورد كرد واريبا د پشتش

كس  چيه..شد يعصبان يليخ يلياقا بزرگ خ..يكه خاله بهت زنگ زد وگفت اقا بزرگ باهات كارداره تو جواب نداد يهمون شب:ادامه داد  دينو

 ..شد يگرچه براشون بد هم نم..اونا هم جرات نداشتن حرف بزنن..ش هم بهنوش ومادر..و هم  ميهم ما بود..جرات نداشت نطق بكشه

و  ايار گهيروز د 20تا :گفت ..ينيبب يبه پا كرد كه همون بهتر نبود يقشقرق هي..ينزد يول يشب اقابزرگ منتظر بود تو بهش زنگ بزن اون

 ..رميگ يم ايوگرنه اون باغ رو از ار انيبه عقد هم در ب ديبهنوش با

 يرو تو ميدوران بچگ يهمه ..كه من از خانم جون دارم يادگارياون باغ تنها ..رو زده؟ يحرف نيچن يبه چه حق:بلند داد زد ..مام شدت طاقتش

 يكه چ..تا مثال جاش برج بسازن دهيمشت ادم تازه به دوران رس هيبدمش به اقا بزرگ تا اونم بده دسته  ستميحاضر ن..اون باغ گذروندم

 ..ديبهش بگو نو نويا..وقت چيه..با بهنوش ازدواج كنم شميوقت حاضر نم چيه نم..بشه؟

 ..ديچيپ ياز زور خشم به خودش م..كالفه بود..رفت و نشست يبا حرص به طرف صندل ايار

كه با بهنوش  شهيم ايام اراون باغ به ن ياونم گفته تنها وقت..اون باغ به نام اقا بزرگه يول..يگيم يفهمم كه چ يكامال م..ايكنم ار يمن دركت م --

 ..ازدواج كنه

 ..ه؟يچ لشيدل..اخه چرا؟:زد  داد

تنها پسر ..مونده يرسمه كه از خاندان ما به جا هي نيا گهيم..هم بودن ينشون كرده  يو بهنوش از بچگ ايار گهيم..يدون يخودت كه بهتر م--

 ..شهيكارو نكنه از خانواده طرد م نيو اگر ا..ازدواج كنه كنهيكه پدربزرگ انتخاب م يبا اون كس ديبزرگ خانواده با

كه  يا گهيهر كس د ايثروت داره بده به بچه هاش  يهرچ..خوام يمن فقط اون باغ رو م يول:گفت  يبلند شد و به تند يصندل ياز رو ايار

پول  يحت..يخودت كه شاهد بود..بارها خواستم ازش بخرم..خوام يبهش گفتم كه من اون باغ رو م نويبارها ا..اون باغ ماله منه يول..دوست داره

چون نقطه ضعفم دستش ..باهام معامله كرد چيكه نكرد ه نكارويا يول.. باغ رو بزن به نامم نيا ميو گفتم بر زيگذاشتم رو م متشيشتر از قيرو ب

 ..كنم يهم با بهنوش ازدواج نم رميمن بم..فكر كرده يول..با بهنوش ازدواج كنم تا اون باغ رو بهم بده ديگفت با..اومده بود

 ..سرش را در دست فشرد..از زور خشم سرخ شده بود..كرد سرش در حال منفجر شدن است يم احساس
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 ..او گذاشت يشانه  يو دستش را رو ستاديكنارش ا..ناراحت شده بود يتيوضع نياو در چن دنيكه از د دينو

كرد خودت  يم زشير شييجا هي ايشد  يخراب م وارشينرفته هر وقت د ادمي..يديبراش زحمت كش..اون باغ ماله خودته..اروم باش پسر--

باور ..از بهشته كهيت هيتوش انگار  يريم يوقت..و گله وهياون باغ به خاطر توست كه االن پر از درخت م..يكرد يم مشيو ترم يرفت يم ييتنها

 ..كنم يم دشييمن تا يريهم كه بگ يميهر تصم..ذارميبدون من پشتتم و تنهات نم نويا يول..بهت نرسه كه فهيكن ح

 ..به او انداخت ينگاه ميسرش را بلند كرد و ن ايار

شده هر كار ..خواد نرسه يكه م يزيتا حاال نشده به اون چ..؟يشناس ياقابزرگ رو كه م..ميباهاش مقابله كن يچطور يول:زد و گفت  يمات لبخند

 ..رسه يبه هدفش م يكنه ول يبتونه م

 ..هينقطه ضعفش چ ميبفهم ديبا..جلو ميبا برنامه بر ديبا..يدار شيدر پ يراه سخت..درسته--

 ..نداره ينقطه ضعف چياون ه يدون يخودت خوب م:پوزخند و گفت  ايار

 ..ميخبر يب هم داره و ما ازش ديشا:زد و نگاهش كرد  يلبخند خاص دينو

 ..؟يبگ يخوا يم يچ:مشكوك نگاهش كرد وگفت  ايار

 ميبخور ديبا يدرد هيبه ..ميمملكت نيسرمون سروان و سرگرد ا ريخ..دهينم ياتو دست كس يخوديب..زرنگه يلياقابزرگ خ يول..يچيهنوز ه--

 هيتلريه..ميخودمون يول..م؟ياياز پس اقا بزرگ برب ميتون يحاال نم..ميكن يم ريو مجرم رو دستگ ميكن يمعماها باز م يگره از حل همه ..نه؟ اي

 ..خودشا سهوا

 ..ه؟يعقد ك قيدق خيتار يگفت..جلو ميبا برنامه بر ديبا..باهات موافقم:لبخند زد وسرش را تكان داد  ايار

 ييو بهنوش خودنما ايكارت اسم ار يگوشه ..خودش بود يكارت عروس..بازش كرد ايار..داد اياورد و به دست ار رونيب بشيرا از ج يپاكت دينو

 ..كرد يم

 ..دمينم يازدواجه زور نيوجه تن به ا چيمن به ه..ينيخوابشو بب:لب گفت  ريخشم كارت را در دست فشرد و ز با

 ..؟ يچكار كن يخوا يم ايار يول..نهيهم--

 يقرار بده برام كارت عروس انيمنو در جر نكهيدونستم بدون ا ينم يشته ولزده و ازش گذ يحرف هيكردم  يتا االن فكر م..روش فكر كنم ديبا-

 ..دميبهت قول م..دينو رهيگ يسر نم يعروس نيا..كنه يهم صادر م

 ..بود يمصمم و جد ايار..نگاهش كرد دينو

 ..دروغ نگفتم دميبگم اون شب تا صبح هزار بار مرگ رو به چشمم د اگر

 ..زد يو سكوت اونجا رو بر هم م ديچيپ ياتاق م يهق هقم تو يصدا..زدم يداده بودم و از ته دلم زجه م هيبازداشتگاه تك واريبه د سرمو

 يعني..رو تحمل بكنم؟ يهمه غم و ناراحت نيا ديبا يتا ك..عذاب بكشم؟ ديچقدر با..چقدر؟ گهيد..ست؟يكردم كه بستم ن يفكر م نيش به ا همه

 ..چرا من انقدر بدبختم؟..كم بهم ارامش بده هي..ذره هيفقط  ايخدا..تونه سهم منم باشه؟ ينم يخوشبخت

 ..دميرس ينم يا جهينت چيمن در اورده به ه فيچطور سر از ك يكردم كه اخه اون مواد لعنت يفكر م يهر چ..شده بودم جيهم گ يطرف از

 ..شدم يسردرگم م شتريب.. برعكس
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 رمينگ جهيدوباره سرگ نكهيا يبرا يول..رفت ينم نيياز گلوم پا يچيه..بود رينون و پن يمقدار هيگذاشتن جلوم كه توش  ينيس هيصبحش  فردا

 ..نييدادمش پا يبه زور اب م..رفت ينم نييكرد وپا يم ريتا لقمه هم تو گلوم گ2 نيا..نيفقط هم..تا لقمه خوردم 2

 دمياز نگهبان پرس..دونستم ساعت چنده ينم..شد يم يافتادم خود به خود اشكام جار يم اميبدبخت اديهر وقت ..اومد يبند نم يا قهيدق اشكم

 ..8گفت 

نور  رونياومدم ب يكم بود وقت يلينور بازداشتگاه خ..رونيرفتم ب عيسر..گذشته بود كه در بازداشتگاه باز شد و نگهبان صدام زد قهيدق چند

 ..تا به نورش عادت كردم چشمامو ماساژ دادم يكم..چشمم رو زد

 نيكه ا نيهم يبود ول يدونم چه حس ينم..رو زد به دستام يباز اون دستبند لعنت..دستامو گرفت و جلو نگه داشت يدريستوان ح..زن همون

 يعني..ديلرز يم تنم..مورمورم شد يدستبند اهن ياز سرد..ازش متنفر بود..اوردن يچشمام م يشد انگار مرگ رو جلو يدستبند به دستام زده م

 ..برن؟ يممنو كجا 

هم رو سرش  سيپل يرويتنش بود و كاله ن يلباس سبز نظام..رونيهمون موقع در اتاق باز شد و سرگرد اومد ب..ستادياتاق جناب سرگرد ا يجلو

 ..كردم يم خيكرد  يكه نگام م نيبود هم يدونم چه سر ينم..كردم يبا ترس نگاهش م..بهم انداخت  ينگاه مين..نگاهش پر از جذبه بود..بود

به خاطر جذبه و  ديشا..داشتم يترس خاص هي..شدم يم ينجوريبار بود ا نياول يول.. دونم يخودم هم نم..دم؟يترس يم..بردم؟ يحساب م ازش

 ..بود شينگاه خشك و جد

 ..نيتو ماش ارشيب:گفت  يدريبه ح رو

 ..اطاعت قربان--

 ..نداشتم دنبالش برم يچون اصال رمق ديكش گميم..ديو دنبال خودش كش ديم محكم چسبكه به دستم بود بازوم رو ه دستبند

 ..هم كنارم نشست يدريح نيمنو نشوندن تو ماش..ميرفت ما هم پشت سرش بود يسرگرد جلو م جناب

 ..رو به حركت در اورد نيراننده اطاعت كرد و ماش..هم جلو نشست و دستور حركت داد سرگرد

 ..نگم يزيتونستم چ ينم..برن يگفتن منو كجا م يكاش الاقل بهم م يا

 ..ن؟يبر يمنو كجا م:اروم گفتم  يدريرو به ح يلرزون يصدا با

 ..ده؟يچرا جوابمو نم..حرصم گرفت..نداد و سكوت كرد جوابمو

 ..تونستم ازش بگذرم يبرام مهم بود كه بدونم و نم نيخب ا ياز سرگرد بپرسم ول دميترس

 ..ن؟يبر يمنو كجا م:توانمو جمع كردم ورو به سرگرد گفتم  متما

 ..دادگاه:گفت  يخشك يدوباره به حالت اولش برگشت و با صدا..بهم انداخت ينگاه ميو ن برگشت

 ..د؟يبه مادرم هم گفت:بغض گفتم  با

 ..الزم نبود..نه--

 ..چرا؟-
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 ..كرد سكوت

 

 يگناه حتما خودمو م الهيخ يبشه ب ينجورياگر ا..خدا نكنه بعدش منو بفرستن زندان؟ يوا!..دادگاه؟..بازم خوبه جوابمو داد..نگفتم يزيچ گهيد

 ..تونم ينم گهيد..طاقت داشتم  يحد هيتا ..منم ادم بودم..تا چه حد؟ يخفت وخار..كشم

 

از زور شرم سرمو انداخته ..انداخت يبهم م يشد نگاه بد يكس از كنارم رد م هر..رونيو منو هم اورد ب رونيرفت ب يدريح..متوقف شد نيماش

جاش  نجايا..بشه نطوريخواستم ا ينم يول..نشون بده مويمنتظر بود بشكنه و بدبخت..بغض نشسته بود تو گلوم..و سرخ شده بودم نييبودم پا

 ..كرد يداشت خفه م م يلو..نبود

 ..واقعا بده يسرافكنده بش نطوريمردم ا يجلو رنتيگناه بگ يب نكهيا.. هيبد يليحس خ..نكن فيخار و خفگناه  يب ينجوريكس رو ا چيه ايخدا

 ..بود ستادهيبود درست كنارم ا يدريهم كه همون ستوان ح يكيمامور روبه روم و  هي..سرگرد رفت تو اتاق..ميستاديدادگاه ا يراهرو يتو

 ..ستاديكنارم ا..دستبندا رو باز كرد وبست به موچ خودش ياز حلقه  يكي

 ..كردم يحس م ينگاه مردم رو به خوب هينيسنگ يول..بود نييمدت سرم پا تمام

 ..تو خودش ديكش يكرد و منو م يدهان باز م نيكاش زم يگفتم ا يم..ه؟يگفتن ارزوت چ ياون لحظه اگر بهم م يتو

دختر  هي..بدبختم هيمنم ..منم بنده ت هستم خدا..نيبب دنمويعذاب كش..نگاه كن امويبدبخت..نيمنوبب ايخدا..شدم يزور شرم داشتم اب م از

 ..نجاتم بده اي ريجونمو بگ اي..خار بشم نياز ا شينذار ب..شهيداره نابود م نطوريسن كم ا نيكه تو ا چارهيب

 نينگاهم به زم..پام يجلو ديچك يقطره قطره م..شد يز چشمام جاربود اشك ا نييهمونطور كه سرم پا..رمياشكامو بگ ينتونستم جلو گهيد

 ..شهيصاف نم گهيكردم گردنم د ياز بس سرمو خم كرده بودم كه حس م..بود

 ..مزاحم ينگاه ها نياز ا..از شرم بود..شده بودم خشك

 ..خودت نجاتم بده ايخدا

 ..طاقتشو ندارم گهيد من

******* 

 ..ديصبر كن ديان گفت كه با يبعد از بررس..داد يدادگاه را به منش يداخل رفت و نامه  سرگرد

 ..بود ستادهيا واريكنار د شانيمامور هم روبه رو يكيبودند و ان  ستادهيا واريكنار د يدريبهار و ح..امد رونياز اتاق ب ايار

 ..مردم شرمسار است يزد از نگاه ها يحدس م..ديصورتش را ند ايار..بود نييبهار پا سر

 ..داره؟ نيديمردم هم د هيبهشون بگه بدبخت ستين يكي:در دل گفت ..درهم رفت شياز پ شيب شيها اخم

 يهم كنار يعده ا..شده؟ ريدستگ يبه چه جرم بايدختر ز نيهمه انگشت به دهان مانده بودند كه ا..قرار داده بود ريبهار همه را تحت تاث ييبايز

 ..كردند يتجمع كرده بودند و او را نگاه م

دادگاه كارتونو انجام  دياومد..رد كارتون نيبر..ديكن ينگاه م يبه چ:گفت  يبلند يتمام به طرفشان رفت و با صدا تيبا جد..صبرش تمام شد ايار

 ..عيسر..نيبر..د؟يكن جاديمزاحمت ا نجايا ديسيوا اي ديبد
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 ..تندرف يو هر كدام به سمت دنديترس شيو لحن خشك وجد ايار دنيبا د مردم

 ..رد كارتون نيبر..مگه با شماها نبودم؟: ديبا خشم غر ايار..شده بودند رهيمرد جوون همچنان به بهار خ دوتا

 ..ازانجا دور شدند عيدو با ترس نگاهش كردن و سر ان

 يكه از طراوت سبز يغم..اشك الود و پر از غم ينگاه.. دهيدردكش ينگاه..نگاهش قدرشناسانه بود..نگاه كرد ايسرش را بلند كرد و به ار بهار

 ..بود بايهمچنان ز يول..چشمانش كاسته بود 

 ..بود دگانشيد ياما هنوز هم ان چشم ها جلو..نگاهش را برگفت عيسر يول..بهار گره خورد نيدر چشمان غمگ ايار نگاه

تمام جواب  تيبهار با جد يصداقت وقت ارشيك ياليو يجلو..ات داده بودكه او را از مرگ نج يزمان..ايكنار در..شد انها را فراموش كند؟ يم مگر

كه  يزمان..كه از پشت نقاب با او حرف زده بود يزمان..يان مهمان..گستاخ ينگاه..يو وحش بايسبز ز كي..بود يچشمانش وحش..داد يرا م ايار

كه به مهمان ها  يزمان..او بود يشاهد خنده ها..نگاهش شاداب بود..زند رنگ نگاهش پر از صداقت بود ينم وانيان ل اتيگفت لب به محتو بهار

 يبه ان چشمان سبز شباهت..نگاه نيا..االن يول..يزندگ.. پر از طراوت..چشم ها شاداب بود يان سبز..ان نگاه..ديخند يكرد وم ينگاه م

 ..بود باينان زهمچ يول.. پر از غم بود..فروغ بود يب..نداشت

 يمواد جابه جا م ارشيك يهم برا ديشا.. ستميمطمئن ن..ازش سواستفاده كرد نطوريا ارشيكه ك يدختر نيهمچ فيح..فيواقعا ح:دل گفت  در

حرفاش  يو ك گهيدروغ م يدونم ك يبرخورد داشتم و م ياديز نيمدت خدمتم با مجرم يتو..گهيم گهيد زيچ هينگاهش و كالمش  يول..كرده

 ..دختر نيا يول..راسته

 نيدخترش در چن دنيد..بود ماريمادر بهار ب..نتوانست يول.. شود يم يامروز دادگاه ديچند بار خواست به مادر بهار زنگ بزند و بگو امروز

 ..حس باعث شد زنگ نزند نيا يكرد خبر دهد ول يش حكم م فهيوظ..درست نبود يتيوضع

 ..بهتر بود نطورياز نظر خودش ا..كند يرا اعالم م جهيدهد و نت يدادگاه به او خبر م ي جهيخود گفت كه بعد از نت با

 ..بود نييسرش پا..چشم نگاهش كرد يگوشه  از

 ..زد شانيصدا ياتاق باز شد و منش در

 ..باش نجايتو هم:رو به مامور گفت  سرگرد

 ..اطاعت قربان--

 ..امد قهيبودند كه او هم بعد از چند دق يمنتظر قاض..نشستند يصندل يور..همراه سرگرد وارد اتاق شدند..و بهار يدريح

 ..خود بلند شدند يبه احترامش از جا يهمگ

******* 

 ..نوشت يم ييزايچ هيبرگه  ينفر كنارش نشسته بود و رو هي..پر از وحشت بود.. يبه قاض نگاهم

 ..خشك و ترسناك..بود يبد طيمح

 ..بود رو باز كرد ونگاهش كرد زشيم يكه رو يپرونده ا يقاض

 ..فرزند سامان..يبهار ساالر:از چند لحظه گفت  بعد
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 ..درسته؟:نگاهم كرد وگفت  نكشيپشت ع از

 ..درسته..يقاض يبله اقا..ب: ديلرز يم صدام

 ..اديب گاهيمتهم به جا--

 ..ستاديمتهم و خودش كنار ا گاهيرد به جامنو ب..دستم زد يكياز جاش بلند شد و دستبند دور دستش رو باز كرد وبه اون  يدريح

عذاب از عذاب  نيا..هم هست دميكش يكه من م يباالتر از اون يفهمم عذاب يتازه م..دميترس يم يليخ..كردم ينگاه نم يكس جز قاض چيه به

 ..باالتره يچارگيفقر وب

 ..يجيمرگ تدر..زجراور بود..رهيگ يداره اروم اروم جونتو م ليبود كه عزرائ نيكه االن داشتم درست مثل ا يحس نيا

 ..؟يتحولش بد يقرار بود به ك..؟يگرفته بود ياز ك..چقدر؟..؟يهمراه داشت يچه مواد: ديچياتاق پ يتو يسرد و خشك قاض يصدا

 ..د؟يپرس ياز من م نارويا يچرا ه..من خبر ندارم غمبريبه پ ريخواست همونجا بزنم تو سر خودمو بگم بابا به پ يدلم م دميسواال رو شن نيا يوقت

 ..گناهم يمن ب..من در اورده فيسر از ك يدونم اون مواد چطور ينم..يقاض يخبر ندارم اقا يچيمن از ه:  دمينال

 فتونيدر هر صورت مواد تو ك..كرده دايشما پ فياز تو ك شهيگرم ش 100..رادمنش ايگزارش جناب سرگرد ار نيطبق ا..خانم محترم--

 ..قصد نداره به شما تهمت بزنه سيپل يروهايهم از ن يكس..بوده

 ..؟يمعتاد:كرد وبعد از چند لحظه گفت  يكوتاه سكوت

 ..چشمام از زور تعجب گرد شد..گن؟يم يچ نايخدا ا يوا

 ..نينگ نويتوروخدا ا..دميم شيخب ازما دياگر شك دار..ه؟يچه حرف نيا.. يقاض ينه اقا:تند گفتم  تند

 ..ناتوان شده بودم..گرفته بودن ادي يراه خودشونو به خوب گهياشكام د..دهانم يدستمو گرفتم جلو..هيگر ريز زدم

 ..؟يفقط فروشنده بود.. يبد شيازما ديبا يول..يمعتاد باش اديت هم نم افهيبه ق..خب اريبس--

 ..نداره يا دهيسكوت من فا..هرطور شده از خودم دفاع كنم ديبا يول..تونستم حرف بزنم ينم گهيد

باور ..گناهم يمن ب..خبر نداشتم يچيبه قران قسم من از ه..سرمونه قسم يكه باال ييبه خدا..نه:گفتم  دميشن يكه خودم هم به سخت ييصدا با

 ..ديتورخدا حرفامو باوركن..ديكن

 ..گفتم يم نارويكردم و ا يهق م هق

راست  كي نجاياز هم يقسم بخور گهيبارد كياگر ..كنم جواب بده يازت سوال م..؟يخور يدختر جون چرا قسم م:گفت  يبا لحن خشك يقاض

 ..؟يديفهم..فرستمت زندان يم

 ..اشكامو پاك كردم و سرمو تكون دادم اروم

 يليخ يول..سرشو بلند كرد و نگاهشو دوخت تو چشمام چون..نگاهمو حس كرد ينيانگار سنگ..نييسرشو انداخته بود پا..سرگرد نگاه كردم به

 ..داد ريينگاهشو تغ ريزود مس

 ..؟يبد ليتحو يو قرار بود به چه كس يگرفته بود ياون مواد رو از ك..درست جواب منو بده..كنم يازت سوال م گهيبار د كي --

 ..دونم ينم..دونم ينم يچيمن ه..دونم ينم:گفتم  هيگر با
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 ..درسته؟ ياعتراف بكن يخوا يپس نم..خب يليخ:چون گفت ..كرد  يرو عصبان يم قاضحرف نيا انگار

 ..يقاض يندارم كه بزنم اقا يمن حرف..اعتراف كنم؟ يبه چ..به كار نكرده؟..؟يبه چ-

كه  يشد سيبا پل يو حاضر به همكار يكنند اگر اعتراف كرد يم يياونجا ازت بازجو..فرستمت ستاد مبارزه با مواد مخدر يم..خب اريبس--

 ..ختم جلسه..زندان يشيمنتقل م..وگرنه..شهيدادگاه و حكمت صادر م يايدوباره م

 ..رفت يم ياهيچشمام س..همونجا نشستم..اومد جلو و بازومو گرفت يدريافتادم كه ح يداشتم م..از جاشون بلند شدن همه

 ..دهانم حس كردم يرو تو ينيريش ياب و بعد هم مزه  يسرد

 ..چند تا قلوپ خوردم حالم بهتر شد نكهيا از بعد

 ..تازه شروع شده بود اميبدبخت يول

 هفتم فصل

 ..زندان موقت بود نجايا..كنند يياورده بودنم ستاد مبارزه با مواد مخدر تا ازم بازجو..دادم  هيزندان تك واريبه د سرمو

 -  20خورد  يبهش م..الك زده يرنگ كرده و ناخن ها يموها..داشت ينسبتا خوب ي افهيق شونيكي..اتاق بودن يتا دختر هم همراه من تو 3

 ..سالش باشه 21

زد كلمات  يحرف م يتابلو بود معتاده چون وقت..بود و چشماش هم خمار بود دهيرنگش پر..داشت يظاهر معمول..دينفر دوم چرخ يرو نگاهم

 ..زد يهم چرت م يو هر از گاه ديكش يرو م

سالش  28 اي 27خورد  يبهش م..بود شتريما ب يبه ظاهرسنش از همه ..من يدرست روبه رو..اق نشسته بودسوم هم اون طرف ات نفر

هم از حالت چهره ش و ..زد معتاده يش داد م افهيق نميا يسر و وضعش هم بد نبود ول..رنگ كرده يموها..دهيصورت كش..نازك يابروها..باشه

 ..ديرو فهم نيشد ا يم يراحتبه  انشيهم از طرز ب

 ..؟يكن يم گاين يبه چ..جوجه يهو:تو هم و داد زد  دياخماشو كش..كنم يدارم نگاهش م ديد يوقت

 ..اخم صورتمو برگردوندم و جوابشو ندادم با

 ..بزنم لهت كنم؟..؟يايم سيواس من ف:و كش دارش گفت  عيچون با همون لحنه ضا..دوست داشت بحث راه بندازه يليانگارخ

 ..نييفقط سكوت كرده بودم و سرمو انداخته بودم پا نيهم يواسه ..بودم دهيكوچولو ترس هي راستش

 ..تو چرتم؟ ينينمب..گهيخفه شو د ياش:بود گفت  نيش مثل هم افهيدختره كه ق يكي اون

 ..داغون تر يكياز  يكي..يدمخورم كرد ييبا چه كسا..دهيكارم به كجاها رس ايخدا..تونستن كلمات رو درست تلفظ كنن ينم يحت..هه

 ..؟يتو هم معتاد:كه كنارم نشسته بود گفتم  يكيلب به اون  ريز

 ..هيمارينوع ب هي ادياعت..ضميمر..معتاد نه:بهم انداخت و گفت  يتند نگاه

مواقع حرف واسه  نجوريرو انداختن تو دهناتون تا الاقل ا يمارياسم ب نيخوبه ا..؟يبگ يچ ينگ نويا..اره خب:كه نشنوه گفتم  يلب طور ريز

 ..نيگفتن داشته باش

 ..بلند بگو يگيراس م..؟يكن يبلغور م يچ:زد  داد
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ها  يماريب ي هيدرست برعكس بق..اره؟ يهم خودت وارد بدن خودت كرد روسشيالبد و..هه..؟يماريب:چشم نگاهش كردم و گفتم  يگوشه  از

 ..گهيد يروز افتاد نيكه به ا يخودت خواست..كنه يم ضيو ادمو مر شهيناخواسته وارد بدن م روسيكه و

 ..چشمام گرد شده بود..ديمو چسب قهيبه طرفم حمله كرد و يگرگ وحش هيدفعه مثل  هي

 ينجوريچطور ا نكهيا..گفتم؟ يچ يديشن ضميمن مر..؟يذاريواس من كالس م..خفه ت كنم نفله؟ اي يشيخفه م:نكره ش داد زد  ياون صدا با

 ..؟يشد رفهميش..ه سوسول ربط ندارهبچ يشدم به تو

 ..اروم سرمو تكون دادم..ترس نگاهش كردم با

 ..بود نشست يكه اسمش اش يكيول كرد و رفت كنار اون  قموي

 ..كردن يتاشون مثل گرگ گرسنه نگاهم م 3 هر

 ..؟يكش يم--

 ..؟يچ:نگاه كردم يتعجب به اش با

 ..خجالت--

 ..خنده ريتاشون زدن ز3 هر

 ..ايمفنگ..زهر مار:دلم گفتم  يتو

 ..؟يكش يم يچ..بچه مثبت گميموادو م:خودش ادامه داد  دنيگفت خند يكه اش يخوب به چرت يوقت

 ..كشم ينم يچيمن ه..حرف دهنتو بفهم:خشم نگاهش كردم وگفتم  با

 ..ديرس يزورم بهشون نم..نفر 1ن و من نفر بود 3اونا  يول..از كاراشون حرصم گرفته بود..خنده ريباز زدن ز..لحظه نگام كردم چند

 ..ازت گرفتن؟ يچ..؟يهلفتون يافتاد يچيپس واسه ه--

 ..سكوت كرده بودم..نييانداختم پا سرمو

 ..بنال ..؟يچرا خفه خون گرفت--

 ..فميگذاشته بودش تو ك يخبر يدونم كدوم از خدا ب ينم..واسه من نبود يول..شهيش:كردم  زمزمه

 ..شه؟يش:تاشون با تعجب گفتن 3 هر

 ..بود؟ يچقد..دمت گرم:گفت  ياش

 ..دميدادگاه فهم يتو..گرم 100..فكر كنم:بلند كردم و بهشون نگاه كردم  سرمو

كارت ..شه؟يگرم ش 100..بابا كارت درسته..وليا:بود گفت  دهيمو چسب قهي شيپ قهيكه چند دق يكيو اون  دنيكش يتاشون سوت بلند3 هر

 ..بچه يهست ياعدام..ست ساخته

 ..اعدام؟:ترس اب دهانمو قورت دادم و گفتم  با

 ..يباش يحبس ابد ديشا يلو بد زويتازه پره پرش اگر همه چ..كارت در اومده..؟يدون ينم يعني--

 ..بشه ينجوريخوام ا ينم ايخدا..نه..وحشت نگاهشون كردم با
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 ..بودم دهيحرفا و نگاهشون ترس از

 ..زدم يبه درو داد م دميكوب يبا مشت م..ديلرز يسرتاپام م..دمياز جام بلند شدم و به طرف در دو عيسر

 ..توروخدا..شنوه؟ يمنو نم يصدا يكس..جناب سرگرد..رونيب دياريب نجايتوروخدا منو از ا-

 ..دميكوب يكردم و با دست و پا به در م يهق هق م..شده بود سياز اشك خ صورتم

 ..دميصورت نگهبان رو د..در بود كنار رفت يكه رو يكيكوچ ي پنجره

 ..سرجات نيبرو بش..چته ؟:اخم سرم داد زد  با

 ..نمشيخوام بب يم..بذار با جناب سرگرد حرف بزنم..رونيب ارياقا توروخدا منو ب:هق هق گفتم  با

 ..يانفراد يريوگرنه م..حرف هم نباشه..سرجات  نيگفتم بش--

لب  ريز..كردم يزدم و ناله م ياروم به در م..ديلرز يم هيشونه هام از زور گر..نيكنار در سرخوردم و افتادم زم..ام خم شدزانوه..رو بست پنجره

 ..خواستم يكمك م

 ..گفتن يم يزيچ هيهر كدوم ..دميرو شن صداشون

 ..؟يخوا يكمك م يواس چ گهيد..كارت در اومده ..ريابغوره نگ يخوديب--

 ..دخلت اومده..گهيراس م ياش--

 ..نيولش كن..شهياون خودش از ترس داره نفله م..بچه ها اليخ يب--

 ..نه بچه ها؟..المصب هيگريج..تورو هم اون سرگرد خوشگله گرفته؟:گفت  ياش

 ..هيا كهينامروت عجب ت يازش ندارم ول يدل خوش نكهيبا ا شيياره خدا--

 ..يكدوم ور در بر يدون يكنه نم يم گاتين نيهمچ..اخالق مخالق نداره  يول --

 ..گفتن يداشتن واسه خودشون چرت و پرت م اونا

 ..كردم يم هيدرمونه خودم گر يبه درد ب منم

******* 

 ..زنن يو قهقهه م سادنيباال سرم وا گهيد يتا 2و اون  يكه اش دميد يتو خواب م..دميد يشب تا صبح همه ش كابوس م اون

 ..اعدام.. يحكمه متهم بهار ساالر گهيم يقاض..كنم يالتماس م هيمن دارم با گر..كنه يم ييداره ازم بازجو سرگرد

 ..ستين يزندان هستم و خبر يتو دميد يو م دميپر يخواب م از

 ..دميد يذاشتم دوباره همون كابوس ها رو م يكه چشم رو هم م نيهم يول

******* 

 ..نديبنش يصندل ياشاره كرد رو ديبه نو..زد يبا تلفن حرف م ايار..وارد اتاق شد دينو

 ..حالتش كالفه بود..ديكش شيموها نيب يدست.. نفسش را فوت كرد ..كه مكالمه ش تمام شد نيهم

 ..ايار:مشكوك نگاهش كرد وگفت دينو
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 ..كرد نگاهش

 ..يستيرو به راه ن اديانگار ز..چته؟: دينو

ناراحت  يليخ چارهيب..بهش گفتم زويهمه چ..زدم ياالن داشتم با مادرش حرف م..كرده رميبدجور درگ يبهار ساالر يفقط پرونده ..خوبم-

 ..دشينيبب ذارنيكه بهش گفتم دخترتون رو بردن ستاد مبارزه با مواد مخدر و نم نجايا اديگفت م..كرد يكرد والتماس م يم هيهمه ش گر..شد

 ..ارش؟يهمون نامزد ك..؟يبهارساالر-

 ..بهم خورده شونينامزد..بود ارشينامزد ك-

 ..چرا؟-

 ..بوده يچ لشيدونم دل يمن م يول..گفت با هم تفاهم نداشتن يمادرش م-

 ..؟يچ-

 ..هيش طوالن هيقض..گميبعد بهت م:نگاهش كرد وگفت  ايار

 ..ه؟يجرمش چ..باشه-

 ..كردم رشيكردم ودستگ دايگرم همراهش بود كه خودم پ 100..شهيش..مواد داشته-

 ..اعتراف هم كرده؟..نهيسنگ يليجرمش خ نكهيا..شه؟يگرم ش 100:با تعجب گفت  دينو

 ..گهينم يزيكه چ نجاستيمشكل هم..نه-

 ..؟يديپرس يزيازش چ ارشيدرمورد ك-

 ..نه-

 ..چرا؟-

به ..شناسم يرو م ارشيخوام بدونه كه ما ك ياصال نم..ميارشيخوام بفهمه كه ما دنبال ك ينم..اديخوام خودش به حرف ب يم:كرد وگفت  نگاهش

 ..ميكن تيرو رعا يتيموارد امن ديهر حال با

 ..؟ياريبه حرفش ب يخوا يم يچطور..ه؟يپس حربه ت چ..منم باهات موافقم..درسته-

 ..ديگناهه نو ياون ب:وگفت  ديكش يقينفس عم ايار

 ..؟يكرد دايپ فشيخودت مواد رو از تو ك يگيمگه نم..گناهه يكه ب يدون ياز كجا م:با تعجب نگاهش كرد وگفت  دينو

دومم  ليدل..هم طعمه قرار داده  نويا ارشيك..زنه يمو نم يقبل يمورد با موردا نيا نكهيا يكي..دارم شيگناه يب يواسه  ليتا دل 2 يول..درسته-

تو نگاه و ..كنه يفرق م هيمورد با بق هي نيا يكردم ول ييكردم و ازشون بازجو ريرو دستگ ياديز نيمن مجرم..منه هيكار يهم همون تجربه 

 رهيامر خ يفقط به ظاهر گفتم برا..سميالبته نگفتم كه پل..كردم قيشون تحق هياز درو همسا..با مادرش حرف زدم..زنه يگفتارش صداقت موج م

زن زحمت  نكهياز مادرش و ا..كردن فيدختر و از نجابش تعر نيا يهمه از پاك دامن..نگفت يبد زيكس هم پشت سرشون چ چيكه ه

 يهمه و همه بهم م..نداشته يفريك يگونه سابقه  چيه نكهيا..ها هيشهادت همسا..مادرش يگفته ها..اون يگفته ..دمينشن يمورد منف چيه..هيكش

 يمجرمه ول ياز نظر قانون بهار ساالر..رهيخواسته ازش انتقام بگ شونيبه هم خوردن نامزد يبرا ارشيمطمئنم ك..گناهه يفهمونه كه اون دختر ب
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 ..خوام بهش كمك كنم يم.. نيهم يبرا..گناهه ياز نظر من ب

 ..؟يچكار كن يخوا يم:گفت ..داد  يگوش م ايار يتمام مدت با دقت به حرف ها دينو

 ..نه؟ ايكنه  يم يربا من همكا نكهيا..داره يبه خودش بستگ زيهمه چ:گفت  يداد وبا لحن جد هيتك شيصندل يبه پشت ايار

 ..او تكان داد يحرف ها دييتا ينگاهش كرد و سرش را به نشانه  دينو

سجاده ..چادر نمازش را سر كرد ..وضو گرفت و به طرف اتاقش رفت..رفت داخل..اورديدلش طاقت ن..تخت نشست يرو..رفت اطيطرف ح به

 ..همان سجاده نشست و سرش را رو به اسمان بلند كرد يبعد از نماز رو..ركعت نماز حاجات خواند 2..ش را پهن كرد

 ايخدا..دخترمو نجات بده..دميفاطمه زهرا قسم م يتورو به ابرو..قسم تيتورو به بزرگ ايخدا:كه اشك صورتش را پوشانده بود گفت  يحال در

كمكش كن ..دخترمو نجات بده..تنهامون نذار ايخدا..ميندار ايدن نيا يرو تو ياز هم كس ريما دوتا به غ..گناهه يدخترم ب..ميابرو بش ينذار ب

 ..كمكش كن..اخد

 ..كرد ياز او طلب كمك م..زد يزد و خدارا صدا م يضجه م..مهر گذاشت و از ته دل زار شد يرا رو شيشانيپ

 ..زندان افتاده يها لهيگوشه ش به ناحق پشت م گريج نديطاقت نداشت بب..دلش نا ارام بود..بود مادر

 ..و همه جا نگهدار بندگانش بود شهيهم شيكه با مهربان ييخدا..زد يتنها خدا را صدا م..از دستش ساخته نبود يكار

******* 

 .. ينيتا مثل نخورده ها افتاده بودن رو س 3اون ..صبحانه رو بهمون دادن ينيشده بود كه س صبح

 ..نييكرد و به زور دادمش پا ريهمون هم تو گلوم گ..نتونستم بخورم شتريلقمه ب هي

 ..كرد يم تميچشمم و اذ ياومد جلو يبودم م دهيد شبيكه د ييهمه ش كابوس ها..رفت؟ يم نيياز گلوم پا يچ تيموقع نيا يتو

 ..متحرك يمرده  هيمثل ..شده بودم يته زياز همه چ..كردم يم يپوچ احساس

 ..شدساعت گذشته بود كه در سلول باز  1 بايكنم تقر يم فكر

 ..يبهار ساالر: نگهبان

 ..از جام بلند شدم و رفتم جلو عيسر

 ..بله-

 ..رونيب ايب--

همه ..نا نداشتم راه برم..همراهش رفتم..رو زد به دستم يجلو و دستبند اهن ديدستمو كش..بود سادهيزن دستبند به دست جلوم وا هي..رونيب رفتم

 ..اوردم يطاقت م ديبا يول..بشم نيو نقش زم افتميكردم االنه كه ب يش احساس م

 ..يتوش بود و دوتا صندل زيم هياتاق كه فقط  هيبرد تو  منو

 ..ستاديو خودش كنار ا يرو صندل نشوندم

 يتا ك..بگم زويگرفته بودم همه چ ميتصم..كنه ييتا ازم بازجو اديبهتر بگم جناب سرگرد رادمنش م اي..كردم همون سرگرد اخمو يم فكر

 ..راحته سكوت نكردم الميالاقل خ.. گميم زويباالخره همه چ..بهم تهمت بزنن؟ ناياسكوت كنم و 
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 ..ستيسرگرد رادمنش ن نكهيا يول..يول..برگشتم و نگاهش كردم..اتاق باز شد در

 ..رحم كن ايخدا..نگام كرد انگار قاتلم نيهمچ..سرد وخشن  يبا نگاه..ساله 40 بايمرد تقر هي

كاش همون سرگرد  يكردم كه ا يدلم ارزو م يتو يدونم چرا ول ينم..كرد دنيچهارستون بدنم شروع به لرز..اومد جلو يمحكم يقدم ها با

 ..انگار اون قابل تحمل تر بود..اومد يم نيا ياخمو جا

 ..كردم يرسما داشتم سنكوپ م نيا دنيبا د يبردم ول يسرگرد حساب م از

 ..شروع كرد يمعطل يب.. وبازش كرد زيگذاشت رو م..پرونده تو دستاش بود هي

 ..سكوت..سكوت...از من ترس و وحشت دياز اون تهد..از اون اصرار از من انكار..همون التماس ها..همون تهمت ها..همون جوابا..سواال همون

 ..نزن ياديحرف ز..و بدهفقط جواب سوال من..ساكت شو: گفت يكردم تا حرفمو بزنم م يهر وقت لب باز م..بدم حيداد توض ياجازه نم يحت

 ..بدم حيتوض يكيبه  ديبا..حرف بزنم يكيبا  ديبا..تونستم ساكت باشم ينم..نه ..شدم يهم مجبور به سكوت م من

 ..سكوت كنم دينبا..شدم يگناه محكوم م يوسط من بودم كه ب نيشد و ا ياخرش هم باورش نم..كرد ياصال گوش نم..شد يكه نم نيا به

 ..نوشت يم ييزايچ هياون پرونده  يبود و داشت تو ساكت

 ..نميسرگرد رادمنش رو بب خواميم-

 ..تعجب سرشو بلند كرد و نگام كرد با

 !..چطور؟--

 ..دميم حيفقط به اون توض..باهاشون حرف بزنم خواميم..باشن نجايا شونيا نكهيمگر ا گمينم يچيمن ه-

اون  يگياالن م نيهم اي..كه چكار كنم چكار نكنم؟ يديبه من دستور م..حرف نزن:داد زد ..  زيرو م دياز جاش بلند شد و محكم كوب تيعصبان با

 ..كنم؟ يباهات برخورد م گهيجور د هي اي يبد ليتحو يبه چه كس يخواست يوم يگرفت يمواد رو از ك

 ..ظاهرمو حفظ كردم  يول دميلرز يم ديازتو مثل ب يعني..دميبار نترس نيا

من ..خب  يليخ..ن؟يريازم اعتراف بگ نيخوا يمگه نم..گميبه اون م زويمن همه چ..فقط سرگرد رادمنش:نگاهش كردم و گفتم  يجد منم

 ..فقط به اون يكنم ول ياعتراف م

 ..گميم زويكنم و همه چ يكرد االن از زور ترس دهان باز م يفكر م..رو نداشت يجواب نيانتظار چن..چشمام زل زد يلحظه با خشم تو چند

 ..نداشت يا دهيفا چيه..كوبم يحرف بزنم انگار دارم اب تو هاونگ م نايا يخواستم واسه  ياگر م..گميحرفامو فقط به سرگرد م يمن همه  يول

 ..باهام برخورد كرده بود و حرفامو باور نداشت نايكه سرگرد رادمنش هم درست مثل هم يدرصورت..كردم يفكر م ينجوريدونم چرا ا ينم

بود  يتنها راه يول..كردم يهم من اشتباه فكر م ديشا..ستيدنبال اعتراف دروغ ن نايمثل ا..دهيگفت اون به حرفام گوش م يبهم م يحس هي يول

 ..تا از دستشون خالص بشم ديكه به ذهنم رس

 ..ببرش:رو به اون مامور زن گفت  يبا لحن خشك..رو بست پرونده

 ..اطاعت قربان--

 ..اون مامور هم منو بلند كرد و همراه خودش برد..رفت رونياتاق ب از
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 ..ياون زندان لعنت دوباره

 ..نفر 3اون  دوباره

 ..شم؟يخالص م يپس ك ايخدا

******* 

 ..؟يبه اقابزرگ زنگ زد-

 ..نه:چشم نگاهش كرد و گفت  ياز گوشه  دينو

 ..ذاره؟يپاشو هم شمال نم تشيمامور انياتا پ ايمگه بهت نگفتم زنگ بزن بگو ار:به او انداخت  ينگاه تند ايار

 ..؟يزن يچرا خودت زنگ نم..شدم؟ ريمگه از جونم س ايار..بابا يا--

 ..داره يكنه و تا كالفه م نكنه دست بر نم يكه صدامو بشنوه شروع م نيهم..چون دوست ندارم باهاش حرف بزنم-

 ..رسه يالبته اگر دستش بهم برسه كه خداروشكر نم..هكن يم كهيت كهيمنو كه از همون پشت تلفن ت..بگم؟ يپس من چ--

 ..خودت درستش كن..ستين ميحال زايچ نيمن ا-

 ..به در خورد يدهان باز كرد تا جوابش را بدهد كه تقه ا دينو

 ..دييبفرما:كرد وگفت  يتك سرفه ا ايار

 ..داد يوارد اتاق شد و سالم نظام يشكور..اتاق باز شد در

 ..ننيخوان شما رو بب يم نجاياومدن ا يجناب سرگرد مادر بهار ساالر--

 ..نجاست؟ياالن ا:با تعجب نگاهش كرد وگفت  ايار

 ..بله قربان--

 ..تو اديبگو ب..خب يليخ:و گفت  ديكش يقيعم نفس

 ..اطاعت قربان--

 ..وارد اتاق شد مهيبهار باز شد و سراس نگذشته بود كه در اتاق توسط مادر هيهنوز چند ثان..رفت رونياز اتاق ب يشكور

بچه م داره ..دميخوابشو د شبيد..گناهه يبهار من ب..بچه مو نجات بده..جناب سرگرد تورو خدا كمكمون كن:سالم كرد وگفت  يقرار يب با

 ..فاطمه زهرا كمكمون كن يتورو به ابرو..شهينابود م

 ..ك كردرا پا شيو اشك ها ديچادرش را به چشمانش كش ي گوشه

 ..كرد يبا تعجب نگاهش م دينو

 ..مادر جان نيبنش:گفت  يگرفته ا يناراحت شده بود با صدا تيدر ان وضع دهيان زن زنج كش دنيكه از د ايار

 ..نشست يصندل يرا پاك كرد و رو شيبهار اشك ها مادر

 ..دشينيبب ديتون يشما هم نم..كنن يم ييدارن ازش بازجو..گفتم كه دخترتونو بردن ستاد مبارزه با مواد مخدر..نجا؟يا ديچرا اومد..شده؟ يچ-

بهارم تو  دميساعت خوابم برد كه تو خواب د 2..تا صبح چشم رو هم نذاشتم شبيد..نگرانشم..نميكن بهارمو بب يكار هيپسرم :التماش گفت  با
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كن بتونم  يكار هي..پسرم كمكمون كن..كرد يزد و طلب كمك م يهمه ش خدا رو صدا م..خواد يتاده و كمك ماف رياب و علف گ يب ابونيب هي

 ..نگرانشم..نمشيبب

 ..ستيخوب ن شيبرا ينگران نياست و ا ماريدانست او ب يم يبه خوب ايار..ديلرز يدستانش م..بود دهيپر رنگش

 ..او هم ناراحت شده بود..ارام سرش را تكان داد دينو..انداخت ديبه نو ينگاه مين

 ..شد رهيچند لحظه به انها خ..گذاشت زيم يدستانش را رو ايار

 ..بلند شد و كالهش را برداشت شيحركت از جا كي با

 ..بلند شدند و به او نگاه كردند شانيو مادر بهار هم از جا دينو

 ..ستاد ميريم: ايار

 ..؟يايا متو هم با م:گفت  ديبه نو رو

 ..اره:سرش را تكان داد وگفت  دينو

 ..ميبر..خب اريبس-

 ..پسرم ينيبب تياز جوون ريخ ياله:نگاهش كرد وگفت  يبهار با خوشحال مادر

 ..زد وبه طرف در حركت كرد يلبخند كمرنگ ايار

 ..احمدوند-

 ..داد يجلو امد و سالم نظام احمدوند

 ..بله قربان-

 ..ستاد مبارزه با مواد مخدر ميريم..رو حاضر كن نيماش عايسر--

 ..اطاعت قربان-

******* 

 ..دادند يسالم نظام ديو نو ايار..بلند شد شياز جا ايار دنيبا د يكمال سرهنگ

 .. يهم سروان محب شونيا..سرگرد رادمنش هستم..سالم جناب سرهنگ-

 ..هم دست دادند با

 ..نينيبنش..ون خوشبختمباهات يياز اشنا:لبخند زد وگفت  سرهنگ

 ..دو تشكركردند و نشستند هر

كه دادگاه صادر  يطبق حكم..هستم يبهار ساالر يمن مسئول پرونده :برد گفت يكارش انرا به كار م طيدر مح شهيكه هم يبا لحن جد ايار

 ..منتقل شدند نجايبه ا نهيزم نيدر ا شتريب قيو تحق ييبازجو يبرا شونيكرده ا

 ..هم در مورد شما به ما گفته يبهار ساالر..هستم انيدر جر..بله درسته:سرش را تكان داد وگفت  سرهنگ

 ..با تعجب نگاهش كردند ديو نو ايار
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از سواالت ما جواب نداد و حاضر به  كي چياون به ه يول..ميكرد ييما ازش بازجو:زد و گفت  يلبخند كمرنگ ديكه نگاه ان دو را د سرهنگ

 ..درخواست كرد هيفقط ازمون ..اعتراف نشد

 ..؟يچه درخواست-

كنه  يكس اعتراف نم چيگفت به ه..كرد يخواسته ش پافشار نيا ياون رو..بزنه يكه حرف ميكرد يما هر كار..با شما حرف بزنه خوادياون م--

 ديكرد رشيبه هر حال خود شما دستگ..ديكن ييو ازش بازجو نجايا نيايتا ب رميبا شما تماس بگبود  نياتفاقا امروز قصدم ا..جز سرگرد رادمنش

 ..دميحق رو م نيو من بهتون ا..نظارت شما بازداشت بوده تو تح

 ..چند لحظه سكوت كرد ايار

 ..مالقات كنند گرويتحت نظارت من اونها همد..خواستم ازتون درخواست كنم يم..منتظره رونيمادرش ب-

 ..ديبهتر بدون نويا ديشما كه خودتون با..نهيخالف قوان نيجناب سرگرد ا:بعد از چند لحظه گفت ..سكوت كرد سرهنگ

 ..افتهيبراشون ب يخوام اتفاق يكنه و من نم يم يتاب يب يليخ..مارهيمادرش ب يول..درسته-

 ..از اقوامتون هستن؟ شونيا:با شك نگاهش كرد وگفت  سرهنگ

 ..ريخ:كرد و گفت  يسكوت كوتاه ايار

 ..دوخت زيم يرو ينگاهش را به پرونده  سرهنگ

 ..اون هم تحت نظارت و با مسئولت خود شما قهيدق 5فقط ..خب اريبس--

 ..ازتون ممنونم..حتما:لبخند زد  ايار

 ..ديايهمراه من ب:بلند شد و گفت  شياز جا سرهنگ

 ..مادر بهار هم همراهشان بود..همراه سرهنگ از اتاق خارج شدند هردو

 ..رو صدا بزن يبهار ساالر:و رو به نگهبان گفت  ستاديكه بهار در ان بود ا يدر سلول يجلو سرهنگ

 ..اطاعت قربان--

 ..در زندان را باز كرد نگهبان

 ..يبهار ساالر--

 ..كرد ينگهبان داشت صدام م..در سلول نگاه كردم به

 ..رونيبرنت ب يم زير هي ياومد ياز وقت..ميدونست يو ما نم يچه مهم بود..پاشو برو باز اومدن دنبالت: ياش

 ..نبود بهشون بگه اخه كجاش خنده داشت؟ يكي..خنده ريزدن ز شونييتا 3

مات سرجام مونده ..چشمامو باز كردم.. شوندميمال يكم..چشمام يدستمو گرفتم جلو..نور چشممو زد..رونياز جام بلند شدم و رفتم ب يحال يب با

 ..بودم

 ..مامان..م:لب زمزمه كردم  ريز

 ..كه چشماش غرق اشك بود اومد جلو و بغلم كرد مامان
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 ..ميزد يبغل هم زار م يهر دو تو..هيگر ريسرمو رو شونه ش گذاشتم و زدم ز..كه تو گلوم بود شكست يبغض

 ..؟يشد فيچرا انقدر الغر و ضع..مادر به قربونت بره ياله..دخترم--

احساس ..كردم يفقط نگاهش م..گفتم ينم يچيه..ديبوس مويشونيپ..مهربونش اشكامو پاك كرد و نگام كرد يبا دستا..از خودش جدا كرد منو

 ..كردم سالها ازش دوربودم يم

 ..؟يخوب..برات تنگ شده بود يليدلم خ..مامان:گفتم  ديلرز يكه چونه م بر اثر بغض م يباز كردم و در حال لب

 ..دستاش سرد بود..چشماش گود افتاده بود ريز..نداره يمعلوم بود حال خوش..بود دهيپر رنگش

ناراحتم  يكش يعذاب م يو دار يافتاد ريگ جايا نكهياز ا يول..منم خوبم يتو خوب باش..خوبم مادر:گذاشت دو طرف صورتمو گفت  دستاشو

پس ..ميرو جز اون ندار يمن و تو كه كس..كنه يمطمئنم كمكت م..بزرگه يليخدا خ..دخترم به خدا توكل كن..توست شيتموم فكرم پ..دخترم

 ..خودش پشت و پناهته..بهشبسپر  زويهمه چ

 ..ديبوس مويشونيسرمو خم كرد و پ اروم

 ..بودن ستادهيهمراه جناب سرهنگ اونجا ا گهيمرد جوونه د هيسرگرد و ..نگاهمو به پشت سرش دوختم..غم نگاهش كردم با

 ..نيبر ديبا گهيد..يخانم ساالر:رو به مامان گفت  سرگرد

 ..عاجزم انشيكه از ب اديانقدر ز..نگاهش پر از درد و غم بود..تو سكوت سرشو تكون داد و نگاهم كرد مامان

 ..ولش نكردم و رفتم تو بغلش خواست منو از خودش جدا كنه كه..غرق بوسه كرد صورتمو

 ..كرد هيو سرشو به سرم چسبوند و گر ديكارم بغضش ترك نيا با

 ..باش يقو..باش دخترم يقو..نكن يقرار يب..مواظب خودت باش..مادر زدليعز--

 ..ترسم يم يليخ..ترسم مامان يم:چادرش چنگ زدم و با هق هق گفتم  به

 ..اگر زنده نموندم  يحت..و همه جا نگهدارت باشه شهيخوام هم ياز خدا م..نترس دخترم:گفت  يگرفته ا ينوازش كرد و با صدا سرمو

 ..باشه؟..به خاطر من..مامان مواظب خودت باش:نگاهش كردم وگفتم ..ادامه بده نذاشتم

 ..باشه دخترم:زد وگفت  يلبخند ارامش بخش..لحظه نگام كرد چند

 ..وقت مالقات تموم شده..تون حرف بزنمبا دختر ديمن با..يخانم ساالر: سرگرد

 ..شجاع باش و به خدا توكل كن..بهت گفتم ينره چ ادتي..خداحافظ دخترم:نگام كرد وگفت  مامان

 ..خداحافظ..ديمراقب خودتون باش..باشه مامان:سرمو تكون دادم وگفتم  ختمير يكه اشك م يحال در

 ..داشت يقدم بر م يحال يبا ب..از اشكم به مامان بود سينگاه خ..ازم دور شد ياروم يول كرد و روشو برگردوند و با قدم ها دستمو

 ..گفت كه اونم سرشو تكون داد و پشت سر مامان رفت يزيچ هيتو گوش اون مرد جوون  سرگرد

 ..يياتاق بازجو نيبر ديبا..ديايهمراه من ب:رو به سرگرد گفت  سرهنگ

 ..ميسرگرد جلو رفت من و اون مامور هم پشت سرش حركت كرد..زن جلو اومد و به دستم دستبند زد مامور

 ..هست حرفامو بشنوه يكيكه ..بابت خوشحال بودم نياز ا..باالخره قرار شد باهاش حرف بزنم؟ پس
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 ..هم نه ديداشت شا يا دهيفا ديشا

 ..شانسمو امتحان كنم ديبا يول

 ..راهو داشتم هي نيهم

******* 

 ..ميفقط من و اون تو اتاق بود..زيضبط صوت گذاشته بود رو م هي..من نشسته بود يبه رو رو

 نيا..تا حرفاتو بشنوم نجاميمن ا..خب اريبس..يگفتن دار يبرا ييحرفا هي نكهيمثل ا.. ينيمنو بب يخواست يظاهرا م:بهم انداخت وگفت  يجد نگاه

 ..؟ياماده ا..كنه يضبط صوت هم تمومه حرفاتو ضبط م

 ..بله-

 ..شروع كن--

 ..تونستم حرف بزنم يكه نم ينجوريا..بود يجد يلينگاهش خ..و زل زد تو صورتم زيم يدستاشو گذاشت رو..ضبط رو فشار داد ي دكمه

 ..؟يگينم يزيپس چرا چ--

 ..د؟ينگام نكن ينجوريا شهيم-

 ..؟يچجور:تعجب گفت  با

 .. يانقدر جد:صورتش اشاره كردم و گفتم  به

 ..حرفتو بزن..؟يتو به نگاه من چكار دار--

 ..اخه..اخه-

 ..خب يليخ:و گفت  رونيداد ب نفسشو

 ..؟يحرف بزن يتون يحاال م:شد  رهيدستاش خ به

 ..بله-

 ..گهيخب بگو د--

 يچيمادرم هم ه..دميوقت پدرمو ند چيمن ه..بچه بودم پدرم فوت كرد يليخ يوقت..ميتنها بود شهيمن و مادرم هم:و گفتم  دميكش قيعم نفس

 ..دونم يخودم هم نم..بود يحاال موقعش ك..يفهم يگفت به موقعش م يكردم م يهر وقت هم ازش سوال م..گفت يبهم نم در موردش

اونم قبول كرد ..كارو نكنه نيا گهيبزرگتر شدم ازش خواستم د يوقت..كرد يو اون كار م نيا يخونه  لياون اوا..بزرگ كرد يمنو به سخت مادرم

كشه  يم يهمه سخت نيمن ا شياسا يبرا دميد يم يوقت..كردم يمن هم تابستونا كمكش م..بافتن يكردن و بافتن ياطيشروع كرد به خ.. 

كم كمكش  هيتونستم  يفقط تابستونا م نيهم ياومد برا يكه از دستم بر نم يكار..جبران كنم يجور هيدوست داشتم ..شدم يناراحت م

 هيتو ..بكشه يسخت نقدريحاال نوبت من بود كه به مامانم كمك كنم و نذارم ا..رفتم دنبال كاررو گرفتم  پلمميدرسم تموم شد و د يوقت..كنم

 ..نكهيتا ا..به كار شدم ولمشغ يشركت به عنوان منش

 ..شد و سرشو تكون داد رهيبه دستاش خ ديخودش د يكه نگاه منو رو نيهم..كرد يداشت نگام م..نگاهش كردم يچشم ريز
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 ..كرد يمن حرف بزنم نگام نم نكهيا يواسه ..اوردميخودم ن يبه رو يكارش خنده م گرفت ول از

كرد منم از اون  يفكر م..بشه كيبهم نزد يجور هيخواست  يمرتب م..كرد يم جاديصداقت برام مزاحمت ا ارشيشركت ك سييپسر ر-

پس انداز داشتم  يهر چ..بهش نگفتم يزيمنم چ..دونست يخودش نم..هماريمتوجه شدم مادرم ب نكهيتا ا..هستم كه باهاشون دوسته ييدخترا

 ..شد يپولم داشت تموم م گهيد..دادم يداروهاش م يبرا

بازم دست بر  يول.. دنيكردن و مال و ثروتشونو به رخمون كش نيپدرش و خواهرش بهمون توه..قبول نكردم..مياومد خواستگار ارشيك

 ..كرد يفرق م نباريا يول..نداشتن و اومدن

 دنيهمون شب با د..بهتر شد يقرصشو بهش دادم كم ديكش يداشت درد م..از داروهاش مونده بود يمقدار كم..شب حال مادرم بد شد هي

نكرده  زيثروتش دندون ت يبه خدا قسم برا..جواب مثبت بدم ارشيبه درخواست ازدواج ك نكهيا..اشتباه گرفتم ميتصم هيمامانم  تيوضع

مواد  ايكنم  يدزد..كنم ينبودم كه خودفروش يمن دختر..اميبتونم از پس مخارج داروهاش بر ب نكهيبه خاطر ا..رمقط به خاطر مادف..بودم

نسبت  يحس خوب..اومد يازش خوشم نم..متنفر بودم ارشيهم از ك ياز طرف يول..كنم هيمادرمو ته يراه داروها نيخواستم از ا ينم..بفروشم

انگشتر دستم  ارشيك..خوند تيمحرم ي غهيمادرم برامون ص..مينامزد كرد..ازدواجشو قبول كنم ستجبور شدم درخوام يول..بهش نداشتم

 ..كرد

اون  يخواستم باهاش برم ول ينم..اونم مجبور شد قبول كنه اديباهامون ب ديگفتم مادرم هم با..مسافرت شمال ميبا هم بر يهمگ ديبا گفت

 ..كرد يمادرمو راض

دونم چطور  يكه هنوزم نم..غرق بشم ايبود تو در كيروز اول كه نزد..كه از روز اول تا روز اخرش برام عذاب اور بود يشمال مسافرت ميرفت

 ..شب هيبعد ازاون هم ..كردم يديبعدش هم تب شد..كردم داينجات پ

 ..زدمناخواسته لبخند ..اخم كرده بود..دينگاهشو دزد عيسر..بلند كردمو نگاهش كردم سرمو

 ..خواست..منو گرفت و خواست يخواستم برم تو باغ كه تو حالت مست يم..مست اومد خونه ارشيشب ك هي-

تخت  يرو هوشياز بس مست كرده بود ب..ديبه هدف شومش نرس يوقت..اتاقك هيمنو برد ته باغ تو :كردم و ادامه دادم  يكوتاه سكوت

 ..وسط اتاق جلب شد يكه توجهم به پرده  رونيب اميخواستم از اتاق ب..افتاد

 ..پرده ؟--

 الشيخ يب نيهم يبشه برا داريب ارشيك دميترس..شده بودن دهيهم چ يكه تا طاق رو دميپرده رو كه زدم كنار چندتا كارتون و جعبه رو د..بله-

 ..اورديخودش هم ن يفرداش به رو..پررو بود يليخ..رونيشدم و اومدم ب

 يم شيعصبان ينجوريكه ا دميفهم يم رهيدستمو بگ يحت ذاشتمياصال نم..دمشيد يكم م يليمدت خ نيا يماه گذشت و تو 3..تهران ميبرگشت

 ..شد يم شترينفرت روز به روز ب نياومد و ا يخب ازش بدم م يكنم ول

از مادرم خواست ..يايدوستم ب يبا من به مهمون نكهيهم ا يكي..ميازدواج كن گهيد يتا هفته  نكهيا يكيتا خواسته ازت دارم  2روز اومد گفت  هي

قبول  يستيمادرم تو رودروا..قانع كننده نبود يخواسته ول نطورياورد كه پدرش ا ليدل..چرا؟ دميمن خودم هم نفهم..رو باطل كنه غهيص

 يم ياز حالت صورتش به خوب يول دينپرس ارشياز ك يزيچ نيهم يبرا..نبود يكردن كس چيوقت اهل سوال پ چيه..بود يمادرم زن اروم..كرد
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 ..موضوع ناراحته نيكه از ا دميفهم

 شيماريكرد كه اگر نرم به مادرم درمورد ب دمياونم تهد..اميگفتم نم..برم  يهمراهش به اون مهمون نكهينه ا..دوست داشتم باهاش ازدواج كنم نه

 ..مجبور شدم قبول كنم ..بهتر بود يليندونه خ نكهيا..براش سم بود ينگران..مادرم بفهمه  دميترس يم..گهيم

 ..صورتم يرو ديچشمم چك ياز گوشه  يقطره اشك..اون شب بغضم گرفت ياداوري با

 يم گرويبودن اونجا و همد ختهيادم نما ر وونيمشت ح هي..يوحش واناتيجنگل پر از ح هي..كلمه يواقع يبود وگرنه به معنا ياسمش مهمون-

 ..كاراشون خنده دار بود..اولش به نظرم بامزه اومد..دنيدر

 ..كردم نه خنده يم هيگر ديبه حال اون ادما با يول

 يحرفمو باور نكنه و فكر بد دميترس يم..دميكش يهم خجالت م..هم جراتشو نداشتم..نداشتم بهش بگم اون شب بهم تجاوز شد دوست

قلم  هي نيا نيبنابرا..يچيه گهيد ميشونيمهر بدكاره بودن هم بخوره رو پ..گناه كه بودم يب..هم به جرمم اضافه بشه نيدرموردم بكنه اون وقت ا

 ..نگفتم يزيو چ رفتمرو فاكتور گ

 ..اروم شده بودم..نگفتم يزيمنم چ..ديدزد ينگاهشو نم گهيد..چشم به من دوخته بود منتظر

ازدواج سر  نيا نكهيگرفتم قبل از ا ميتصم..دميكه اون شب ازش د ييو كارها..و با اون ادما رابطه داشت منو به اونجا برده بود نكهيبه خاطر ا-

به حال  يابود و نجورياالن كه ا..ميوجه با هم تفاهم نداشت چيبه ه..ميمتفاوت تعلق داشت يايما هر كدوم به دو دن..به هم بزنم مونوينامزد رهيبگ

 ..بدون شك اون موقع وضع بدتر بود..كردم يمشتركمو باهاش شروع م يكردم و زندگ يباهاش ازدواج م نكهيا

به زور منو ..قبول نكردم..ازم خواست سواربشم..انگار نه انگار..جلومو گرفت نيبا ماش ابونيروز تو خ هي..دمشيند يمدت بعد از اون مهمون هي تا

 زبعدش هم ا..زدم تو صورتش فميطاقتم تموم شد و با ك گهيد..كردم يم هيمنم گر..ردمسخره م ك..ديخند اميبه بدبخت..كرد نيبهم توه..نشوند

 ..شدم و رفتم يشدم و سوار تاكس ادهيپ نشيماش

اطالع  يب فميك يمن از وجود اون مواد تو يول..ديكرد دايمواد پ فميو از تو ك ديكرد ريبودم كه شما منو دستگ ابونيتو خ:كردم و گفتم  نگاهش

 ..بودم

 ..دونم يم:سرشو تكون داد و زل زد تو صورتم  اروم

 ..؟يچ:از زور تعجب گرد شد  چشمام

و  يشد ارشيك نيكه سوار ماش ميديد..كردن يم بتيما تعق يچون تمام مدت مامورا..تو نبوده يدونم اون مواد برا يم..يگناه يدونم ب يم--

 ..گذاشته فتيتو ك ارشيمطمئنم اون موادا رو ك..يشد يو سوار تاكس يشد ادهيپ تيبعد هم با عصبان

 ..د؟يكن يگناهم چرا ازادم نم يمن ب يدون ياصال شما كه م..؟ياما چجور-

 يبرامون نم شتريراه ب 2..يكنه كه مدرك نشونش بد يحرفت رو باور م يقانون زمان..گهينم نويقانون ا يمطمئنم ول تيگناه يچون من از ب--

 ..مونه

 ..؟يچه راه-

 ..شده درسته؟ دهيهم چ يكارتون و جعبه رو يسر هياون اتاق  يتو يبود دهيد.. اون شب.. شمال  يكه تو يتو گفت:به جلو خم شد و گفت  يكم
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 ..درسته..بله-

 يما م نكهيهم ا..يتو راست گفت شهيهم معلوم م..ما باشه يبرا يتونه مدرك خوب يم نيا..ميكن داياونا رو پ ديبا..بدون شك اونا مواد بودن--

 ..توست يازد يكه برا..و راه دوم..ميكن رشيو دستگ ميرو متهم كن ارشيك ميتون

 .. نگاهش كردم منتظر

تو ..بكنم كه يكار هيتونم  ياون موقع من م..شهيجرمت سبك تر م.. يچون تو كمكمون كرد ميكن دايپ اليو ياون موادا رو از تو مياگر تونست -

 ..ياون كارو انجام بد

 ..كدوم كار؟--

 ..ارش؟يتو گروه ك يبر يكن يقبول م:مقدمه گفت  يب

 ..ارش؟يكه برم تو گروه ك هيمنظورتون چ..ن؟يگيم نيدار يچ:بهت زده گفتم ..گشاد شد چشمام

تو ..كنه يم افتيهم در يپولدار و پول كالن يها خيش يبرا يفرسته دب يرو م يرانيا يدخترا..تو كار قاچاق انسان و مواد مخدره ارشيك نيبب-

 يليباندشون خ.. يكن افتيو ازشون اطالعات در يكه شده وارد اون گروه بش يكه تو به هر نحو ميخوا يما م..كار قاچاق مواد مخدر هم هست

 هيطرف قض هي ارشيك..ميكن رياون گروه رو دستگ يتموم اعضا ميبرامون فراهم بشه كه بتون يجور تيموقع نيا ميخوايست و ما م دهگستر

 ..؟يكن يقبول م..؟يگيم يحاال چ..هم پشتشن گهيپدرش و چندتا ادم دم كلفت د..ست

 ..كرده بودم يو منگ بودم و به كل قاط جيگ..كرده بودم هنگ

 ..بودم؟ يقاچاقچ هيمدت نامزد  نيتموم ا..من يعني..ي: دميپرس يلحن اروم با

 ..ارزش نداره يزيجونه ادما براش پش..تونه ادم بكشه يراحت م يلياون خ..شهيكيكه  يقاچاقچ:تكون داد وگفت  سرشو

 ..چرا من؟..دختر ساده بودم  هي..نداشتم يزيمن كه چ..پس چرا اومد سراغ من؟..پس:كردم  يمات و مبهوت نگاهش م..تو شوك بودم هنوز

باشه كه تو هم  نيتونه ا يدومش هم م ليو دل..يقيحاال به هر طر..رو بخواد و بهش نرسه يزيتا به حال نشده چ نكهيا يكي..ليدل 2به  ديشا-

 ..يطعمه بود

 !..طعمه ؟-

 چيافتاد ه يهم برات م ياگر اتفاق..يبهش محتاج بود نكهيبوده و هم ا يهم ظاهرت عال..يبراش باش يخوب يطعمه  يتونست يتو م..درسته-

تو به سود خودش استفاده  هييبايتونسته از ز يوسط م نيا..مقابله با اونو نداشته ييمادرت هم توانا..بكنه يكس جز مادرت نبوده كه بخواد كار

سن  ارشيك نكهيبا ا..يكارها براش انجام بد يليكنه خ يگروهش و وادارت م يتو ارهيتو رو م..كنه يعرب استفاده م يها خيش ياز تو جلو..كنه

 يافع هينقاب اروم  نيپشت ا..به ظاهر جذاب و ارومش نگاه نكن..ديد ميدست پدرش تعل ريز..شد نكاريوارد ا ياز همون نوجوون يداره ول يكم

 ..از اونم بدتر يحت هشد يمخف

 

ادم  هي..خواستم باهاش ازدواج بكنم يم..مدت نامزدم بود هيكه  يارشيك نيا..يعني..شنوم؟ يم يچ ايخدا..ترس اب دهانمو قورت دادم با

 ..هم پست تر و رذل تره يوحش وونيح هياز  يكه فقط اسمش ادم بود ول يادم هي..خالفكار بوده
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 ..كرد ياخماش تو هم بود و به دستاش نگاه م..كردم نگاهش

در  زويهمه چ ديتون يم يو به راحت ديهست سيدونم پل يم نهيمنظورم ا..د؟ياز كجا به دست اورد ارشيهمه اطالعات رو در مورد ك نيشما ا-

 ..ديانگار تماما شاهد كارهاش بود ديزن يحرف م ارشيك ياز گذشته  يجور هيشما  يول ديموردش بفهم

 ..نگاهش كالفه بود..و نگام كرد رونيداد ب نفسشو

 ..واقعا شاهد كارهاش بودم نكهيبه خاطر ا--

 ..؟ياخه چطور..واقعا؟-

 ..گميم زوياون موقع همه چ يرو گرفت متيهر وقت تصم..بهت بگم يزيتونم چ ياالن نم--

 ..من يول-

 ..نشسته بود تو دلم يترس بد..داشتم ديترد

 ..؟يچ يول--

 ..ميبا زندگ..سكهيجور ر هي..رو قبول كنم شنهادتونيپ نيتونم ا يمن نم يول-

 ديبا يهم فراموش نكن كه اگر قبول كرد نويا..زيالبته نه هر چ..يرو به تنت بمال زايچ يليخ هيپ ديچون با..باالست يليهم خ سكشير..درسته--

 گرياموزش با د نيا..ستين يرزم ينيبب ديكه با يياموزش ها..يبش ريباهاشون درگ يبر نكهينه ا..يستيجلوشون با يبتون ديبا..ينياموزش بب

 ..يشيمتوجه م يكه اگر قبول كن..كنه يما فرق م يها وزشام

 ..شه؟يم يچ..اگر االن قبول كنم-

 شهيخب نم يول..شك دارم كه هنوز اونجا باشن..گذشته ياديالبته زمان ز..ميكن داياون موادا رو پ ميبتون ديبا..ميشيما فعال وارد عمل م..يچيه--

مواد  تنكه با گذاش ارشيك ياز دارودسته  يكياگر ..شهيتو هم خوب م يبرا نيا..ميكن داياون موادا رو پ مياگر تونست..ميرو از دست بد دمونيام

اون هم ..شهياون موقع ست كه كار ما با تو تازه شروع م..يشيازاد م..ميريازش اعتراف بگ ميو بتون ميكن ريدر ارتباط باشه رو دستگ فتيك يتو

 ..تو گروه ما؟ يايب ياون موقع حاضر..با ماست يهمكار

 ..ديبتون دوارميبازم ام يول..ديبكن يكار دينتونست ديشا..فكر كنم ديمن با...خب:گفتم .. نگاهش كردم ديترد با

 ..وبه جلو خم شد زيدستاشو گذاشت رو م..جاش بلند شد و ضبط رو خاموش كرد از

 ..پس خوب فكراتو بكن..ميايمطمئن باش كه ما از پسش بر م--

 ..نيينگفتم و سرمو انداختم پا يزيچ

 ..ستاديا..طرف در رفت به

 ..يخانم ساالر--

 ..ش كردمبلند كردم و نگاه سرمو

 ..بله-

كه براتون به  يومشكالت ديديكه ازش شن ييها نيطور توه نيهم..  ديتحمل كرد ارشيكه به خاطر ك ييها ياگر سخت:زد به من و گفت  زل
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 ..شهيبراتون اسون تر م يريگ ميبه نظرم تصم..ديو بهشون فكر كن ديريرو در نظر بگ تونهيگناه يب نيهم شيكيوجود اورده كه 

 ..كردم يداشتم به حرفاش فكر م..رونيباز كرد و رفت ب درو

 مويدختر..موياون پست فطرت باعث شد پاك يپس اگر بدون..مشكل و دردسر؟ يگيكردم م فيكه من برات تعر يينايتو به ا..هه :دلم گفتم  تو

 ..باالتر؟ نمياز ا زهيانگ..؟يگيم ياز دست بدم چ

******* 

 ..كردم يسرگرد فكر م يبودم و به حرف ها داده هيسلول تك واريبه د سرمو

دونست و باور  يم نجايا يكيحداقل ..خوشحال بودم ييجورا هيگناه هستم  يبه حرفام گوش كرده بود و باور كرده بود كه من واقعا ب نكهيا از

 ..داشت يدواريام يجا نيگناهم و ا يداشت كه من ب

 ..داشت يمواد بستگ يو سرنوشت من به اون كارتن ها ندهيا..دلم براش دعا كردم تا موفق بشه  تو

 نيبه ا يحتما از زور بدبخت..سوخت يهم م نايا يدلم برا..بودن دهيكز كرده بودن و خواب واريهر كدوم كنار د..نفر انداختم 3به اون  ينگاه مين

 ..روز افتادن

 ..افتهيروز ب نيش به اكه ته رهيخب ادم خوشبخت كه سمت مواد نم..هه:و گفتم  دميدلم خند تو

 ..كنه؟ ياالن داره چكار م نكهيا..اد؟يبه سرش م ييبه مادرم فكر كردم كه در نبود من چه بال..دميو همونجا دراز كش دميكش اه

 ..و همه كسه زيما همه چ ياون برا..ميخدا رو دار..چرا يول..ميكس رو ندار چيه..مثل من..تنهاست اونم

 ..هست يديزم امپس هنو..ميخدا رو داشت ما

 ..نكن دينا ام دمويام ايخدا

 ..كن كمكم

******* 

 ..هيكار سخت يول..ارش؟يك شيپ شيبفرست يخوا يم..نطوريپس كه ا: دينو

 ..شهيم ينقص يب ينقشه  ميكن شيتو سرمه كه اگر عمل ييزايچ هي..موضوع نباش نينگران ا يدونم سخته ول يم-

 ..ازاون نقشه خفناست؟..گهيكنه د ريباره بگو خدا اخرو عاقبتمونو بخ هيپس  --

 ..از اونم خفن تر:با لبخند نگاهش كرد وگفت ايار

 ..نيام ياله..در امان بدار هيادم پست و رذل و عوض يمنو از شر هر چ..خودمو به تو سپردم ايخدا..بسم اهللا--

 ..؟يكن يمن هم دعا نم يبرا-

 ..نه--

 !..چرا؟-

 ..كنه يمن بدبخت فقط مامانم برام دعا م..هياز مامانت گرفته تا در و همسا..انقدر هستن كه برات دعا كنن --

 ..ست؟يبستت ن-
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 ..نوكرش هم هستم..قربونش برم ياله--

 ..گرفت ديرا به طرف نو لشيموبا يو گوش ديخند ايار

 ..ريبگ-

 ..چكارش كنم؟:با تعجب نگاهش كرد وگفت  دينو

 ..بهت بگم تا ريبگ-

 ..دوخت ايرا گرفت و منتظر چشم به ار يگوش

 ..اريدفترچه تلفنش رو ب-

 ..همان كار را كرد دينو

 ..خب--

 ..تو جستجوش الف رو بزن و سرچ كن-

 ..زدم..خب--

 ..اسم نيبرو رو ششم-

 ..رفتم-

 ..اقابزرگ؟..؟يچ: گشاد شده گفت  يبا چشم ها..به اسم انداخت  ينگاه

 ..سبز رو بزن تماس برقرار بشه يدكمه -

 ..؟يهمه وقت منو مچل كرد نيا..دستت درد نكنه..تويگوش ريبگ ايب..عمرا--

 ..زنگ بزن-

 ..خط پررنگ قرمز بكش هيگفتم كه خودت باهاش حرف بزن دور منم ..زنم ينم-

 ..به صفحه ش نگاه كرد..بگذارد زنگ خورد زيم يرا رو يخواست گوش ديموقع كه نو همان

 ..جان يا--

 ..ه؟يك:كرد وگفت  زيچشمانش را ر ايار

 ..صبر كن--

 ..جانم يا..شما يفدا..رسونه يهم خوبه سالم م ايار..منم خوبم ..قربونتون بشم ياله..ن؟يسالااااااام خوب..الو:داد  جواب

 ..رود يقربان صدقه ش م نطوريا ديفكر كرد مادرش است كه نو..متعجب نگاهش كرد ايار

 ..رو بده من يگوش دينو:لبخند دستش را دراز كرد وگفت  با

 ..؟يچكار دار--

 ..رو يبده گوش..دلم براش تنگ شده..كنم كيخوام سالم عل يخب م..؟يچ يعني-

 ..واقعا؟:ابرو باال انداخت و گفت  طنتيبا ش دينو
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 ..باشه چشم..تنگ شده يدلش براتون حساب گهيم ايار:گفت  يگوش يتو

 ..ارهيدرت ب يخواد از دل تنگ يم..ريبگ ايب:گرفت و گفت  ايرف اررا به ط يگوش

 ..را گرفت و كنار گوشش نگه داشت يبا لبخند گوش ايار

 ..قربونتون بشم ياله..سالم مامان جان..الو-

 ..اره؟ يزن يرو حرف من حرف م گهيحاال د..گستاخ يمامان جان و زهر مار پسره --

 ..باز بود ششين دياما نو..نگاه كرد ديبا خشم به نو.. چشمانش گرد شده بود ..بلند شد  شيصندل يبه سرعت از رو ايار

 ..با اجازه..يگشت ياقابزرگ جونت كه دنبال اسمش م نميشما و ا نيا..ارهيدرت ب يخواد از دلتنگ يگفتم كه م: دينو

 ..رفت رونياز اتاق ب عيسر

 ..دستم بهت نرسه نكهيمگه ا..دينو..دينو:زد  شيرا گرفت و صدا يگوش يجلو ايار

 ..زد يبا او حرف م ديبا..نداشت يا چاره

 ..خ..سالم اقابزرگ:گفت  يبا لحن جد..را كنار گوشش گرفت يكرد و گوش يسرفه ا تك

 ..شمال؟ يايچرا نم..؟يديمن جواب نم يچرا به تلفن ها..جواب منو بده..اقا بزرگ و زهر مار--

 ..ستمين ايشمال ب تميمامور انيبه مامان هم گفتم تا پا..تونم برگردم يهستم و نم تيچون من االن تو مامور-

و  ميقراره صحبتامونو بكن..نجانيفرداشب بهنوش و خانواده ش رو دعوت كردم شام ا..؟يزن يرو حرف من حرف م..يكن يم خوديب يليتو خ--

 ..گفتم؟ يچ يديشن..ديهمون فرداشب نامزد كن

 ..حرف زور نبود دنيوقت حاضر به شن چيه..ديلرز يزور خشم م از

و باهاش هم ازدواج  اديكه من از بهنوش خوشم نم گميم نجايهم يول..وقت رو حرفتون حرف نزدم چياقابزرگ احترامتون واجبه و من هم ه-

 ..والسالم..حرف اخرمه نيا..كنم ينم

 ..ينيوگرنه خواب اون باغ رو بب..چيكه ه ياگر تا فرداشب اومد..؟يستيميمن وا يتو رو گهيحاال د..ساكت شو:زد  داد

 ..سرش را در دست گرفت و فشرد..نشست شيصندل يو رو زيم يرا پرت كرد رو شيبا حرص گوش..قطع شد تماس

كس جرات مخالفت  چيحرف حرفه او بود و ه شهيهم..كردند يبه دستور اقابزرگ عمل م ديهمه با نكهياز ا..بود زاريب ييهمه زورگو نيا از

 ..متنفر بود نهايا ياز همه ..نداشت

حالش را درك ..نشست يصندل يرو دينو..دوباره سرش را در دستانش پنهان كرد يول..سرش را بلند كرد ايار..اومد داخل دينو..اتاق باز شد در

 ..كرد يم

 ..دوباره باهاش بحثت شد؟--

 ..گرفته بود شيصدا..كرد نگاهش

 نيا يبگه شوهر قحطه واسه  ستين يكي..شيريبگ يايب ديبا گهيخوام م ينم گميمن م يه..پدرمو در اورده..؟يپرس يچرا م يدون يتو كه م-

 ..كشه  يهم كنار نم يجور چيه..دختره؟
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 ..؟يچكار كن يخوا يحاال م..گهيالبد قحطه د--

 ..كرد برم  دميتهد..هيفرداشب اونجا مهمون گهيم..دونم يچه م-

 ..؟يبر يخوايم--

بعد ..روز 2فقط  يمجبورم برگردم شمال ول..ششيدنبال حكم تفت رميفردا صبح اول وقت م..رفته؟ ادتيرو  ارشيك ياليو..برم ديرفتن رو كه با-

 ..گردم تهران يبر م اتياز عمل

 ..؟يچ ياگر نتونست--

 ..؟يچ يعني:تعجب نگاهش كرد  با

 ..؟يچكار كن يخوا ياونوقت م..شاه دوماد يو اقابزرگ دستتو گذاشت تو حنا و شد يرفت ديخب شا--

 ..افته يوقت نم چيه ياتفاق نيهمچ-

 ..افتاد موياومد--

 ..نگو يچيهم ه گهيد..گفتم نه-

طرف  نياز ا..شده بودماجرا  نيا ريذهنش بدجور درگ..به فكر فرو رفت ايار..داد سكوت كند حيترج ديبود كه نو يانقدر محكم و جد لحنش

 ..ارشيو ك يهم بهار ساالر يو از طرف..مشكل خودش با اقابزرگ

******* 

 ..تمام شده بود شيچندتا از قرص ها..انداخت شيداروها كيبه پالست ينگاه

 ..رفت اطيسر انداخت و به طرف در ح يدرچادرش را رو يصدا دنيشن با

 ..ه؟يك-

 ..ديباز كن-

 ..زد  يسرگرد رادمنش لبخند كمرنگ دنيبا د..را باز كرد در

 .شد اطيوارد ح ايار..در را باز گذاشت..او هم جوابش را داد..با لبخند سالم كرد ايار

 ...به تن داشت يلباس شخص..ها جلب توجه نكند هيهمسا نيب نكهيا يبرا

 ..به اطرافش انداخت ينگاه ايار..كرد ييكه مادر بهار بود به او خوش امد گفت و او را راهنما ميمر

 ..بود نشست اطيح يكه تو يهمان تخت يرو

 ..تو دييبفرما..كه بده جناب سرگرد نجاياوا ا--

 ..رميگ يوقتتون رو م قهيفقط چند دق..شميمزاحمتون نم..جا خوبه نينه هم-

 ..خدمتتون امياالن م..ديگلوتونو تازه كن ارميب يزيچ ييچا هي ديپس صبر كن..ديدار ارياخت--

به تك تكشان نگاه ..اورد رونيداروها را ب..ان را برداشت..پاكت داروها ثابت ماند ينگاهش رو..به اطرافش انداخت ينگاه مين ايار..داخل رفت

 ..شده بود يقرص خال يها يتا از قوط 2..كرد
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 ..برگرداند هيپاكت را به حالت اول..كرد رهيذخ شيانها را درگوش يهمه  هياسام

 ..تخت نشست يتخت گذاشت خودش هم همان جا رو يرا رو ينيس..امد رونياز در ب يچا ينيسخانم با  ميمر

 ..مادرجان ديدار ييبا صفا اطيح:با لبخند گفت  ايار

چند  نيا..رسهيبهش م يليخ..باغچه ست نيعاشق ا..به خاطر بهاره شييباصفا يهمه :كوچكشان انداخت و گفت  يبه باغچه  يخانم نگاه ميمر

 ..با طراوت بودن شهيبا وجود بهارهم..از دست دادن شونويدرختا و گال هم شاداب نيانگار ا ستيروز كه ن

 ..بهار..اديبهش م يلياوصاف اسمش هم خ نيبا ا:كوچك وسرسبز انها دوخته بود در دل گفت  يكه نگاهش را به باغچه  يدر حال ايار

 ..چادرش پاك كرد يبا گوشه ..ديچشمش چك ياز گوشه  يقطره اشك..ها و گل ها بود نگاهه پر از غمش به درخت..او نگاه كرد به

 ..ستيقابل تعارف ن..توروخدا دييبفرما--

 ..سوال ازتون بپرسم؟ هي شهيم..ممنونم-

 ..دييبفرما..البته--

 ..بوده يبوده و شغلش چ يك نكهيا..ديبرام بگ يسامان ساالر..يخواستم از پدر بهار ساالر يم-

 ..ست؟يك يمصمم بود بداند سامان ساالر..بود يجد اياما ار..خانم با تعجب نگاهش كرد ميمر

 ..تونه به بهار كمك كنه؟ يمگه دونستنش م..د؟يبدون نيخوا يم يچ يبرا:صورتش را برگرداند وگفت  ديرا كه د نگاهش

 ..خوام يرت ماگر ناراحتتون كردم معذ..كنجكاو بودم بدونم..بود يسوال شخص هيفقط ..نه-

با عالقه ..فوق العاده بود..خوب كه نه..بود يمرد خوب..ميمستاجر بود..مغازه داشت..پدر بهار شغلش ازاد بود..خب..نه پسرم ناراحت نشدم--

جبور شدم م..تنها گذاشت يعالمه بدبخت هيو  كيكوچ يبچه  هيتصادف سامان مرد و من رو با  هيبود كه تو  كيكوچ يليبهار خ..ميازدواج كرد

خرجمونو در  يو بافتن ياطياالن هم با خ..كردم يو اون كار م نيا يخونه ..مينداشت يدرامد چيه..خونه رو بخرم نيرو بفروشم و ا همغاز

 ..كرد شهيچه م..خب يول..ارميم

 ..؟يشوهرتون چ..د؟ينداشت ييو اشنا ليفام چيه..؟يخودتون چ يخانواده -

 ..كس يتنها و ب..باال سرمون يو خدا ميفقط ما بود..شد ينم دايپ ايدن يتنها تر از ما تو..مينه پسرم ما هر دو تنها بود..خانواده هامون؟--

 ..با نوك انگشتانش پاك كرد..ديگونه ش چك يچشمش رو ياز گوشه  ياشك قطره

 ..شما بگم يو برار ييزايچ هي ديمن با يول..خوام ياگر ناراحتتون كردم معذرت م-

 ..؟ييزايچه چ--

 ..اورد و به طرف او گرفت رونيب بشيج يپاكت از تو كي ايار

 ..درش را باز كرد..ان را گرفت..تعجب به پاكت نگاه كرد با

 ..شد رهيزده به ان خ بهت

******* 

 ..شد يرد م واريساله از كنار د 13 12 بايپسر تقر كي..به اطرافش انداخت ينگاه..را سر كوچه نگه داشت نشيماش ايار
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 ..زد شيصدا ايار

 ..اقا پسر-

 ..برگشت و نگاهش كرد پسر

 ..بله--

 ..ايچند لحظه ب-

 ..ستاديا شيرفت و روبه رو جلو

 ..؟يكوچه ا نيمال ا:را به طرفش گرفت وگفت  يبسته ا ايار

 ..بله--

 ..؟يشناس يرو م يخانم ساالر-

 ..؟يشيم شونيشما ك..شناسم يبله م:با شك نگاهش كرد وگفت  پسر

 ..بسته رو ببر بده بهشون نيا..از اشناهاشونم يكي-

 ..را گرفت بسته

 ..داده؟ يبگم ك..باشه--

 ..بده بهشون نويفقط ا..يخواد بگ ينم يچيه-

 ..چشم..باشه-

 ..ممنونم-

 ..از انجا درو شد.. شد و دور زد  نشيسوار ماش عيسر ايار..انها رفت يطرف خانه  به

 ..در را زد زنگ

 ..ه؟يك -

 ..منم محمد..خانم ميمر--

 ..را باز كرد در

 ..سالم--

 ..مادرت خوبه؟..؟يخوب..سالم پسرم-

 ..بسته رو داد كه بدمش به شما نيا يياقا هيخانم  ميمر..نيسالمت باش--

 ..تعجب به بسته نگاه كرد با

 ..بود؟ يك..به من؟:را گرفت وگفت  ان

 ..فقط گفت بدمش به شما..نكرد يخودشو معرف--

 ..دستت درد نكنه..باشه پسرم-
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 ..خداحافظ..كنم يخواهش م--

 ..خدا نگهدارت..به مادرت سالم برسون-

 ..تخت نشست و ان را باز كرد يرو..به بسته انداخت ينگاه..را بست در

تمام كرده  يكه به تازگ ييانها يحت..كرد داخلش بود يكه مصرف م ييهر كدام از داروها..قرص يتا قوط 10..زده به داخلش نگاه كرد بهت

 ..بود

 ..هنوز متعجب بود..از انها را در دست گرفت و نگاه كرد يكي

 ..يول..كنم ياستفاده م ييدونه من چه داروها ينم يكس..تونه باشه؟ يم يك..مرد بوده هيمحمد گفت ..ه؟يكاره ك يعني:لب زمزمه كرد ريز

 ..گذشت دگانشيد ياز جلو لميصحنه مانند ف چند

بعد هم با ..كرد يرا برداشته بود و نگاه م شيافتاده بود كه پاكت داروها اياشپزخانه نگاهش به ار ياورد از پشت پنجره  يم يچا داشت

 ..ور رفته بود شيگوش

 ..احتمال بود كيان هم ..احتمال داد كار سرگرد باشد..خبر نداشت شيكس جز خودش و بهار از نوع داروها چيه

 ..ميبه گردنش ندار ينيما كه د..بكنه؟ نكارويا دياخه چرا با يول-

 ..كرد يتعجب م شتريلحظه به لحظه ب..ان را برداشت..انها بود ريز ديپاكت سف كي..داروها انداخت يبه بسته  گريد ينگاه

 ..پاك را خواند پشت

 ..خشك شد شيجاو مبهوت سر مات

 ..شد ينم باورش

******* 

 ..برگردم ديتموم شد با اتيكه عمل نيگفت هم..كردم يبه زور سرهنگ رو راض -

 ..دونم يم ديمن كه بع..ياز دست اقابزرگ خالص بش يفقط خدا كنه بتون --

 ..ستين اياگر برنگردم تهران اسمم ار..؟يساكت ش شهيم-

 ..ه؟يپس چ-

 ..را باال انداخت و سكوت كرد شيبا لبخند ابرو دينو..به او انداخت ينگاه تند ايار

 ..خوردند يهر بار به در بسته م يول..تا به كمك ان بتوانند با اقابزرگ مقابله كنند دنديتا شمال هزار جور نقشه كش ريمس يتو

 ..اطالع بودند ياگر هم داشت انها از ان ب اي..نداشت ينقطه ضعف اقابزرگ

 ..شه؟يشروع م اتيلعم يك--

 ..كشه يطول م..امروز برم ستاد گزارش كنم..فردا-

 ..ميهم برس يا جهيبه نت دوارميام--

 ..دوارميمنم ام-
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 ..گم؟يم يمن چ ديستيچرا متوجه ن-

 ..ايبا من بردار ار يدست از لجباز.. كامال هم متوجه حرفات هستم--

 ياصال از كارا..رميبگ ميخودم تصم يتونم برا يم..مردم هياقا بزرگ من ..مگه بچه م؟..كنم؟ يم يد اخه مگه من با شما لجباز:زد وگفت  پوزخند

 ..ارميشما سر در نم

همه ..؟ينامرد گميمگه من م..هه..يبه نفهم يفقط خودتو زد..ياريخوبم سر در م ياريسر در م:و گفت  ديكوب نيبه زم تيرا با عصبان شيعصا

تو هم با  انيامشب اونا م..؟يكن يمن باز يوچند ساله  نيچند يبا ابرو يخوايچرا م..ميما ابرو دار..بهنوشه يدونند اسم تو رو يم ليفام يتو

 ..كردم تييرو بكنم كه با دا ينكن با تو هم همون كار يكار..؟يذارياون م يپا جا پا يبس نبود كه حاال تو دار تييدا..يكن ينامزد م وشبهن

 ..بزند يجرات نداشت حرف يكس يو اقابزرگ بودند ول ايهمه ناظر جر و بحث ار..بلند شد يصندل يبا حرص از رو ايار

 ..امد يوقت كوتاه نم چيه..زد يحرف اقابزرگ حرف م يبود كه جرات داشت و رو ايخانواده تنها ار نيا در

من به ..حرمت داره يمرده ول نكهياون مرد با ا..دياريمنو به زبونتون ن يياسم دا:سرخ شده بود گفت  تيكه صورتش از عصبان يدر حال ايار

 ..ستيبرام مهم ن انياگر هم اونا ب..ستميدرضمن من امشب خونه ن..كنم  يبخوام مثل اون بشم به خودم هم افتخارم نكهياز ا..بالم يوجودش م

 ينسبت به او ب شهيهم..صحبت كند شييدرمورد دا نيچن نيا ايشد ار يباورش نم..كرد يم يعصبان شياز پ شياقابزرگ را ب ايجمالته ار نيا

 ..كرد يم تياز او حما..حاال  يول..تفاوت بود

به  يذارينم ياگر عاقل باش يول..رهيم شييحالل زاده به دا يبچه  گنيكه م نجاستيا..گهيبله د..؟يكن يهم م تيازش حما..؟يگفت يتو چ--

 ..زهيمن ابرو مهمتر از هر چ يبرا..يدچار بش تييسرنوشت دا

 ييمن مثل دا نباريا يول..رميكه اون رفت رو م يهم راه نيهم يبرا..من عاقل هستم يول:گفت  يبا لحن جد..شد رهيچشمان اقا بزرگ خ در

 ..دينابود كن مويزندگ تيو خودخواه ييشما با زورگو ذارمينم..خورم يشكست نم

 

از ..كنار ساحل توقف كرد..به خودش امد ..راند يم ياديبا سرعت ز..شد و حركت كرد نشيوار ماشس..بلند از سالن خارج شد يقدم ها با

نرم ساحل  ياز شن ها  يكم..دستانش را از شن و ماسه پر كرد و در هوا پخش كرد..شن ها زانو زد يرو..ديدو ايبه طرف در..شد ادهيپ نشيماش

 ..نشست شيمشك يموها يرو

دوست نداشت  چيه..بگذارد؟ يپا ريخواست احترام ها را ز يم يتا ك..خسته شده بود..بود زاريب ييهمه زورگو نياز ا..بود يعصبان..بود كالفه

 ..كرد يكار را م نيا ديبه هدفش با دنيرس يبرا..مجبور بود يشود ول نطوريا

 يميصم ايبا ار..شد يظاهر م يدادند او تنها دختر مجلس بود كه با لباس باز و زننده ا يم يهر وقت مهمان..سبك و جلف بود يدختر بهنوش

كه  دهيدختر چه د نيدانست اقابزرگ در ا يخودش هم نم..امد يعنوان خوشش نم چيبه ه شياخالق اتياز او و خصوص ايار يول..كرد يرفتار م

 ..زند يم نهياو را به س گسن نطوريا

 ..يقو يهمراه با اراده ا..يسخت و جد..بود نيچن نيشغلش ا يبه واسطه ..سخت يمرد روزها..بود مرد قانون ايار يول

 ايارام ار يزندگ شيدرخواسته نابه جا نياقابزرگ با ا يول..كند ليرا به او تحم يزيرا نداشت كه چ نيكس در خانواده به جز اقابزرگ حق ا چيه
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 ..را مختل كرده بود

و دارو دسته ش  ارشيك يبرا..هنوز انتقام دوستانش را نگرفته بود..گذاشت يارامش نم ارشيهم فكر انتقام از ك ياز طرف..اشفته بود ذهنش

 ..زد يگدار به اب م يب دينبا..برنامه ها داشت

 ..دوخت ايرا به در نگاهش

 ..كرد يكم افتاب داشت غروب م كم

 ..بود ييبايز ي صحنه

******* 

 ..قر شدند؟مست يهمگ-

 ..بله قربان--

 ..ميكن يبا دستورمن شروع م..دياماده باش..خوبه-

 ..اطاعت جناب سرگرد--

 ..بود ستادهيكنارش ا دينو

 ..م؟يحاال چكار كن--

 ..؟ياز من بپرس نويا ديبا ياتيتو هر دفعه تو هر عمل:با اخم گفت ..نگاهش كرد ايار

 ..گهيسوال كردم د..ه؟يخب مگه چ--

من و تو كه 2 يبا دستور شماره ..شنياندازا اماده م ريتك ت..كنند يرو محاصره م اليبچه ها دور تا دور و 1يبا دستور شماره ..جوابتو دادم-

هم از  هيبق..شنيم اطيچند نفر وارد ح..ميشيوارد خونه م يمعطل يب..هر كس درو باز كرد..ميزن يدر و زنگ م يجلو ميريتنمونه م يلباس شخص

 ..بدم؟ حيبازم توض اي يديحاال فهم..ميبگرد ديهمه جا رو با..بمونه يمخف دمونياز د دينبا اليكجا از و چيه..شنيباغ وارد م شتپ

 ..؟يديدستور م يحاال ك..شد يگرفتم چ گهينه د--

 .. ديخند دينو..با حرص نگاهش كرد ايار

 ..همه ش در حال حرص خوردن بود..ينيبهنوش رو بب ي افهيق ينبود..ايدر رفت يمهمون رياز ز شبيخب د--

 ....كند ريدرگ يذهنش را با مسائل شخص تشيمامور يخواست تو ينم..سكوت كرد ايار

 ..را برداشت ميس يب

 ..ديرو اجرا كن 1 يدستور شماره ..واحد ها يبه تمام 2 ياز حمزه  --

 ..ها اماده شدند راندازيتك ت..را محاصره كردند اليدور تا دور و.. اطاعت كردند روهاين ي همه

 ..ميكن يرو اجرا م 2 يدستور شماره --

 ..نييبپر پا:گفت  ديبه نو رو

 ..اطاعت قربان--
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 ..بود ستادهيسمت راست ا ايار..سمت چپ دينو..ستاديا يكنار..زنگ در را فشرد ايار..رفتند اليبه طرف در و..شدند ادهيدو پ هر

متعجب ..و چند ساله بود 30ان مرد كه حدودا ..وارد شد اينشانه گرفت و ار دينو..در باز شد نكهيبه محض ا..ن را در اوردنددو اسلحه شا هر

 ..چشم به انها دوخت

 ..ندهم وارد ساختمان شد يعده ا..ها وارد باغ شدند و همه جا را محاصره كردند روهين يهمه ..دستور حمله داد ميس ياو را گرفت و با ب ايار

 ..كرد يبود و با چشمان گرد شده به انها نگاه م دهيپر يمرد رنگش حساب ان

 ..كجاست؟ ستيير:گفت  يبلند يبا صدا ايار

 ..ديزن يحرف م ديدار يدونم از چ يمن نم..م--

 ..خب اريبس..اره؟ يدون يكه نم-

 ..يانيستوان ك..ياسريستوان -

 ..بله قربان --

 ..بله قربان--

 ..دينگهش دار -

 ..اطاعت --

هم از داخل  گريد يبسته  كيو ..شلوارش بيكوچك از ج يبسته  كي..كرد يبدن يشروع به بازرس ايار..ازدستانش را گرفتند يكيكدام  هر

 ..كرد دايجورابش پ

 ..ه؟يچ نايپس ا:داد زد  ديلرز يرو به ان مرد كه از ترس به خود م..زد و انها را كف دستش نگه داشت پوزخند

 .. نايا..رميتقص يبه خدا من ب:لتماس گفت ا با

 ..دشيببر..ساكت شو:زد داد

 ..اطاعت --

 ..بردند  رونيرا از در ب او

 ..او هم به طرف ساختمان رفت..اشاره كرد ديبه نو ايار..امد يو داد م غيج يصدا اليداخل و از

 ..كه بهار گفته بود ييدرست همانجا..باغ رفت ييبه همراه چند نفر به طرف قسمت انتها خودش

 ..سرشان بود يرو شانينشسته بودند و دستها اليتا مرد كف و 10تا زن و  3..شد اليوارد و دينو

 ..بود ستادهيسرشان ا يبا اسلحه باال يكورش سروان

 ..ميديبودند كه سر رس يتو حالت زننده ا.. ميكرد دايمشروب پ شهيتا ش 10بزرگ مواد و  يبسته  هي:گفت  دينو دنيد با

 ..نيتو ماش نيهمه رو ببر..خب اريبس-

 ..اطاعت--

 ..خارج كردند اليدستانشان دستبند زدند و انها را از و به
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 ..نبود؟ اليتو و ارشيك-

 ..ستين نجايا يا گهيكس د..ميرو كشت اليكل و..نه قربان--

 ..از در خارج شدند هيچند نفر داخل ماندند و بق..را تكان داد سرش

 ..انجا نبود يكارتن چيه..بود يخال هياتاق خال..با تعجب به اطرافش نگاه كرد..در اتاقك را باز كرد ايار

 ..هيكه خال نجايقربان ا--

 ..انتقال دادند گهيد ياحتماال اونا رو به جا-

 ..د؟ييفرما يچه دستور م --

 ..د؟يهمه جارو گشت-

 ..وارد اتاقك شد ديجواب بدهد كه نو خواست

 ..ديايجناب سرگرد چند لحظه ب:گفت  ايبه ار رو

 ..انجا نبود زيچ چيه..ستاديا..انها هم دنبالش رفتند..اليرفت پشت و دينو..از اتاق خارج شدند هيو بق ايار

 ..ست؟ين يزيكه چ نجايا..خب:نگاهش كرد وگفت  ايار

 ..بود نيزم يرو يدر اهن كي..را كنار زد نيزم يرو يعلف ها شيلبخند زد و با پا دينو

 كيشل كيبا ..نشانه گرفت..بلند شد شياز جا..ستادنديكنار ا يهمگ..به در قفل زده بودند..نشست نيزم يرو..با تعجب به ان در نگاه كرد ايار

 ..قفل در شكست

 ..بود كيداخلش تار..در باز شد..دنديان را گرفتند و كش ي رهيهر دو دستگ ايو ار دينو

 ..چراغ قوه-

با لبخند نگاهشان ..از همانجا هم كارتن ها مشخص بودند..انداخت نيزم رينور چراغ را به داخل ز..غ قوه را به طرفش گرفتچرا يكورش سروان

 ..كرد

 ..رونيب ارنيرو ب نايتا ا دياريچند نفر از افراد رو ب..جاسازشون كردند نجايا-

 ..اطاعت قربان-

 ..كارتون ها را خارج كردند يهمه ..شد يپاكساز سيبه كمك افراد پل نيزم ريز

 ..تا كارتون بود 50من شمردم :نگاهش كرد وگفت  دينو

 ..اورد رونياز ان را ب يمقدار..روكش ان را پاره كرد كيپالست..شده بودند يبسته بند هيدر چند ال..از انها را باز كرد يكي در

 ..ن؟يهروئ:  دينو

 ..اره:سرش را تكان داد  ايار

 ..مواد انداختند يبه كارتن ها يدو نگاه هر

******* 
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 ..برگشتند ايكه با سرهنگ داشتند هر دو به دفتر ار يبعد از جلسه ا..انجام شده بود تيبا موفق اتشانيعمل..ستاد برگشتند

 ..ميكن ينم يكار چيه ارشيك هيريدستگ يبرا: ايار

 ..ميمدرك هم دار شيريدستگ ياالن كه برا..؟يخواست ينم نويمگه هم..چرا؟:با تعجب نگاهش كرد  دينو

 التشونياگر وارد تشك يول..و پدرش رو ميريگ يفقط اونو م..مياريبه دست نم يزيچ ميريما اگر اونو بگ..كرده رييتغ تيموقع يول..دونم يم-

 ..ميكن ريباند رو دستگ نيكل ا ميتون يم..ميبش

 ..اره؟ يريك بگكم يخوا يم يوسط هم از بهار ساالر نيكه البد ا--

بهار ..هدف داره ارشيانتقام گرفتن از ك يكه برا هيتنها كس..اشناست ارشياون با ك..؟يرو سراغ دار يا گهياز اون شخص د ريمگه به غ -

 ..كنه يتونه با ما همكار يبهتر م نيهم يبرا دهياز جانب اون ضربه د يساالر

 ..ارشيك يتو دارو دسته  رهيكنه و نم يخالفشو عمل نم يدون يم..؟ياز جانب اون مطمئن--

 ..كنه ينم نكارويوقت ا چياون ه..صد درصد مطمئنم-

 ..؟يچكار كن يخوا يم ميكرد ريكه دستگ يينايبا ا--

 ..باشم نجايوقت گرفتم ا گهيروز د 2از سرهنگ ..كنم يم يياز تك تكشون بازجو-

 ..شه؟يحكمش صادر م يبهار ساالر گهيروز د 3 يدون يم-

 ..دونم يم..اره:ارام سرش را تكان داد وگفت ..نگاهش كرد ايار

 ..ستيبند ن ييوگرنه دستمون به جا..شدنش باشه يتا قبل از دادگاه ديبا يبكن يكار يخوا يپس اگر م--

 ..درسته-

******* 

 ..گناه است نزدند يبهار ب نكهيااز  يكدام حرف چيه يول..تواند اعدام باشد يبهشان گفت كه حكمشان م يحت..كرد ييتك تكشان بازجو از

 ..شد شتريماهرانه او را در تنگنا گذاشت وهر بار هم شكش نسبت به او ب ايچند جا ار..خواند يبا هم نم شياز انها حرفها يكي

 ..بهار نزد يگناه يدرمورد ب يحرف چيان زن ه يول

 ..الو--

 ..سرگرد رادمنش هستم..سالم جناب سرهنگ-

 ..رو به راهه؟ زيهمه چ..سالم جناب سرگرد--

 ..بله قربان-

 ..اد؟ياز دست من بر م يكار..هيعال--

 ..سوال داشتم هي-

 ..ديبپرس--

 ..نگفت يا گهيد زياون به شما چ.. كردم  يكه من از بهار ساالر ييبعد از بازجو-
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 يا گهيد زيچ..يگذاشت ارمونيضبط شده ش رو در اخت يو صدا يما گفت يكه شما برا ييهمونا..كرد ييدوباره ازش بازجو ابيسروان كام--

 ..نگفت

 ..ديكش شيموها نيب يكالفه دست..داد  رونينفسش را ب ايار

 ..ادتونه؟يشده رو  يشده و سوار تاكس ادهيپ ارشيك نيكه گفت از ماش..اون قسمت اخر از حرفاش-

 ..چطور؟..ادمهياره --

 ..نگفت؟ ياتفاقات تو تاكس..ر اون مورد د يزيچ ديكه شما ازش كرد ييها ييتو بازجو-

 ..ديچند لحظه صبر كن--

 ..كالفه ترش كرده بود..و اضطراب سكوت

 ..الو--

 ..بله قربان-

 ..هم اضافه كرده زويچند تا چ هياون تو اعترافات امروزش --

 ..شه؟يم يمربوط به اون تاكس-

 ..بله درسته-

 ..گفته؟ يخب چ:گفت  جانيه با

 ..اون زن كنارش نشسته و اون مرد هم جلو بوده..شدن نيزن و مرد سوار ماش هيراه  نيگفته كه ب--

 ..مسن؟ اينگفت اون زن جوون بوده -

 ..ساله باشه 36 35خورده  يبهش م نكهيكه تو اظهاراتش گفته مثل ا نطوريا--

 ..دلبانش بو يرو يلبخند پررنگ..بلند شد شيدستش را در هوا تكان داد و از جا جانيه با

 ..جناب سرگرد..الو--

 ..دارم يمهم يليكار خ هي..اونجا اميب ديبا..افتمياالن راه م نيجناب سرهنگ من هم..بله قربان-

 ..منتظرتون هستم..خب اريبس--

 ..خداحافظ..ممنونم-

 ..خدانگهدار-

 ..مطمئن بود او خودش است..داد هيتك زشيبه م..را گذاشت يگوش يخوشحال با

******* 

 ..؟يبر يخوايم ومدهينوز نپسرم ه-

 ..كار دارم نجايهنوز ا..گردم يمادر جان فردا باز بر م-

 ..كنه يبفهمه قشقرق به پا م..؟يچكار كن يخوا ياقابزرگ رو م--
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 ..ستيمهم ن:شد  يجد لحنش

 ..رفت رونيدر ب از

 ..زود برگرد..مواظب خودت باش--

 ..خداحافظ..ديشما هم مراقب خودتون باش..باشه چشم:و گفت  ديمادرش را بوس يشانيپ

 ..خدا نگهدار پسرم--

 ..مادرش دست تكان داد و حركت كرد يبرا..شد نشيماش سوار

******* 

 ..همون مامور زن به دستام دستبند زد..رونيرفتم ب..صدام كردن دوباره

 ..بود ستادهيجناب سرگرد رو به روم ا..بلند كردم سرمو

 ..؟يخوب:بخند نگاهم كرد و گفت ل با

 ..پرسن؟ يحال متهماشون رو م سايتا حاال پل ياز ك...از زور تعجب گرد شد چشمام

 ..ممنون:كردم  زمزمه

 ..وبازش كرد زيگذاشت رو م..پرونده تو دستاش بود هي..ميهم نشست يروبه رو..يياتاق بازجو ميرفت

 ..زن كنارت نشسته بود درسته؟ هي يتاكس يكه اون روز تو يتو گفت:كرد وگفت  نگاهم

 ..درسته..بله-

 ..ش؟يشناس يم شينياگر بب--

 ..بدم صشيتونستم تشخ ياره م..فكر كردم يكم

 ..شناسمش يبله م-

 ..زد و سرشو تكون داد لبخند

 ..عكس نگاه كن نيخب به ا:عكس گرفت جلوم و گفت  هي

 ..دم؟يكجا د نويمن ا..چقدر اشنا بود..ساله 36 35 بايزن تقر هي..زن بود هي..كردم نگاه

 ..ش؟يشناس يم--

 ..عكس گرفتم و به سرگرد نگاه كردم ياز رو نگاهمو

 ..يول..اشناست-

 ..ست؟يكنارت نشسته بود ن يتاكس يكه تو يزن همون نيا..خوب نگاه كن--

اون  يبه اون زن نگاه كردم ول..ارميب اديكردم اون صحنه رو به  يسع..اروم چشمامو بستم..تر نگاه كردم قيدق نباريا..شدم رهيبه عكس خ دوباره

 ..شك نداشتم..اره خودش بود..دفعه چشمامو باز كردم هي..داشت يصورت معمول..بهم نكرد يبا اخم روشو برگردوند و توجه

 ..زن بود نيهم..خود خودشه..اره اره:تند گفتم  تند
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 ..؟يتو مطمئن-

 ..زن بود نيارم كه همشك ند..خودش بود..بله-

بازم  يول..رو برام بفرستن جهيكنم ستاد تا اونا نشونت بدن و نت ليميخواستم عكس رو ا يم..هيعال نيا:رو گذاشت تو پرونده و گفت  عكس

 ..شد يراحت تر م الميخ ينجوريا..شخصا اومدم

 ..د؟يكرد رشيدستگ-

 ..نكرده ياعتراف چيهنوز ه يول..اره:تكون داد و نگاهم كرد  سرشو

 ..سرشو برگردوند دينگاهمو كه د..زل زده بود به من..بعد از چند لحظه نگاهش كردم..كردم ينگاهشو حس م ينيسنگ..نييانداختم پا سرمو

 ..د؟ياز مادرم خبر دار..جناب سرگرد:گفتم  ياروم يصدا با

 ..اره:لحظه سكوت كرد وگفت  چند

 ..حالش چطوره؟..واقعا؟:لبخند گفتم  با

 ..دمشيد تيقبل از مامور..وبهخ--

 ..پرونده رو بست..بلند شد يصندل يرو از

 ..ممنون:كه گفتم  رونيرفت ب ياز در م داشت

 ..داشت يو جذاب رايگ يصدا..اروم برگشت و نگاهم كرد..ستاديا سرجاش

 ..؟يچ يبرا--

 ..روز بتونم جبران كنم هي دوارميام..ممنونم..ديكن يبهم كمك م ديدار نكهياز ا:گفتم  ياروم يصدا با

 ..دارم ليكارم دل نيا يمن برا..ستيبه جبران ن يازين:كرد  يهنوز داشت نگام م..لحظه سكوت كرد چند

 ..تعجب نگاهش كردم با

 ..؟يليچه دل-

 ..شد به من رهيخ

 ..به موقعش..يفهم يبعدا خودت م--

 ..رونيهم درو بازكرد و رفت ب بعد

 ...به در بسته نگاه كردم متعجب

 ..بود؟ يچ منظورش

******* 

صداقت  ارشيبا ك..يگذاشت يبهار ساالر فيدونم تو اون مواد رو تو ك يم..دونم يم زويمن همه چ..اعتراف كن:وبا خشم گفت  زيزد رو م محكم

 ..زود باش اعتراف كن..يكرد يهمكار

 ..سكوت كرده بود..كرد يم هيفقط گر زن
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 ..زن قفل دهانش باز شد و سكوتش شكسته شد..به او زل زده بود تيبا عصبان ايار

 ..تونم ينم..تونم ينم..كشه يبچه مو م ارشيك..بگم يزيتونم چ ينم:گفت  هيگر با

 ..همچنان اخم به چهره داشت ايار..داد يكرد و سرش را تكان م يهق م هق

گرم مواد همراهت  200..هم ممكنه اعدامت كنن شينجوريهم..نفعته مطمئن باش به يكن يتو اگر با ما همكار..كرده اره؟ دتيپس تهد-

 ..يديزودتر بچه ت رو از دست م ياونجور..ستين يزيكم چ..بوده

 ..كنه يكس رحم نم چيبه ه..نامرده يلياون خ..كنه يم ستيبچه م رو سر به ن..رو لو بدم يزيكرده كه اگر چ ديمنو تهد ارشيك يول--

 ..كرد لحنش ارام باشد يسع..نشست شيرو روبه

 ..بهش نرسه ارشيكه دست ك ييجا هيبچه ت رو ببرم  دميمن خودم شخصا بهت قول م..ثابت بشه يبهار ساالر يگناه يب..تو اعتراف بكن-

 ..نگاهش پر از درد بود..را بلند كرد سرش

 ..؟ياخه چطور-

 ..فقط اعتراف كن..نداشته باش يتو به اونش كار-

 ..سالشه 5سوگله من فقط ..؟يديمن از كجا مطمئن باشم شما بچه مو نجات م يول--

 ..خورم يبه شرافتم قسم م..دميمن بهت قول م-

 ..لحنش محكم بود..بود يجد ايار نگاه

از ..ميرشو تموم كنگفت كا..به برادرم زنگ زد ارشيك..گذاشتم فشيمن مواد رو تو ك..اون كار من بود..اره..خب:لب باز كرد وگفت  ديبا ترد زن

هنوز بغلش  فشيش رو داد ك هيكه پول كرا يوقت..ميكه بهار توش نشسته بود شد يما هم سوار همون تاكس..بود ختهيقبل نقشه ش رو ر

اروم  يليمنم از فرصت استفاده كردم و خ..خودش بود يتو.. داد هيپنجره تك شهيسرشو به ش..عالم نبود نيا ياصال انگار تو..بود ازدرش ب..بود

 ..بود نيهمه ش هم..فشيمواد رو انداختم تو ك

 ..بلند شد شيبا لبخند از جا..ضبط را خاموش كرد ايار..را پاك كرد شيها اشك

 ..د؟يزن يكه نم رشيز..يشما به من قول داد:گفت  عيسر زن

 ..نگاهش كرد ايار

 ..سر قولم هم هستم..دادم بهت قول..نهيب ينم يبياس چيمطمئن باش بچه ت ه..بزنم ؟ رشيز يچ يبرا-

 ..ازتون داشتم يخواهش هيفقط ..ممنونم:لبخند زد وگفت  زن

 ..؟يچ-

زن ..شهيبچه دار نم.. ستيبد ن يليوضعشون خ..كنه يم يدور افتاده زندگ يروستا هيتو ..كه برام مونده هيليتنها فام..دختر عمه دارم  هيمن --

من  اليخ رسهيبهش نم ارشياگر اونجا باشه دست ك..دميادرسشو بهتون م..اونجا دشيببر..تونه از سوگل من مراقبت كنه يمطمئنم م..هيمهربون

 ..راحت تره مه

 .. سيادرس رو بنو..خب اريبس:سرش را تكان داد وگفت  ايار
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و  يعسل يچشمان..بود يروشن وفرفر يقهوه ا يناز وخوشگل با موها يدختر بچه  كيسوگل ..داد ليان زن تحو يسوگل را به دخترعمه  ايار

 ..داشت ييبايز

و به او گفت كه مادرش به  ديخر يعروسك و خوراك شيبرا..شد يلبان سوگل محو نم ياز رو يتا خود روستا با او حرف زد و لبخند لحظه ا ايار

 ..مادرش بماند يدختر عمه  شيپ ديكه برگردد او با يسفر رفته و تا مدت

دل كوچكش از  يول..را درك كرد و قبول كرد كه مادرش مسافرت است نيا شيبچگ يايسوگل با همان دن..كودكان ساده و پاك بود يايدن

 ..مادرش را كرده بود ياالن هوا نيهم

 ..زد يسوگل او را عمو صدا م..خنداند يزد و او را م يمرتب با او حرف م اورديانكه او را از ان حالت در ب يبرا ايار

 ..كرده بود؟ يمگر او چه گناه..شد يم رانيو نيچن نيطفل معصوم ا نيا يزندگ ديچرا با..سوخت يان دختر م يدلش برا ايار

 ..سوگل امن است به مقصد تهران حركت كرد يمطمئن شد ان مكان و جا يداد و وقت ليرا به ان زن تحو او

 ..ان دختر بچه بود اديهنوز هم به  يول

 ..گفت يناسزا م ارشيدل مرتب به ك در

******* 

 ..جواب داد..بلند شد لشيزنگ موبا يصدا..بود ينينسبتا سنگ كيتراف..به ساعتش نگاه كرد..بود ابانيخ يتو

 ..ديچيپ يگوش يتو دينو يصدا

 ..الو-

 ..؟ييكجا..ايالو ار--

 ..كردم ريگ كيفعال كه تو تراف..دادگاه رميدارم م-

 ..؟يپرونده كرد ي مهياعترافات اون زن رو ضم--

 ..شهيصادر م شيامروز اگر خدا بخواد حكم ازاد..هيدست قاض..اره-

 ..نره ادتيامروز  هيجونه من ..خدا كنه--

 ..رو؟ يچ:تعجب گفت  با

 ..گميعسل رو م..رهيم ادتيدونستم  يم..بابا  يا--

 ..ه؟يعسل ك:تر از قبل گفت  متعجب

 ..واسه صبحونه..بود يمنظورم عسل خوراك وونهيد..ه؟يعسل ك يچ يعني..يباحال يليخ: ديچيپ يگوش يتو ديبلند نو يخنده  يصدا

 ..رميگ يم..خب يليخ:لبخند زد وگفت  ايار

 ..رياالن بگ نيهم--

 ..رميگ يبذار برگشتم م..دادگاه رميدارم م..دينو-

 ..باشه؟ رياالن بگ نيهم..رهيم ادتينه باز --
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 ..رميگ يم..خب يليخ:گذاشترا فوت كرد و دستش را لب پنجره  نفسش

 ..كنم يحال نم ريبا پن..عسل بخورم ديكه من صبحونه با يدون يم..وليا--

 ..گهيد ياورديمونده رو هم طاقت م تمونيچند روز كه از مامور نيحاال ا..يكوفت بخور يا-

 ..ترك عادت موجب مرض است..شهينم ايجونه ار--

 ..شده رميد..؟يندار يكار..خب يليخ:گفت  عيسر..باز شد راه

 ..يموفق باش..برو به كارت برس گهينه د-

 ..خداحافظ..ممنون-

 ..خداحافظ-

و به طرف دادگاه حركت  ديعسل خر شهيش كيمغازه كه سر راهش بود  نيفراموشش نشود از اول ديسفارش نو نكهيا يبرا..را قطع كرد يگوش

 ..كرد

 ..بگذرد ريبه خ زيكرد امروز همه چ يدعا م دعا

******* 

 يزيسرگرد چ..دميترس يم يليخ..چشم رو هم نذاشتم شبيد..شد يم نييكه سرنوشتم تع يروز..شدنم يروز دادگاه..روز اخر بود گهيد امروز

 ..بدتر؟ نياز ا يمثل من چ يادم بدشانس يبرا..حتما اون زن اعتراف نكرده..به من نگفته بود

 ..قبولش كنم ديبا..گهيسرنوشتمه د نميحتما ا..  ستمين يدونستم من ادم خوش شانس يم

 ..شدنم نيمن و شرمگ ختنيباز هم اشك ر..مزاحم يباز هم ان نگاه ها..يباز هم قاض..هم دادگاه باز

 ..مامور زن و جناب سرگرد هيمن بودم و  نباريا..؟ينيب يچرا منو نم..خواد تموم بشه؟ يم يپس ك ايخدا

چه ..تازه اهل فرار كردنم نبودم..حال داره فرار كنه؟ يك..خورد يمامور از كنارم جم نم..مينشست يصندل يرو..ورود داد ياجازه  يمنش

در  يبه كفشته كه دار يگير هيگفتن  يخواستم فرار بكنم حتما م ياگر م..اتهامو بهم زدن نيا..گناه بودم يكه ب شيجور نيهم..ه؟يكار

 ..اليخ يبپس كال ..يريم

 ..شده؟ شيزينكنه چ..نهيتا منو بب اديكردم م ياخر داداگاه بود و فكر م يجلسه  نيا..بود؟ ومدهيدونم چرا مامان امروز ن ينم

 (...)..يشماره شناسنامه ..فرزند سامان..يبهار ساالر: يقاض

 ..كرد نگام

 ..بله-

و با در دست داشتن مدارك ..شما هيگناه يبر ب ياز انها مبن يكيچند تن از مواد فروشان و اعترافات  هيريو دستگ ديكه شما داشت ياظهارات طبق

 ..شما صادر شد يحكم ازاد..دياتهام تبرئه شد نيشما از ا..كند كه  يدادگاه اعالم م..يكاف

 ..اخه چطور امكان داره؟..ستين يباور كردن..شنوم؟ يم يچ..من ازاد شدم؟..داره؟ قتيحق يعني ايخدا..نداشتم نانيگوشام اطم به

 ..همون زنه ست؟ يعني..از اون متهم ها اعتراف كرده يكيگفت  يقاض
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مامور اطاعت ..دستور داد دستبندمو باز كنند..بلند شدم ياز رو صندل..با لبخند از جاش بلند شد و به طرفم اومد..زده به سرگرد نگاه كردم بهت

 ..از كردكرد ودستبند رو ب

 ايخدا..باالخره ازاد شدم يبهار ساالر..من..و درك كردم كه من ازاد شدم دميتازه فهم..دستبند كه از دور دستم برداشته بود ي حلقه

 ..هزاران مرتبه شكرت ايخدا..شكرت

همون  ياالن هم درست تو..تاداف يفشارم م جانيبه خاطره..بودم ينجوريا شهيهم..كرده بود خيدستام ..ياز زور خوشحال..كرده بودم بغض

 ..بودم تيموقع

 ..يافتادم كه نشستم رو صندل يم داشتم

 ..حالت خوبه؟: دميسرگرد رو شن يصدا

 ..زل زده بود به من..كردم نگاهش

 ..يمرس..خوبم:گفتم  اروم

 ..همراه خاموش باشه؟ يتو دادگاه گوش ديمگه نبا..چرا خاموش نكرده؟..زنگ خورد شيموقع گوش همون

رو  يازاد اليخ يب..دونم واال ينم..در دسترس باشه ديدفعه باهاش كار دارن با هي..سهياون پل وونهيخب د:به خودم گفتم  بعد

 ..باور كنم؟ يعني..كردم يداشتم غش م..يوا..بچسب

 ..جواب داد شويگوش

 ..خداحافظ..باشه باشه..حالش چطوره؟..مارستان؟يكدوم ب..كجا؟..؟يچ..شده؟ يچ.. ديسالم نو..الو--

 ..كه اومد نگران شدم مارستانيدونم چرا اسم ب ينم

 ..افتاده؟ يجناب سرگرد اتفاق: دميپرس

 ..ميبهتره بر..نه:بهم انداخت وگفت  ينگاه مين

 ..كجا؟-

 ..مارستانيب--

 ..چرا اونجا؟..مارستان؟يب:تعجب نگاهش كردم  با

 ..لحظه سكوت كرد چند

 ..مارستانيب بردنش..حالش خوب نبوده..مادرت--

 ..رفت ياهيچشمام س مارستانيكه گفت مادرتو بردن ب نيهم

 ..بود بازومو گرفت ستادهيكه كنارم ا يزن مامور

 ..حالت خوبه؟..چت شد؟:  دمينگران سرگرد رو شن يصدا

 ..نداشتم يرمق..زور چشمامو باز كردم به

 ..خوبم:لب گفتم  ريز
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 ..دميصدامو خودم هم نشن يول

 ..هم مادرت اونجاست ستيهم حال خودت خوب ن..مارستانيببرمت ب ديبا..بلند شو: سرگرد

 ..اون مامور كمكم كرد..زور بلند شدم به

 ..نشستم نشيماش تو

 ..برگرد ستاد:رو به مامور گفت  سرگرد

 ..اطاعت قربان-

 ..شدند ريصورتم سراز يقطره قطره رو..لد بودنخوب ب يلياشكام راه خودشونو خ..دادم هيپنجره تك ي شهيسرمو به ش..فرمون نشست پشت

حاال كه ازاد شدم مامانمو ..نشه شيزيچ ايخدا..كردم يبه مامانم فكر م..منم تو حال خودم بودم..سكوت كرده بود..رو به حركت در اورد نيماش

 ..نجاتش بده..ريازم نگ

 ..نشستم خيبا ترس سر جام س..گلوله باعث شد از جام بپرم كيمثل شل..بلند يصدا هيدفعه  هي..اشكامو پاك كردم..مياتوبان بود يتو

 ..زودباش..سرتو بدزد:داد زد  سرگرد

 ..سرمو خم كردم..همون كارو كه گفت كردم..شده؟ يچ..و منگ بودم جيگ

 ..بكشم غيباعث شد ج گهيد كيشل هي

 ..خم كردم شتريو سرمو ب دميكش يبلند غيج..خورد شد نيپشت ماش ي شهيش

 ..نيمحكم بش..باال اريسرتو ن: زد داد

 ..تا مرز سكته هم رفته بودم گهيحالم كه بد بود د..مردم ياز زور ترس داشتم م..حرفش گوش كردم به

 عيسر..دميبنفش كش غيج هي..من و سرگرد رد شد نيدرست از ب ريت هيكه  ميريكجا م نمياروم سرمو بلند كردم تا بب..روند يم ياديسرعت ز با

 ..سرمو خوابوندم

 ..و دره ست ابونيكه اطرافمون ب دميموقع كه سرمو بلند كرده بودم د اون

 ..اد؟يداره به سرمون م ييچه بال..چه خبره؟ نجايا..كجاست؟ نجايا ايخدا

 ..با درد چشماشو بست ..اومد ياز شونه ش خون م..برگشتم و نگاهش كردم ديكه سرگرد كش ياديبا فر..كردن  كيشل دوباره

 ..خدا دره بود يوا..شد تيبه طرف راست هدا نيماش..از دستش خارج شده بود نيماش كنترل

 ..شده بود ريد گهيد يول رهيفرمون رو بگ خواست

 ..پرت شد تو دره نيهمزمان ماش دميكه من كش يبلند غيج با

 هشتم فصل

 ..نييرفت پا يخورد وم يقلت م نيماش..انقدر صدام بلند بود كه اصال متوجه اطرافم نبودم..دميكش يم غيچشمامو بسته بودم و ج فقط

 ..و درد گرفت نيماش يدستم خورد به بدنه ..سوخت يم ميشونيپ..با درد ناله كردم..برخورد كرد  نيماش ي وارهيبا د ميشونيپ

 ..م؟يمرد يعني ايخدا..به جونم افتاده بود يو وحشت بدترس ..دميكش يم غيهنوز داشتم ج..ستادياز حركت ا نيدفعه ماش هي
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 ..چپه شده بود نيماش..برعكسه؟ يچرا همه چ..چشمامو باز كردم ياروم ال..بند اومد صدام

 ريتنها گ نجايمرده و من ا نكهياز فكر ا..خدا سرش رو فرمون بود و چشماشم بسته بود يوا..سرمو برگردوندم و به سرگرد نگاه كردم عيسر

دست چپمو ..كرد يدست راستم درد م..كمكش كنم ديبا..ممكن بود هنوز زنده باشه..كردن نبود هياالن كه وقت گر يول..هيگر ريافتادم زدم ز

 ..بردم جلو و اروم بازوشو تكون داد

 ..جناب سرگرد..سرگرد-

 ..و تماشا كنم نميباعث نشد فقط بش نايا يول..كرد يدرد م يدستم كم..سوخت يم ميشونيپ..رفت يم ياهيس چشمام

 ومدميكوتاه ن يول..حال نداشتم..جون بودم يب..با شونه م هلش دادم چند بار بهش ضربه زدم..هر كار كردم باز نشد..انداختم نيبه درماش ينگاه

 ..لبخند زدم..باالخره باز شد..رو باز وبسته كردم  رهيچند بار دستگ..و به تالشم ادامه دادم 

 ينفس نفس م..رونيباال و خودمو پرت كردم ب دمشيبا دستم كش.. كرده بود ريپام گ..رونيب دميدر كش يگذاشتم و خودمو از ال ازدروب

 ..شد هنوز زنده م يباورم نم..زدم

دور تا ..سرعت نگرفته بوده و من االن زنده بودم نيماش نيهم يبرا..هم كم بود بشيش..نبود اديعمق دره ز..به پشت سرم انداختم ينگاه

 ..كه به كل داغون شده بود نيماش..دورمون هم تپه بود و درخت

 ..سنجم يم تمويموقع سادميوا نجايمن ا رهيمياون تو داره م چارهيب..جناب سرگرد يوا يا

انقدر زور زدم تا كامل باز ..كرده بود ريگ يول..باز شد..دميدر رو گرفتم و كش ي رهيدستگ..رفتم سمتش..كرد يزانوم درد م..زدم يم لنگ

 ..رونينصفش ب..بود نينصف تنه ش تو ماش يعني..رونيافتاده بود رو در تا درو باز كردم افتاد ب شينيچون سنگ..شد

اون ..نمرده باشه؟ ايخدا..رفت يزخم شده بود وازش خون م شيشونيپ يگوشه ..سمت راستش غرق خون بود يشونه ..وحشت نگاهش كردم با

 ..رهيبم ذاشتميم دينبا..واقعا بهش مدئون بودم..كمك كرده بود يليبهم خ

 

 ..كرده بود ريانگار پاهاش گ..بود دهيفا يب يكم تكون خورد ول هي..دميموچ دستشو گرفتم و محكم كش..دستامو بردم جلو..دستاش نگاه كردم به

رفتم ..پاش ازاد شد..خم كردم يزانوشو گرفتم و كم..كرده بود ريپاهاش گ..درسته ..به پاهاش نگاه كردم..كه سمت خودم بود رفتم تو يدر از

 ..دمشيدستاشو گرفتم و اروم اروم كش..ششيو دوباره برگشتم پ رونيب

 ..بشه شيزيچخواستم  ينم..جون سرگرد در خطر بود..بهش نكردم يتوجه يكرد ول يخودم درد م دست

 نيا ياگر تو..چپ كرده بود نيماش..رونيتا تونستم كامل بكشمش ب ديطول كش قهيدق 5به  كينزد..ديرس يزورم بهش نم..بود نيسنگ يليخ

 ..رونيب ارمشيتونستم ب يراحت تر م..حالت نبود

 ..باشه نيتو ماش ديشا يول..ميكاش اب داشت يا..ازش رفته بود ياديخون ز..شونه ش نگاه كردم به

 ..اوردم ريگ نويخداروشكر ا..لبخند زدم..پربود..برش داشتم..يافتاده بود پشت صندل ياب معدن يبطر هي..و توشو نگاه كردم نيطرف ماش رفتم

 يحركت..تو صورتش دميتو دستم و پاش ختمياز اب رو ر يكم..بود دهيرنگش پر..صورتش خم شدم يرو..طرفش و جلوش زانو زدم رفتم

با ..چشماش جمع شد..رو صورتش ختميرو ر ياز اب بطر يكم..پس هنوز زنده ست..زد يكند م يليخ ينبض داشت ول..دستشو گرفتم مچ..نكرد
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 ..مه باز شديچشماش ن..ذوق ادامه دادم

 ايخدا..رداروم چشماشو باز ك..چشماشو بست و بعد از چند لحظه پلك زد..نگاهش كردم يبا خوشحال..رو بستم و گذاشتمش كنار يدر بطر

 ..باالخره بهوش اومد..شكرت

 ..خواست تكون بخوره كه ناله كرد ..كرد نگاهم

 ..ازت رفته ياديخون ز..تكون نخور-

 ..كمكم كن--

 ..چكار كنم؟-

 ..نميكمكم كن بش:با زبون تر كرد وگفت ..خشك شده بود لباش

 ..بود مونيدرخت تو چند قدم هي..اطرافم نگاه كردم به

انداخته  شوينيسنگ..نگهش داشته بودم يبه سخت يول..خودم كه جون نداشتم..ناله كرد واز جاش بلند شد..بازوشو گرفتم ريبردم جلو ز دستمو

 ..چشماشو بسته بود..داد هيتك..اروم نشوندمش كنار درخت..تونست خوب راه بره ينم..بود رو دستم

 يزيشونه ش هنوز خونر يبند اومده بود ول يزيخشك شده بود و خون ر شينشويپ يخون رو..رفت يداشت ازش خون م..زانو زدم جلوش

 ..داشت

 ..دهيشد تيزيخونر..م؟يحاال چكار كن:نگاهش كردم وگفتم  ينگران با

 ..از زور درد بود..ديلرز يصداش م..چشماشو باز كرد و نگام كرد يال

 ..زخم شده تيشونيپ يگوشه --

 ..سوخت يم يكم..مديكش ميشونينوك انگشتمو به پ اروم

 ..زخمتون رو پانسمان كنم؟ يچطور..شهينم دايپ نيكه باند و الكل و بتاد نجايا..توروخدا بگو چكار كنم؟..يفعال شما واجب تر..ستيمهم ن-

 ..با دقت..رو انجام بده گميكه م يهر كار--

 ..چكار كنم؟..بگو..باشه باشه-

 ..روشن كن شياول ات--

 ..؟يباشه اما با چ-

 ..تا بهت بگم اريب..هست نيبنز نيعقب ماش..كم چوب جمع كن هي:گفت  يحال يبا ب..بست چشماشو

رو از پشت  نيچوب جمع كردم و گالن بنز كهيحال چندتا ت نيبا ا..رفت يم ياهيمرتب چشمام س..حالم اصال خوب نبود..حرفش گوش كردم به

 ..رونيب دمشيكش يو به سخت نييپاپرت شده بود ..سخت بود يليبرداشتنش خ..برداشتم نيماش

 ..چوب ها يرو ختميگالن رو ر يتو نياز بنز يكم

 ..ن؟يفندك دار-

 ..ارشونيعسل هم هست ب شهيش هيو  يبيج يچاقو هي..تو داشبورت هست--
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خوشگل  يليخ..شده بود  يحكاك ايكه روش اسم ار يفندك نقره ا هي..كردم داشونيرفتم و از تو داشبورت پ..زدم يشل م..كرد يدرد م پام

 ..كردم دايچاقو و عسل رو هم پ..باشه يادگاريزدم  يحدس م..بود

 ..روشن كردم شيكمك اون فندك ات به

 ..فعال حرارتش بده..جلو نبر اديز..شيچاقو رو بشور بعد لبه ش رو بذار تو ات--

 ..كه گفته بود رو انجام دادم يكار همون

 ..نجايا ايب: دميرو شن صداش

 ..صورتش عرق كرده بود..چشماشو باز كرد ياروم ال..جلوش زانو زدم..درد چشماشو بسته بود با

 ..ارميكمك كن لباسمو در ب--

 ..همه شو؟..؟يچ:تعجب گفتم  با

 ..راهنمويفقط پ..همه شو كه نه..نه دختر :لبخند محو زد وگفت  هيهمون حالش  با

 ..بهار خانم ستايبد ن يكم فكر هم بكن هيقبل از حرف زدن  يليخداوك..كه زده بودم شرمم شد يحرف از

 ..رو گرفتم و از هم بازشون كردم راهنشيپ ياروم گوشه ها..چشماش بسته بود..باز كردم راهنشويپ يدكمه ها يكي يكي..بردم جلو دستمو

 ..نياوه اوه عضله رو بب..تنش بود ديجذب مردونه به رنگ سف يركاب هي

 ..ستيدست خودم ن..خب چكار كنم؟..ردم و اصال حواسم به اطراف نبود ك ينگاهش م داشتم

 ..لباش بود يهمون لبخند محو رو..نگاهش كردم.. دميشن صداشو

 ..خشكت زده؟..؟ياريپس چرا درش نم-

 ..كه ناله ش به اسمون رفت نييدادم پا عيسر راهنشويپ يهل شدم و گوشه .. به خودم اومدم ..يوا يا

 ..م نبودحواس..ديببخش-

 ..واشتريدختر ..حواست كجا بود؟--

 ينگاهم به زخم رو..بود دميد يعضله ش قشنگ جلو گهيد..در اوردم راهنشويبود پ يبه هر بدبخت..دادم سكوت كنم حينگفتم و ترج يزيچ

 ..بود قيخراش عم هي..بازوش افتاد

 ..د؟يخورد ريت:ترس گفتم  با

 ..شد يبدتر م نميوگرنه حالم از ا..به بازوم اصابت نكرد ريت..خراشه هيفقط  نيا..نه--

 ..خون ازتون رفته يليخ يول-

 ..ميخون ها رو پاك كن ديبا..كن دايپ زيدستمال تم هي..حالم كرده يب نيهم يبرا..قهيكه زخمش عم نهيخب به خاطر ا--

 ..ارم؟يدستمال از كجا ب-

 ..ميبه همونا اكتفا كن ميجبورم..اريب نياز تو ماش يچندتا برگ دستمال كاغذ--

چند تا برگ از روش برداشتم و احتمال دادم الوده ..اونجا افتاده بود  يبسته دستمال كاغذ هي..نيماش يحرفش گوش كردم و دوباره رفتم تو  به
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 ..جعبه رو اوردم و كنارش نشستم.. انداختم كنار..باشن

 ..؟يشست و شوش بد يتون يم--

 ..كنم يم مويسع-

 ..كردم سيچندتا برگ دستمال برداشتم و خ..نگفت يزيچ

 ..فقط خون ها رو بشور..كنه يعفونت م..مواظب باش اب به زخم نرسه--

 ..باشه حواسم هست-

 ينگام رو يكرد ول يم زيدستم داشت زخم رو تم..ديكش يداشت درد م..صورتشو برگردونده بود و چشماش هم بسته بود..شروع كردم اروم

 ..بود شياندام عضالن

كردم بازم  يهر كار م..كنترلش دست من نبود..شده بود ختهيافسار گس..مگه دست من بود؟ يول..نگاه سركشمو كنترل كنم نيشد ا يكاش م يا

 ..شد يم نييش تند تند باال و پا نهيس يقفسه ..مردونه و جذابش يشونه ها و بازوها يرو ديچرخ ينگاهم م

 ..داد يتنم گر م..داغ كرده بودم..داشتم يحس خاص هي..م چطور بگمدون ينم..شده بود يجور هي حالم

 ..حواسم نبود دستم خورده بود به زخمش..اخش بلند شد يصدا

 ..صورتش و بعد هم بازوهاش  يرو دينگاه سركشم چرخ..بازم نشد يكردم حواسمو جمع كارم بكنم ول يسع.. نگفت يزيچ

 يول..حس ها بهم دست نداده بود نيتا حاال از ا..شده بودم ينجوريدونم چرا ا ينم..بود يو عضالن دهيهم ورز كلشيه..داشت يجذاب صورت

 ..رفت يم جيكوچولو گ هيهم سرم  ياز طرف..حالم نه بد بود نه خوب..داشتم يحال خاص هي..االن

 ..م صورتم سرخ شدهمطمئن بود..كارم كه تموم شد سرشو برگردوند و نگاهم كرد..زخم رو شست شو دادم باالخره

 ..چه مرگم شده؟ ايخدا..داغ كردم شتريب..كه نگام كرد نيهم..شد  يدونم چ ينم

 ..شيو رفتم طرف ات دميمن نگاهمو دزد يول..زد لبخند

 ..زد يم شميكلمه داشت ات هيواقع يهم به معنا شيات يكه گرمم بود گرما خودم

 ..رايگرم و گ..دميشن صداشو

 ..شيات يرو شعله  ريبگ ميچاقو رو مستق--

 ..عقب دميدستمو كش يفيخف غيبرش داشتم كه با ج يهمونجور..چاقو داغه يحواسم نبود دسته ..نكردم نگاش

 ..سوزه يخب معلومه دستم م..برداشته بودمش ينجوريهم جيچاقو داغ بود و منه گ يدسته ..انگشتم قرمز شده بود..سوخت دستم

 ..؟يدستتو سوزوند..شد؟ يچ--

 ..ستين يمهم زيچ-

 ..يكم حواستو جمع كن تا نسوز هينبود بهم بگه خب  يكي..شد يبال پشته بال به سرم نازل م يحاال ه.. نداشتم يحال و روز درست و حساب خودم

 ..شيگرفتم رو ات..مانتوم چاقو رو برداشتم يگوشه  با

 ..ارشيب:از چند لحظه گفت  بعد
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 ..گرفتم جلوش.. طرفش  بردم

 ..به من؟ يديچرا م--

 ..پس چكارش كنم؟:تعجب گفتم  با

 ..بذارش رو زخم تا جوش بخوره:گفت  لكسير يليخ

 ..سرجام موندم مات

 ..كنم ينم نكارويمن ا..ه؟يمگه اهنگر-

 ..شد يم شياز تصورش هم دلم ر يوا

 ينجوريا..ا طاقت نگاه نافذشو ندارم؟چر..من عوض شدم؟ ايكرده  رييتغ نيخدا نگاه ا يا..كه زده بودم لبخند زد و نگام كرد يحرف از

 ..شدم ينجوريازاون موقع تا حاال ا..اورد يدر نم راهنشويكاش پ يا..مطمئنم..نبودما

 خكوبيبازوهاش م يرفت و چشمام رو يبازم از دستم در م يول..مردونه ش نگاه نكنم كليپهن و ه يكردم به شونه  يخودمو كنترل م يليخ

 ..شد يم

 ..اديبند م شيزيخونر ينجوريا..زخم يجلو چاقو رو بذار رو ايحاال ب..هياهنگر درست مثل..اره--

 ..؟يچ رهياگر بم يول..بكنم نكارويا ستيدر توانم ن دميد يو اونطرف هم م..بشه شيزيچ دميترس يطرف م هياز ..بود دهيپر يحساب رنگش

 يفوقش چشمامو م..جونه اون واجب تر بود..رو گرفتم مميباالخره تصم..چاقو سرد شده بود..نگاهش هنوز به من بود..نگاهش كردم ديترد با

 ..بندم 

كرد بدتر  ياگر نگاهم م..بهتر بود ينجوريا..صورتشو برگردوند..خوب داغ شد رفتم طرفش و جلوش نشستم يوقت..شيات يرو گرفتم رو چاقو

 ..شدم يهول م

دستمو  هيچشمامو بستم ..كشه يداره درد م دميچشماشو بسته بود و از منقبض شدن فكش فهم..زخمش نگه داشتم يروبه رو..رو بردم جلو چاقو

دستشو بلند كرد و ..بلند شد ادشيفر يگذاشتمش رو زخم صدا عيحركت سر هيچاقو رو تو دستم محكم نگه داشتم و با ..گذاشتم رو پام 

صورتش جمع شده ..داد يلباشو به هم فشار م..و چشمامو باز كردم دميترس ادشيفر ياز صدا..نگهش داشته بود سفت..گذاشت رو دستم

 ..بود دهيپر شياز پ شيرنگش ب..عرق نشسته بود شيشونيپ يرو..بود

 يداشتم پس م..سفت نگهش داشت..خواستم دستمو بكشم كه نذاشت..چكار كنم ديدونستم با ينم..بودم دهيترس يليخ يليخ شيخدا

 ..صورتمو برگردوندم..تمام توانمو جمع كردم..االن غش نكنم..خدا االن نه يوا..افتادم

ش تند  نهيس يقفسه ..چشمامو باز كردم و نگاهش كردم يبا نگران..عقب دميچاقو رو كش..بعد از چند لحظه دستشو برداشت..شل شد دستش

 ..رو متحمل شده ياديمعلوم بود درد ز..عضله هاش منقبض شده بود..زده بود  رونيرگ گردنش ب..شد يم نييند باال و پات

 ..از قبل خشك شده بود شتريب لباش

 ..ارم؟يبرات اب ب--

 ..اب بخورم ديفعال نبا..نه:گرفته بود  صداش
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 ..لبات خشك شده يول--

 ..اشكال نداره:زد وگفت  يجون يلبخند ب..چشماش سرخ شده بود..بلند كرد و نگام كرد سرشو

 ..رو دستمال و بردم جلو ختميرو ر ياز اب بطر يكم..اصال حالش خوب نبود..كرده بود ريگ يتيتو بد وضع..براش سوخت دلم

بدم  يبازم سوت دميترس يم..جراتشو نداشتم يعني..كردم يوجه نگاهش نم چيبه ه..دستمو بردم جلو..گفت ينم يچيه..تعجب نگاهم كرد با

دونم چرا  ينم.. رونيخواست بزنه ب يقلبم م..كردم يخوب حس م يلينگاهشو خ ينيسنگ..مرطوب شد..دميدستمال رو اروم به لباش كش..

 ..زده شدم؟ جانيه

 ..با لبخند زل زده بود به من..باال دمينگاهمو كش..خشك شدم..مانتو گرفت يبا دست سالمش اروم دستمو از رو.. عقب  دميكش دستمو

 ..شده؟ يزيچ-

 ..ممنونم:لب گفت  ريتكون داد و ز سرشو

 ..بابا يا..تو دهنم ياورد يقلبمو م يداشت..يتشكر كن يتونست يهم م يگرفت يدلم گفتم دستمو نم يتو..هم دستمو ول كرد بعد

 ..نگفتم يزيچ

 ..جلو اريعسل رو ب--

 نيهم يبرا..داره يكنندگ يضد عفون تيدونستم عسل خاص يم..انگشتشو كرد تو عسل و به طرف زخمش برد..عسل روگرفتم جلوش ي شهيش

 ..كرد يداشت ازش استفاده م

عسل ..خب حقم داره..اومد يدردش م..تونست عسل رو رو زخمش بماله ينم..عقب ديدستشو كش..كه به زخمش خورد با درد داد زد انگشتش

 ..تونست يكه نم ينجوريا..تا روشو بپوشونه يزخم بمال يمحكمتر رو ديو با هظيغل

رو بازوش  دميكش يخاك به سرم اون موقع كه فقط دستمال رو م..زبونمو گرفتم يجلو عيسر نباريا يول..من كمكت كنم؟ يخوا يبگم م خواستم

 نيكه من خوش شانس تر يياز اونجا يول..شد ياصال نم يوا..به تنش دست هم بزنم مايبه حال االن كه بخوام مستق يشده بود وا يحالم اونجور

 ..كنم شيخوام با عسل ضدعفون يم..يكمكم كن ديبا:گفت .. هستم يخاك يكره  نيا يادم رو

 ..ما شو تو رو خدا اليخ يقلمو ب هي نيا..عمراااااا:دلم گفتم  يتو

دونم  يم..؟يپس چ گهيخب شك دارم د..گفت دختره به خودشم شك داره يخودش م شيد پگفتم الب ياگر م..خب روم نشد بلند بگم يول

 ..شميم چارهيب رهيگ يوسط برقت م نيمنو هم ا..يانگار برق دار..رهيگ يم شيات گرميكه دستم به تنت بخوره تا ج نيهم

 ..گهيزود باش د..ميپانسمانش كن ديتا دوباره زخم سر باز نكرده با..؟يپس چرا معطل:باالخره صداش در اومد ..بود ديپر از ترد نگاهم

 ..تا كمكش كنه ستين نجايا يا گهياز من كس د ريبه غ..هم حق داره ييجورا هي..خب گناه داره يول..طلبكاره انگار

كاش  يا..زل زده بود به من ميمستق..دوندصورتشو برنگر نباريا..رونيمقدار عسل اوردم ب هيو  شهيانگشتمو كردم تو ش..تو هم دميكش اخمامو

 ..بابا يا..هنوز نگاهش به من بود..دستمو بردم جلو..كرد ينگاهم نم

 ..اونور؟ ديصورتتون رو بكن شهيم-

 ..كدوم ور؟:لبخند گفت  با
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 ..عشقته يهر ور -

 ..جمله رو بلند گفتم نيحواسم نبود ا..يوا يا

 ..بلند گفتمشد  يدونم چ ينم..خواستم تو دلم بگما يم

 يمگه م يكنم ول يخواستم زخمشو ضدعفون يم..خودمو زدم به اون راه..دمينگاهمو ازش دزد..داد باال و لبخندش پررنگتر شد ابروهاشو

 ..تاحاال عالفش شدم ياز ك..ستيزخم حاال حاالها پانسمان بشو ن نيا نكهيمثل ا..رينخ..داشت ينگاهشو از روم بر نم يجور چيه..ذاشت؟

 ..به كارم برسم ديبذار..اونور؟ ديكن يخب پس چرا روتونو نم:گفتم  ينسبتا لرزان يصدا با

 ..شما به كارت برس..ندارم يمن مشكل--

 ..اونور ديكنم روتونو بكن يپس خواهش م..منتها من مشكل دارم..يندار يدونم شما مشكل يم:كردم  نگاهش

 ..كرد؟ يكار مكنه اگر سالم بود چ يم ينجوريبازوش زخمه ا خوبه

 ..خالص بودم گهيبكنه د رهيكه ادم تا مرز سكته م يياخم از اونا هيبود  يكاف..بردما يهنوزم ازش حساب م يول

 .. يچون خواهش كرد..خب يليخ--

 ..كردم يكاش زودتر ازش خواهش م يا..شياخ..برگردوند سرشو

 ..كرد يبلند يناله ..رو زخمش دميبردم جلو و عسل رو كش دستمو

 ..هم كردم تو ادامه بده ادياگر داد و فر..ادامه بده..نه:دستمو بكشم عقب كه گفت  خواستم

به  ديدونم شا ينم..داغه دمينوك انگشتم كه به بازوش خورد د..باهاش كم بود يليفاصله م خ..رو زخم دمينگفتم و دوباره دستمو كش يزيچ

 ..خاطر همون گرما بود كه دوباره گر گرفتم

 يالبته نه اونجور..بشم كيبهش نزد شتريشد و دوست داشتم ب يم يجور هيدلم  يتو..به خدا دست خودم نبود يول..دوباره شروع نكن..بهار نه

 يخوب حس م يليرو خ يكيكشش و نزد نيا يتونست باشه ول يم يچ لشيدونم دل ينم..جور كشش بود هي..حرفا نيبغلش و ا يكه بپرم تو

 ..برام قابل لمس بود..كردم

 ..نفساش منظم شده بود..گفت ينم يچيبار دوم و سوم ساكت شده بود و ه يكرد ول يم يبلند يبار اول ناله ها دميزخمش عسل مال يبار رو 3

 ..خوابش برد؟ يعنيواااااا :لب گفتم  ريز

 ..اروم بود..دميشن صداشو

 ..دارميب..نه --

 ..هم بستش بود نجايتا هم..عقب دميكش دستمو

 ..باز كرد و نگاهم كرد چشماشو

 ..تموم شد؟--

 ..رو بكشم به تنت شهيتا ته ش يخوا ينه پ م پ

 ..مونده باشه ياز زخم باق ييبله فكر نكنم جا-



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٢ 

 ..پارچه ببند هيبا ..بذار روش يچند تا برگ دستمال كاغذ-

 ..خب فكركنم بچسبه به بازوتون..؟يدستمال كاغذ-

 ..كرد مشهين يارك..ميدار نويفعال هم..اشكال نداره--

 ..كردم و چند تا برگ دستمال گذاشتم رو زخمش قبول

 ..ارم؟يپارچه از كجام ب حاال

جر ..دميگوشه از مانتومو پاره كردم و كش هيهمون چاقو رو برداشتم و ..اديدور بازو و كتفش در م هي يدور ببرم اندازه  هي..مانتوم نگاه كردم به

 ..زانوم بود يهنوز تا باال يوجب كوتاه تر شد ول هيخورد و 

 ..باالخره تموم شد..محكم هم بهش زدم يگره  هي..رو اوردم جلو و دور تا دور بازو و كتفش بستم پارچه

 ..تموم شد..نياز ا نميخب ا-

 ..؟يارياونو برام م..بسته قرص مسكن هست هيداشبورت  يتو.. ممنونم يبهم كمك كرد نكهياز ا-

 ..ارميباشه االن م-

جلد در اوردم و دادم  يدونه از تو هي..بسته قرص تو داشبورت بود برداشتم هي..نيام بلند شدم و لنگان لنگان رفتم طرف ماشج از

 ..خشك قورتش داد يگذاشت تو دهانش و با گلو..دستش

 ..رهينم نييكه قرص كامال پا ينجوريا..ديكم اب بخور هيخب --

 ..خورد كيقلوپ كوچ هياب رو برداشت و  يبطر

 ..پام نگاه كرد به

 ..شله؟ يچرا پات م--

 ..دونم ينم-

 ..؟ينگاهش نكرد--

 ..نه -

 ..نبود يمهم زيچ يول..هم كبود شده بود يكم زخم شده بود و كم هي..پشت درخت و شلوارمو زدم باال رفتم

 ..رونيپشت درخت اومدم ب از

 ..كم كوفته شده هي..نشده يزيچ-

 ..ستميتونستم با ينم..دستمو گرفتم به سرم..ديچرخ يدور سرم م زيهمه چ..رفت ياهيچشمام س هويكه  نميبش خواستم

 ..از دست دادم و زانو زدم كنترلمو

 ..دمينفهم يزيچ گهيد..و نيحال افتادم رو زم يب

******* 

لبش را به دندان ..ديرا در هم كش شيو از زور درد ابروها ديكش نيزم يخودش را رو.. بهت زده نگاهش كرد ايار..افتاده بود نيزم يرو بهار
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 ..زد شيصدا..گرفت

 ..؟يشنو يصدامو م..يساالر..بهار..بهار-

 ..امديبهوش ن..را تكان داد شيبازو..بود دهيفا يب..ارام به صورتش ضربه زد..دينشن يجواب

 ..بال به سرش امده نيكه امروز به او وارد شده ا يدانست با استرس يم..شكافته بود  شيشانيپ يگوشه ..داد فشارش افتاده باشد يم احتمال

 ..امديبه هوش ن يجمع شد ول يچشمانش كم.. ديرا به صورتش پاش ياز اب بطر يكم

بعد ..تعمل كرد يكم..انگشتش را به طرف دهان او برد..اورد رونيعسل ب يمقدار..توانست كمكش كند يم نيا..عسل افتاد ي شهيبه ش نگاهش

 ..شت اغشته به عسلش را در دهان بهار گذاشتاز چند لحظه انگ

به او  يزبان بهار كه با سر انگشتانش برخورد كرد حس خاص ينرم..عمل را تكرار كرد نيدوباره هم ايار..ان را حس كرد ينيريش يمزه  بهار

 ..تنش داغ شد..دست داد

او توجه نكرده  هييبايتا به حال انقدر به ز..زبان بهار حالش را منقلب كرد يو نرم يسيدوباره همان خ..بار سوم هم در دهانش عسل گذاشت يبرا

 نيانشده بود تا  كيهمه به او نزد نيتا به حال ا يداشت ول ليبرداشتش هم دل نيا يبرا..دارد يو پاك فيو روح لط باستيدانست بهار ز يم..بود

 ..به او نگاه كند نيچن

 ياز زور گرما شيسر تا پا يبه طور..كرد يم ياحساس داغ شياز پ شيب..ار ان را به دهان گرفته بودبه يبكشد ول رونيانگشتش را ب خواست

 ..تنش عرق كرده بود

پر از ترس  يحس..متفاوت بود..جور خاص بود كيحس  نيا يدانست چرا و چگونه ول ينم..اورديب رونينكرد تا انگشتش را ب يهم تالش خودش

 ..بود رينظ يب يول..جانيهم پر از شور و ه ديشا..

را در هم  شياخم ها..درد دستش را به كل فراموش كرده بود..او شده بود يمحو تماشا..به خودش امد ايار..چشمانش را باز كرد بهار

 ..كم نشده بود جانشياز ه يزيهنوز هم چ يول....به خاطر ترس بود ديشا..ديكش

 ..ديكش رونيانگشتش را ب ايار..ارام لبانش را باز كرد..او تعجب كرده بود دنيبهار با د..گره خورد ايچشمان ار ياهيچشمان بهار با س يسبز

 ..عرق كرده بودند..صورتشان سرخ شده بود..نگاه كردند گريكديدو با شرم به  هر

 ..دنديدزد يم گريكدينگاهشان را از ..سرش را برگرداند ايار..نشست شيدر جا مهيسراس بهار

 ..و نه بهار اينه ار..نكرده بودند ينيب شيرا پ نهاياز ا كي چيه..ناخواسته بود شانيكارها يه هم..بود ناخواسته

 ..گذاشتند كه تهش نامعلوم بود يم يقدم به راه ناخواسته

و ان عسل كه با ..شدنش هوشيب..تن بهار يداغ..ايار يبازو يزخم رو..افتادنشان ريگ..افتادنشان به ته دره..يانداز ريت..زيو گر بيتعق ان

 ..نو در دل ان دو به وجود اورده بود يحس شينيريش

از او  يهم دست كم ايو ار..مشكالتش بود ريبهار خود درگ..ندهيترس از ا ديشا..حس نبودند نيا يرايپذ كي چيه..بود كه نجايمشكل ا يول

 ..نداشت

 ..رقم خورده بود يگريسرنوشتشان جور د..دانست يكس نم چيه..خواست يانها م يبرا زيچه چ ندهيا
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 يوا..كم سوز داشت هيهوا ..كتش رو تنش كرده بود..داده بود هيسرگرد هم پشتش به من بود و به همون درخت تك..داده بودم هيدرخت تك به

 ..شهيسردتر م نميحتما شب از ا

 ..از عسل رو خوردم  يكم

 ..متهيغن نميالاقل داشتنه هم..ميهم ندار ييغذا..ميگرفتار جانيا يتا ك ستيمعلوم ن..همه ش رو نخور--

 ..زد؟ يچرا انقدر ضدحال م..اه..كردم تو هم و لبامو جمع كردم اخمامو

 ..كنه يم دامونيپ يكيباالخره كه ..ست؟يمعلوم ن يچ يعني-

 ..شهيم دايپ سر و كله شون..بشه كيفقط بذار هوا تار..كنن يم دامونيگرگ و روباه و شغاال پ..اره--

 ..خدا يوا..گفت گرگ؟..ترس اب دهانمو قورت دادم با

 ..سرشو بلند كرد و نگام كرد..م رو از درخت برداشتم و جلوش نشستم هيتك عيسر

 ..؟يكن يم يشوخ:ترس گفتم  با

 ..دروغ اي گميكه راست م يشيخودت متوجه م يصبر كن گهيكم د هي..دارم؟ يمگه من با تو شوخ..نه:گفت  يجد يليخ

 ..خبر داد؟ يبشه باهاش به كس ستينصب ن يزيچ يميس يب هي يكوفت نيماش نيا يخب رو..صبر كنم؟ ديبا يچ يبرا..عمرا-

 ..اداره رو دادم ستوان برد نيكه ماش يديد..كجا بود؟ مشيس يب..هيشخص نيماش نيا:و گفت  پوزخند

 ..افتادم لشيموبا اديدفعه  هي..عجب خوش اقبال بودم من..شانس يبخشك يا..نگاهش كردم يديناام با

 ..نجاتمون بدن انيب نيبا اون زنگ بزن..كه هست ليموبا يراست:گفتم  يخوشحال با

 ..با تعجب نگاهش كردم..انداخت جلوم..در اورد لشويموبا بشويكرد تو ج دستشو

 ..برش دار--

 ..بود دهيفا يب..دكمه رو فشار دادم گهيچندبار د..صفحه روشن نشد يرو زدم ول دكمه ش..رو برداشتم يبردم جلو و گوش دستمو

 ..كنه؟ يچرا كار نم نيا-

 ..چون شارژ نداره--

 ..رفت؟ ميپس رسما بدبخت شد يوا..؟يچ-

 ..اره ميدر ارتباط باش يبا كس ميتون يلحاظ كه نم نياز ا:وگفت  ديخند اروم

 ..؟يچ يعني:كردم و نگاهش كردم  زير چشمامو

 ..ديلنگ يكوچولو م هياونم مثل من ..اروم از جاش بلند شد.. ش رو از درخت برداشت  هيتك

 يجور چيوگرنه ه..ميبگذرون نيماش يشب رو تو ميمجبور..ميرو برگردون نيماش يكمك كن ديبا:رفت و در همون حال گفت  نشيطرف ماش به

 ..گرمتره نيماش يتو..شهيسرد م يليهوا خدرضمن شب ..ميستياز دست گرگ ها و شغاال در امان ن

 ..شهيتا مرد هم باشن نم 10..م؟يرو برگردون يگندگ نيبه ا نيماش يچجور يول..حق با اون بود..از جام بلند شدم عيسر

 ..كردم يماتم زده ها داشتم نگاهش م نيع..سادميوا نيماش يجلو
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 ..چرا خشكت زده؟..ه؟يچ--

 ..م؟يرو جا به جاش كن يگندگ نيبه ا نيماش يحال زارمون چطور نياخه ما دوتا با ا-

 ..ديدست كش نيماش يزد و به بدنه  لبخند

 ..شهيم اديخود به خود زورت ز يشيپاره م كهيكه امشب توسط گرگا ت يدرصد هم احتمال بد هياگر --

 ..؟يبش نجايا يوونايخواد خوراك ح ينكنه دلت م:كرد و ابروش انداخت باال  نگاهم

 ..تونستم قورت بدم ياب دهانمو هم نم يحت..وحشت نگاهش كردم با

 ..رم؟يمن كجاشو بگ:وقت رو از دست بدم رفتم جلو وگفتم  نكهيا بدون

 ..بودم دهيكه زده بود بدجور ترس يمن از حرف يول..همون لبخند نگام كرد با

 ..تا برگرده ميطرف هلش بد نيبا هم از ا ديبا..سمت من ايب..به طرف راست چپ كرده ..هيخال نياونطرف ماش:وگفت  ستاديا نيماش كنار

 ..ياريبهش فشار ب يتون ينم..هيدستت زخم يول:كنارش و گفتم  اومدم

 ..دميبا دست سالمم هل م-

 ..زده يتوهم هركول..هه..دميدست هلش م هيبا  گهيم..هم هر دوش ديشا اي..منو خنگ فرض كرده؟ ايجو گرفته  نويا:دلم گفتم  تو

 ..ه؟يچ:گفت ..كنم يدارم نگاهش م ديد

 ..نخورده؟ ييمعلق زدنا سرتون محكم به جا نيا يكنم كه تو يفكر م نيفقط دارم به ا..يچيه:وگفتم  رونيدادم ب نفسمو

 ..چطور؟:تعجب گفت  با

رو حل  يگندگ نيبه ا نيدست ماش هيبا  شهيمگه م..اديبا عقل جور در نم نيگيم يزيچ هيد اخه :وگفتم  نيماش يدستم محكم زدم به بدنه  با

 ..داد؟

 ..يخب تو هم هست:وگفت  ديخند اروم

 نيتونم تكون بدم چه برسه به ا يفرقون رو هم نم هيمن ..ن؟يحساب كرد يمن چه جور يواقعا رو يعني..من؟:پوزخند نگاهش كردم و گفتم  با

 ..نيماش

 ..يتون يم:گفت يلحن جد با

 ..؟يتون يم يگياونوقت شما م..تونم ينم گميم-

 ..؟يكه بتون شهيباعث نم نايا..شغاال..گرگا:گفت  يچشمام و با لحن خاص يزد تو زل

 ..بتونم ديبا..ترس داره شييقلم خدا هي نينه ا..انداخت ادميباز ..اورده بودا رينقطه ضعف منو گ نميا..بابا  يا

 ..ميكن يم يامتحان هيحاال ..خب در كل كار كه نشد نداره-

 ..چرا رفت اونجا..وا..نيو رفت پشت ماش ديخند

 ..بود دور بازوش دهيچيپ.. اورد رونيطناب كلفت ب هي نيپشت ماش از

 ..نيبه ماش ميببند نويكمك كن ا: طرفم و گفت  اومد
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 ..؟يچجور..نو؟يا-

رو  نيتو ماش رونيسر طناب كه اومد ب.. جلو ميديهلش م ييدوتا..رونيب ايو ب ريسر طناب رو بذار ز..نيماش ريتو برو ز..ستميميمن اونطرف وا--

 ..رو برگردوند سرجاش نيبشه ماش ديشا ينجوريا..ميكش يطناب رو م يدورش و دونفر ميبند يبعد م رونيكشمش ب يمن م يدارينگه م

 وونايخوراكه ح نكهيجز ا شهينم يچياخرش هم ه..ميخسته كرد يوسط خودمون رو حساب نيكرد ا شيچون اگر اخرش نشه كار..خدا كنه بشه-

 ..ميبش

 ..ميكاردار يليخ..پس زود باش..كه بشه دوارميمنم ام--

كوچولو  هيبود  يبا هر بدبخت..رونيطناب رو گذاشتم و اومدم ب نيماش ريرفتم ز..كه گفته بود رو انجام دادم ييموبه مو كارها..تكون دادم سرمو

 نشيماش..از بس زور زده بودم موچ دستام درد گرفته بود..خدا  يوا..ذره رفت جلو هيفقط  ميخودمونو كشت..خورد؟ يمگه تكون م..ميهلش داد

 ..بابا يا..بودم؟ نكــــــارهيد اخه مگه من ا..يشد تكون بد ينم نميهم يول..هم نبود نيسنگ اديز نيهم يبلند نبود برا يشاس

داد خم شد و سر طناب رو  يكه هلش م نطوريو هم نيماش يسرگرد پشتشو چسبوند به بدنه ..دادم يمن همونطور هل م..ب معلوم شدطنا سر

از سر و روش عرق ..ديباتمام توانش طناب رو كش..رفت يم نياون وقت تموم تالشمون از ب..شد جلو  يپرت م نيكرد ماش ياگر ولش م..گرفت 

 يتالش م ديزنده موندنمون با يبرا..ميمجبور بود يول..هم خوب نبود تشيوضع..خون از دست داده بود يكل..بود سخت يليخ..ديچك يم

 ..زد ينفس نفس م..رونيب ديو تالش طناب رو كش يسخت يباالخره با كل..ميكرد

 ..رفت يدستم داشت از حس م..ميرو نگه داشته بود نيهمونطور ماش..ميداد يهل نم گهيد

 ..رد كن نيماش ياز رو..برو سر طناب رو بده من..ولش كن--

 ..رد كردم و دادم دستش نيسر طناب رو از رو ماش..گه گفته بود رو انجام دادم يكار همون

 ..يكن محكم گره بزن يسع..ميگره ش بزن ديبا..كمك كن ايب--

 ..دستمو برداشتم..ب رو گرفتدستشو اورد جلو و سر طنا..شد يخواستم گره بزنم باز م يم يوقت..بود ميضخ طناب

 ..يكن ياروم كار م يليخ..گهيزود باش د..تا راحت تر بشه گره زد دارمينگه م..سرشو بده من يكياون -

 ..شميهم بهش بدهكار م يزيچ هياونوقت اخرش ..كنم يچون و چرا به دستوراش عمل م يخوبه ب..دهيبابا چقدر دستور م يا

 ينم يخواستم دستم بهش نخوره ول يم يه..كرد يگره رو بزنم دستم به دستش برخورد م يخواستم حلقه  ياگر م..طناب رو دادم دستش سر

 ..تونستم يدونم چرا االن نم ينم يول..بودما دهيدستام مال نيحاال خوبه شونه ش رو با هم..دو طرفشو گرفته بود..شد

 ..؟يپس چرا معطل-

 ..زهيچ..اخه-

 ..زه؟يچ--

 ..بود يجد..تلحنش خنده م گرف از

 ..زهيكوچولو ج هي يچيه:دلم گفتم  تو

 ..لبام پررنگ تر شد يفكرم لبخند رو نيا از
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 ..زودباش گره رو بزن ..دستم خسته شد..؟يگيواسه خودت جك م تيموقع نيا يتو..؟يخند يم يبه چ:تعجب گفت  با

 يديشونه ش رو براش مال يرفت..ست؟ وونهينه خب مگه مثل تو د..خوام دستم به دستش بخوره؟ يدونه نم ينم يعني..نگاهش كردم يچشم ريز

 ..فكرت در كل خنده داره يحساب كن يهم بخوا شييخدا..؟يدار ديدستت بهش بخوره ترد تيموقع نيا يتو نكهياونوقت از ا

نكنه :خودم گفتم  شيلحظه پ هيكه  يبه طور..واقعا هم گرم بود هر دو دستش دو طرف دستام بود و..گره رو زدم..ديلرز يكوچولو م هي دستم

 ..تب داره؟

 ..خي كهيت هيمثل ..من سرد بود يدستا يول

 ..چرا دستات سرده؟:گفت  يزدم كه با لحن اروم يسوم رو م يگره  داشتم

 ..بود دهيپس فهم..بود شكه شدم دهيكه پرس ياز سوال..طناب خشك شد يرو دستم

 ..كرد يبرخورد م ميروسر يداغش با گوشه  يكه نفس ها يبه طور..كم بود يليش با من خ فاصله

از تو  يبسته ول خيكردم دستام  ياحساس م..كردم نه اون يم ينه من حركت يعني..نگاهمون تو هم قفل شد..كردمو واروم سرمو بلند كردم جرات

 ..رميگ يم شيدارم ات

 ..دميت كشو به طناب دس نييانداختم پا سرمو

 ..مينجوريهم شهيمن هم..يچيه-

 ..دستات سرده؟ شهيهم يعني-

 ..اره؟-

 ..چرا؟--

 ..بابا يا

 ..كردم يگره رو محكم م داشتم

 ..د؟يمهمه كه بدون: گفتم

 ..باشه ادتي شهيهم نويا..كردم ياگر مهم نبود سوال نم:گفت  يو جد خشك

 ..ستيول كن ن ارهيبود و تا سر از كارم در ن سيبه هر حال پل..چونمشينپ نياز ا شتريدادم ب حيبود كه ترج يلحنش جد انقدر

 ..و طبعم سرده مينجوريمنم ا ديشا..سرد؟ يكيطبعش گرمه  يكي گنيم نيديشن..دونم ينم لشويخب دل: چهارمو زدم وگتم ي گره

 ..لباش بود يلبخند كمرنگ هم رو هي..نبود ينگاهش جد گهيد..بهش انداختم يبلند كردمو نگاه كوتاه سرمو

 ..؟ييسرما ايهستم  ييبه نظرت من گرما-

 ..سرخ شده بودم..بپرسه نويتوقع نداشتم ا..سوالش شوكه شدم نياز ا..كردم يگره رو محكم م داشتم

 ..سوال من جواب داشت--

 ..نيباش ييمن فكر كنم گرما..خب-

 ..كرد از بس داغ بود يم يزبون دراز شيات يبه كوره ..نبود يازيبه فكركردن هم ن البته
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 ..؟يدياونوقت چطور فهم..دونستم ينم..واقعا؟:پررنگتر شد و گفت  لبخندش

 ..شده ها يچه بال گره ا..گره رو هم زدم نياخر..زدم يداشتم سكته رو م گهيد

 ..نداشت يكه كار دنشيفهم:لرزش داشت  يكم صدام

 ..چطور؟--

نبود كه بگم داره به دستم  ياونجور..گفت محاصره شون كرده بود شهيم يعني..نو تو خودش گرفته بودم يدستاش هنوز دستا..كردم سكوت

 دهيطناب كش ينجوريا..البته مجبور بود نگه داره..همونطورطناب رو نگه داشته بود يمعمول يليخ.. نه..كنه يم كيخودشو بهم نزد اي ارهيفشار م

 ..تونستم راحت تر گره بزنم يم وشد  ينم

 ..از گره نميا..دييبفرما:سرمو بلند كردم و خواستم بگم  يبا خوشحال..تموم شد باالخره

 ..ديلبام ماس يلبخند رو يول

به خودم كه نگاهشو از روم برداشت تازه  نيهم..شوكه شده بودم نيهم يواسه ..حركت رو نداشتم نيانتظار ا..زل زده بود به من يلبخند جذاب با

 ..دميلرز يم جانياز زور ه..طناب برداشت يدستش رو از رو..كنار دمياروم خودمو كش..خدا چه مرگم شده؟ يوا..اومدم

 ..ميبكش نيرو به كمكه ا نيماش ديبا..ريطناب رو بگ ايب:ازاونطرف گفت ..دميشن صداشو

خودش هم پشتم بود و با دست ..طناب رو گرفتم.. كم ماساژ دادم هيو موچ دستامو  دميدستامو به هم مال..نگاهش كنم رفتم جلو  نكهيا بدون

 ..سالمش سر طناب رو گرفته بود

 ..با شمارش من شروع كن و محكم بكش..؟ياماده ا-

 ..باشه-

 ..بكش..1..2..3--

 ..نداشت يا دهيفا يول..تكون كوچولو خورد هي نيماش..ديكش ياون هم از پشت طناب رو م..دميتمام توانم كش با

 ..كشم يم نوريمن از ا..رو هل بده نيتو طناب رو ول كن برو ماش--

 نيماش..گفتم و دستمو گذاشتم رو بنده ش و هلش دادم ياعلي هيلب  ريز..دادم يهل م ديباز با يوا..كه گفته بود رو انجام دادم يكار همون

 ..شد برگردوندش يراحت تر م نيهم يكامل چپ نكرده بود فقط به طرف چپ بدنه افتاده بود برا

 ..خسته بشم دينبا..تونم يمن م..اره..بتونم ديبا..بشم ديناام دينه نبا..هل دادم محكم

كه در ..ميختيو عرق ر ميانقدر ادامه داد..ديكش يسرگرد ازاونور طناب رو م..دادم يهل م نوريمن از ا..دادم يم يلب به خودم دلدار ريش ز همه

 ..ذوق كرده بودم يحالم اصال خوب نبود ول نكهيبا ا..ميرو برگردون نيماش ميباالخره تونست قهيدق 20عرض 

 ..با لبخند نگاهش كردم..رو ول كرد طناب

 ..از اون نداشتم يمنم دست كم..زد ينفس م نفس

 ..ميباالخره موفق شد--

 ..كار نشد نداره؟ ديديد..گهيبله د-
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 ..تا بشه  يبخوا ديفقط با.. نشد نداره يكار چيه..بر منكرش لعنت..اره خب:د لحظه نگاهم كرد و گفت چن..رو من  ديحرفم نگاهش چرخ نيا با

 ..نگاه كردم نيبه ماش دمويازش دزد نگاهمو

 ..م؟يحاال چكار كن-

جلو  شيگرگا با وجود ات.. ميدرست كن يشتريب شيات ميجمع كن زميه ديبا..خاموش بشه شيات ميبذار دينبا..شهيم كيهوا كم كم داره تار--

 ..انينم

 ..ن؟يكنار ماش مياريرو ب شيات ستيبهتر ن-

 ..خطرناكه..ينذار كشيرو نزد نيمواظب باش گالن بنز يول..خب يليخ--

 ..نه حواسم هست-

 ..در ضمن از كنار من هم تكون نخور..ميجمع كن زميه مينشده بر كيپس تا تار-

 ..طرف درختا  ميو هر دو رفت بشيج يسرگرد چاقوش رو گذاشت تو..كردم قبول

 ..دميخش خش شن ياز درختا صدا يكيكه از پشت  ميكرد يچوب جمع م ميبود داشت يربع1 بايتقر

 ..سادميسرجام وا خيترس س با

 ..كرد يچوب جمع م نيزم يخم شده بود و از رو..پشتش به من بود سرگرد

 ..ديچيدرختا پ نيب يكه صدام به طور وحشتناك دميكش غيج نيهمچ.. دياز پشت درختا به طرفش دو يكي دميدفعه د هي

 ..دستاش بود يبزرگ تو يچاقو هي..سرشو بلند كرد كه همون موقع اون مرد بهش حمله كرد ديشن غمويج يتا صدا سرگرد

 بشيج يسرگرد از تو..ستاديا..چوب ها خورد بهش..شد يمن دهيصورتش د..نقاب داشت..چوب هارو به طرفش پرت كرد  يمعطل يب سرگرد

 ..شد  رهيبه اون مرد خ يو برنده ا زياورد و با نگاه ت رونيچاقوشو ب

 ..كردم يدهانم و با وحشت به اونا نگاه م يگرفته بودم جلو دستمو

 ..شد؟ داشياز پشت درختا پ هويبود كه  يك نياخه ا..بودم دهيترس يليخ..هيگر ريو زدم ز دميكش يفيخف غيج..طرف سرگرد حمله كرد به

 ..مرد رو تو هوا گرفته بود يدستا سرگرد

 ..زودباش بجنب..درهارو قفل كن..نيبهار برو تو ماش:زد  داد

توش  يو درد بد ديكش يم ريكه بهش وارد شده بود ت يبا فشار..كرد يدرد م يليپام خ..دميدو نيترس عقب گرد كردم و به طرف ماش با

 ..بود  دهيچيپ

هلم داد كه  نيهمچ..نيمنو چسبوند به ماش..افتمينمونده بود پس ب يزياز ترس چ..دميكش غيج..از پشت منو گرفت يكيبودم كه  نيماش كينزد

 ..بودم و هم درد داشتم دهيهم ترس..از زور درد كبود شدم..و درد گرفت نيماش يم محكم خورد به لبه  نهيس يقفسه 

 ..داشت يكلفت و خشن يصدا..پوست صورتم حس كردم يچاقو رو رو ي غهيت يسرد

 ..كنم خوشگله يت م كهيت كهيت..بدم لشياقا دستور داده جنازه ت رو تحو..جوجه؟ يرياز دست ما در م-

 ..اشغال يفكر كرد..يمنو بكش ذارمينم.. نه..نييچاقو رو اورد پا..كرده بود خيبدنم ..دميلرز يم..خنده ريگوشم بلند زد ز كنار
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عكس  نيخب با هم يول.. يتكون نخورد نامرد عوض..جدا كردم و با پشت كمرم هلش دادم نيكه كم ازم فاصله گرفت خودمو از ماش نيهم

 ..كرد يفكرشو نم..كم هل شد ه بود هيالعملم 

شده م  كهيت كهيو به قول خودش ت ارهيسرم ب ييبخواد بال نكهيا يول..گفتم تا مرز سكته هم رفته بودم دروغ نگفتم يبودم كه اگر م دهيترس انقدر

 نيا..كنه ستميازاد شدم خواسته سر به ن دهيحاال كه د..اومده ارشيمطمئن بودم از طرف ك..انداخت يمنو به وحشت م نيبده ا ارشيك ليرو تحو

 ..نمينجات جونم اروم ننش يشد برا يباعث م

 ..تو هم ديچيدل و روده م پ يا يا..بهم ديمش كه خوش رو پرت كرد جلو و چسبشك ريو خواستم با زانوم بزنم ز برگشتم

 ..بود دهيبود و اون مرد پهلوشو چسب يدست سرگرد خون يچاقو تو..شونه ش به پشت سرش نگاه كردم يلحظه از رو هي يبرا

 ..حمله ست يبود انگار اماده  يبود و حالتش جور ستادهيا يكنار سرگرد

 .. ياس:مرد داد زد  اون

 ..هيعجب غول..ذره هم تكون نخورد هي يبا دستم هلش دادم ول..و به پشت سرش نگاه كرد برگشت

 ..قرمزه تيوضع..ميبزن بر ياس--

 ..كرد نگاهش كنه ياز پشت نقاب هم ادم وحشت م يفقط چشماش معلوم بود كه حت..و نگاهم كرد برگشت

 ..جوجه نيصبر كن و بب..ارميباالخره خودم دخلتو م--

 ..شده بود هم پشت سرش لنگان لنگان رفت يكه پهلوش زخم ياون..ديكنار و به طرف درختا دو ديكش خودشو

 ..خواد منو بكشه پس چرا نكشت؟ يشد م ياون مرد كه ادعاش م..تعجب كرده بودم كه چرا نگرفتشون؟..بود ستادهيهمونجا ا سرگرد

 ..راه زانو زد وافتاد نيب يسرگرد با حال زار به طرفم اومد ول..زدم يزور ترس نفس نفس م از

 ..حال خودم هم اصال خوب نبود با ترس رفتم طرفش و كنارش زانو زدم نكهيا با

 ..ست؟يحالتون خوب ن-

 ..بهم انداخت يرمق يسرشو بلند كرد و نگاه ب يحال يب با

 ..فقط..خوبم--

 ..بود يپانسمانش خون..خدا  يوا..كتش رو زد كنار ي لبه

 ..ميپانسمانشو عوض كن ديبا..كرده يزيزخم خونر--

 ..شد يم نييش باال و پا نهيس يقفسه ..ديكش يتند تند نفس م..نيپشت افتاد رو زم از

 هيادامه بدم  ينجورينم همفكر ك..دادم ياز مانتوم رو جر م كهيت هي ديبازم با..با قسمت خشكش خون ها رو پاك كردم..پارچه رو باز كردم اروم

 ..ميهم نداشت يا گهيد زيخب چ..اديتنه ازش در ب مين

 ..چشماش بسته ست دميد..كارم تموم شده بود..پارچه رو روش بستم..كردم زيزخم رو خوب تم يوقت

 ..سرگرد-

 ..ســرگرد:بلندتر صداش زدم  نباريا..نداد جواب
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 ..چشمام حلقه بست يفكر اشك تو نياز ا..شده؟ شيزينكنه چ..شار وارد شده بودبهش ف يليامروز خ..دميترس..جوابمو نداد بازم

 ..ترس تكونش دادم و صداش زدم با

 ..سرگرد..نيتورو خدا چشماتونو باز كن..جناب سرگرد..سرگرد-

 ..ختمير يو اشك م نييسرم خم شده بود پا..افتاده بودم هيرسما به گر گهيد

 ..ميعسل به خوردت بد ميشيمجبور م يكن يبازغش م..دختر ريانقدر ابغوره نگ--

 ..كرد يچشماش باز بود و داشت منو نگاه م..سرمو بلند كردم و نگاهش كردم يخوشحال با

 ..حالتون خوبه؟..خداروشكر يوا:ذوق گفتم  با

 ..ستميبد ن..به مرحمت شما:زد وگفت  يجون يب لبخند

جاش  يتو..عسل رو اوردم و درشو باز كردم ي شهيش نيماش يرفتم از تو..وندم و از جام بلند شدمسرمو برگرد.. كرد يداشت نگاهم م هنوز

 ..نشسته بود

 ..نيبخور نيكم از ا هي-

 ..مانتوم پاك كردم يرو دستم و با گوشه  ختميرو ر ياز اب بطر يكم..منم هوس كردم..انگشتشو زد تو عسل و گذاشت دهانش اروم

 ..كم بهتر بشه هيباعث شد حالم  شينيريش يوا..انگشت زدم و گذاشتم تو دهانم هي

 )يكن يغرغر م ياونوقت ه رهيگ يساعت بعد دستت خارش م 1 يخور يعسل گرمه م..دختر كمتر عسل بخور(

 ..ديچيپ يسرم م يمادرم تو يصدا..ايخدا..خشك شدم سرجام

 )ارم؟يبرات ب يخور يم ييچا..؟ييبهارم مادر كجا(

 ..به اشك نشست چشمام

 ..)ايخور يتو سرما م ايب..مادر زدليعز..دخترم(

 ..شد يصورتم جار يقطره اشكام رو قطره

 ..)مادر؟ ييكجا..مادر؟ ييكجا..مادر؟ ييكجا..بـــــــهارم(

 ..حالش چطوره؟..مادرم االن كجاست؟..مادرم ايخدا..هيگر ريبلند زدم ز..گوشام و محكم فشار دادم يگذاشتم رو دستامو

 ..)..مادر؟ ييبهارم كجا..(ديچيپ يسرم م يپر از غمش هنوز تو يصدا..كردم يهمه ش مادرمو صدا م..كردم يم هيو بلند بلند گر دميكش يم غيج

چسبوندم بهش واز ته  مويشونيو پ ستادميتش اپش.. دمياز درختا دو يكياز جام بلند شدم و به طرف  هيبا گر..با تعجب زل زده بود به من سرگرد

 ..كردم يزدم و مادرمو صدا م يدل زار م

خودت نگهدارش  ايخدا..تونم كنارش باشم يكردم و نم ريدره گ نيا يمن تو..حالش بده..ششيپ مارستانيب ميرفت يم ميداشت امروز

 ..ــــــايخدا..باش

 يتو..دهيكش اديز ياون سخت ايخدا..شد يم شتريم ب هيشدت گر ارياخت يچشمم ب ياومد جلو يش م دهيمهربون و رنج كش يكه چهره  نيهم

نجابتشو حفظ  يشوهر نداشت ول نكهيبا ا..نگاه بد بهش بندازه يكرد و نذاشت كس يمردم با عزت و احترام در كنار دخترش زندگ نيزمونه ب نيا
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 ..بشه تينذار اذ..ست دهياون رنج د ايخدا..كرد يم ريخودشو سمن و  يكردن شكم گرسنه  ياطيكردن و خ اركرد و با ك

 ..رفتن يچشمام رژه م يمشكالتم جلو يكي يكي..زدم يخودم حرف م يكردم و با خدا يلب زمزمه م ريرو ز نايا ي همه

افتادم داغ دلم تازه  يم ياون شب لعنت ادياز اون طرف هم هر وقت ..كنه يدونستم االن داره چكار م ينم نكهينگران حال مادرم بودم و ا يطرف از

 يا..همه مشكالت رو تحمل كنم؟ نيسن كم ا نيا يتو ديچرا با..ستم؟يدختر ن گهيچرا االن د..همه بال سر من اومد؟ نيچرا ا..شد يتر م

 ..رم؟افتادم و از حال مادرم خبر ندا ريگ نجايبستم نبود كه حاال ا..لنگه؟ يسنگه مال پا يهر چ شهيچرا هم..خدا

از دار ..كس يدختر تنها و ب هي..يبهار ساالر..منم..؟ينيب يمنو م ـــايخدا:داد زدم ..شده بود  سيكه صورتم از اشك خ يگرفتم باال و درحال سرمو

ت ياندازه ظرف هيتا ..منم ادمم..ست؟يهمه مشكالت بستم ن نيا..خدا؟ ينيب يمنو م..من تنهام..شيريگ يازم م يمادر دارم كه دار هي ايدن

اون اتفاق  ينكرد يكار هيچرا ..چرا اون شب اون بال به سرم اومد؟..ياون شب لعنت..مادرم يماريب..شهيصبرم پرم يباالخره كاسه ..دارم

 يركا هي..بده تيگناهه پس بهم ظرف يخودكش يگيم ايخدا..تقاص پس دادم؟ ينجوريكرده بودم كه ا يچه اشتباه بزرگ ميزندگ يتو..افته؟ين

 نطورياگر داشت ا..من نداره يبرا يخوش چيه يكوفت هيزندگ نيا..خورم يهمه ش به در بسته م..شهينم نميب يكنم م يهر كار م..شمكن محكم ب

پس كمكم ..خدا دمياز دست م مانمويا..زنم يم ياگر صبرم تموم بشه حتما دست به خودكش ايخدا..شد ينم بمينص بتيپشت سر هم مص

 ..نذار..نذار خدا..بشم نيتر از ا چارهينذار ب..نذار بدبخت بشم..كن

 يم..خواستم ياز خدا كمك م..زدم يدستمو زده بودم به زانوم و از ته دل ضجه م..ديلرز يشونه هام م..نييهق هق زانو زدم و سرمو انداختم پا با

 ..خواستم كه به منم نگاه كنه

 ..ودنم بارون گرفته ب نم

******* 

 بانيهمه حس كه گر نيبود كه خودش هم از ا ييدر دلش غوغا..كرد يبهار با خدا نگاه م ازيبود و به راز و ن ستادهيپشت همان درخت ا ايار

با ..)افته؟يناون اتفاق  ينكرد يكار هيچرا ..چرا اون شب اون بال به سرم اومد؟..ياون شب لعنت..مادرم يماريب..(و منگ بود جيشده بود گ رشيگ

 ..از پشت درخت به او نگاه كرد تعجب

 ..زنه؟ ياز كدوم شب حرف م..گه؟يم ينجوريبراش افتاده كه داره ا يچه اتفاق يعني:دل گفت  در

كند و  يم هيگر نيچن نيبه سرش امده كه ا ييچه بال..زند؟ يو از كدام شب حرف م ديگو ياو چه م نكهيا..جمالت بهار او را به فكر فرو برد نيا

 ..كند؟ ياز خدا گله م

ش  نهيس يدستش را رو..قلبش به لرزه افتاد..)خدا دمياز دست م مانمويا..زنم يم ياگر صبرم تموم بشه حتما دست به خودكش ايخدا(

چرا از ..ختر اومده؟د نيبه سر ا ييمگه چه بال..از دست بده؟ مانشويچرا ا..كنه؟ يخودكش ديچرا با..؟يچ يعني:لب زمزمه كرد  ريارام ز..گذاشت

 ..كنه؟ يم مكخدا طلب ك

 ..نداشت يكدام پاسخ چيه يبرا..كرد يجواب در سرش جمع شده بود و كالفه ترش م يب يچراها نيا همه

او ..داد يرا نم ياجازه ا نيبه خودش چن..خودش را گرفت يجلو يبه سخت يول..كرد كه به طرفش برود و ارامش كند ياو را وادار م ييروين كي

 ..كند يخودش را خال نكهيبه ا..داشت ازين ييبه تنها
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 ..كند يم دنيشروع به بار يحتم داشت امشب باران سخت..سرش را بلند كرد وبه اسمان نگاه كرد..ديصورتش چك يباران رو يا قطره

پا  يصدا دنيدر فكر فرو رفته بود كه با شن..اتش روشن كرد و كنار ان نشست ييبه تنها..انها را جمع كرد يها رفت و همه  زميطرف ه به

 ..سرش را بلند كرد

 ..امد يبه طرفش م بهار

******* 

به طرفش رفتم ..روشن كرده و كنارش نشسته شيسرگرد ات دميكه برگشتم د نيهم..شدم از جام بلند شدم  يخال هيهمه گال نيخوب از ا يوقت

سبك شده بودم  يكم نكهيا..برام مهم نبود يول..دهيمطمئن بودم صدامو شن..زل زده بودم شينمناكم به ات يبا چشما..نشستم نطرفيو من هم ا

 يعني..بكنم يتونستم كار ينم يول..كنه يكردم داره صدام م يحس م..نگرانش بودم تينها يمامانم بودم و ب اديهنوز هم به  يول..كرد يارومم م

 ..افتاده بودم ريگ نجايا..اومد ياز دستم بر نم يكار

 ..بودن؟ ياون مردا ك يدون يم--

 ..اومده بودن ارشيمطمئنم از طرف ك يول..نه:شده بود گفتم  ينجوريا هيكه به خاطر گر يخش دار يسرمو بلند كردم و با صدا اروم

 ..مرده اي ميزنده ا ننيحتما اومده بودن بب..منم شك ندارم..نطورهياره هم:تكون داد وگفت  سرشو

 ..پس چرا ما رو نكشتن و رفتن؟-

فردا  مياگر هم نشد ميشيم وونايخوراك ح نجايرفتن چون مطمئن بودن امشب ا..كردم يروكه من زخم شونيكي:كرد وگفت  يكوتاه سكوت

 ..كنن دامونيپ ميبذار دينبا..ميبر نجاياز ا ديفردا صبح زود با يول..سروقتمون انيم

 ..نشه ديدعا كن بارون شد:اسمون نگاه كرد وگفت  به

 ..يبود و بارون يهوا ابر..نبود دايتو اسمون پ يستاره ا چيه..هم به اسمون نگاه كردم من

 ..چطور؟-

حمله بهمون  وونايامكان داره ح يو اونجور شهيخاموش م شيات..خب معلومه:گفت .. و رو كرد ريها رو ز زميچوب ه هيزل زد و با  شيات به

 ..كنن

 ..زبونم بند اومده بود..و وحشت تموم تنمو گرفت ديحرف رنگم پر نيا دنيبا شن..كرده بودم هيبودم و گر دهيترس يكاف يكه به اندازه  امروز

 ..م؟يشيخالص م نجايازا يپس ك:حرص گفتم  با

 ..روستا هست هيمطمئنم پشت اون تپه ها ..ميكن يفردا صبح زود حركت م..ميبر ييجا ميتون ينم كهياالن كه تار:گفت  يلحن جد با

 ..؟ياز كجا مطمئن-

 ..شناسه يروستا منو م يكدخدا..قبال اونجا بودم..اگر درست حدس زده باشم اسم روستا زراباد هست--

 ..ميافتيراه ب ميتا الاقل فردا بتون ميجون سالم به در ببر وونايخدا كنه امشب از دست ح:وگفتم  رونيدادم ب نفسمو

نگو و ساكت  يچيه يعني نيدستشو اورد باال و ا..اومد ساكت شد يدرختا م يخش خش كه از البه ال يصدا دنيجوابمو بده كه با شن خواست

 ..باش
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 ..شد ينم دهيد زيچ چيبود كه ه كيدرختا انقدر تار نيب..دقت دور تا دورمون رو نگاه كرد با

 ..كردم يترس فقط به اطرافم نگاه م با

 ..نداره تيامن نجايا..نيتو ماش ميبر ديبا..اروم از جات بلند شو-

 ..شعله ور شد شيات..شيچند تا چوب بزرگ و انداخت تو ات يرو ختيرو ر نياز بنز يكم..حرفش گوش كردم و از جام بلند شدم به

 ..رو باز كرد تا برم تو كه نيماش در

 ..سرگرد..سر..س-

 3..نگاهمو دنبال كرد و به پشت سرش نگاه كرد ريمس دينگاه وحشت زده م رو د يوقت

 ..براق كه دهناشون هم باز بود به من و سرگرد زل زده بودن يگرگ با چشما تا

 ..االي.. نيبرو تو ماش:گفت  عيسر سرگرد

من  يهم جا يا گهيهر كس د يعني..هم زل زده بودن به ما از ترس زبونم بند اومده بود ياون گرگا كه بدجور دنيبا د.. نيرفتم تو ماش عيسر

 ..شد يبود مطمئنا حال و روزش از من بدتر م

 ..نييپا دميرو كش شهيرفتم پشت در و ش..موند؟ رونيپس چرا ب..با تعجب نگاهش كردم..رو بست  نيدر ماش سرگرد

 ..رو بكش باال  شهيش: ديلب غر ريتو كه ز يايبپرسم چرا نم خواستم

 ..شما..اخه يول-

 ..اميمنم االن م..اين رونيهم ب نيرو بكش باال و از ماش شهيش..ستيمهم ن--

 ..باال دميرو تا اخر كش شهينگفتم و ش يزيچ گهيد

همون سمت  نيدور تا دور ماش..دستش يدرست مثل مشعل گرفت تو..رو برداشت شيات يتو يچند تا از چوبها..نگاهش كردم شهيپشت ش از

 ..ديكنار هم چ يفيخودمون چوب ها رو رد

 يمعطل يب..پشتش به من بود و نگاهش به گرگا..چند تا ضربه به در زد..هل بشه اروم اروم اومد عقب نكهيبدون ا..اومدن سمتش يداشتن م گرگا

 ..عقب دميدرو باز كردم و خودمو كش

 ..قفل در رو زد يمحكم كار يو در رو هم بست و برا نيماش ياومد تو سرگرد

انگار ..صداشون اونقدرا بلند نبود يول..شكست  يگرگا م يسكوت شب رو زوزه ..ميكرد يو فقط به گرگا نگاه م و فقط ميهم نشسته بود كنار

 ..دنيكش يداشتن خرناس م

 ..بودم كه امن باشه دواريام يعني..جامون امن بود نيماش نيا يتو يول..گرسنه هستند و منتظر فرصتن تا مارو شكار كنن يدونستم حساب يم

 ..ميبش يتوش مخف ميهم دار نويبود كه هم يشكرش باق يبازم جا..عقبش سالم بود يكه داغون شده بود ول نيماش يجلو

 ينفس ها يصدا يحت..بود ينيواقعا سكوت سنگ..ميمن و سرگرد هم سكوت كرده بود..دنيكش يو زوزه م دنيچرخ يم شيها دور ات گرگ

 ..ميديشن يهم م گرويهمد

اتفاق افتاد  نيدفعه ا هيچون همه جا ساكت بود و ..نبود شيكه ات نطرفيا..درست كنار من..نيماش ي شهيشد به ش دهيمحكم كوب زيچ هيدفعه  هي
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 ..خودمم كر شد چه برسه به سرگرد يزدم كه گوشا ـــــغيج نيهمچ

 شتريب دنشيبا د..گرگـــه دميلحظه برگشتم د هي..شهيبه ش ديكوب ياون موجود هم خودشو م..دميكش يم غيكردم و ج يم هيبلند گر بلند

 يقلبم به تند..كردم هر ان امكان داره حنجره م پاره بشه يكه احساس م دميكش يم غيج نيهمچ..رهينبود جلومو بگ يكس گهيوحشت كردم و د

 ..ديتپ يم

 ..كردم يداشتم سكته م..اروم و قرار نداشتم..كردم  يم هيو گر دميلرز يم

 ..سالمش بود يبازو..دميسرگرد رو سفت چسب يبود بازوبودم كه حواسم ن دهيترس انقدر

تو ..وزنده بشم رميشد هزار بار بم يها باعث م نيا..دنيكش يزدن و زوزه م يم شهيوخودشونو به ش يكيگرگا هم اومده بودن كنار اون  ي هيبق

 ..بودم دهينترس يزياز چ ينجوريعمرم ا

 يواسه  گهيكردم د يو داد م غيده نفر ج يخود من به اندازه ..داشت كه بگه؟ يچ يعني..گفت ينم يچيسرگرد ه..هقم بلند شده بود هق

 ..دوتامون بست بود

 ..شد ينم دهيدرش د يترس چيه..اروم بود..دميشن صداشو

 ..ينگران باش ستيالزم ن..جامون امنه نجايدختر ا..اروم باش--

 ..؟يبشكنن چ..رو شهيش..اگه..ا:گفتم هيهمون حال با گر در

 ..خواست بره جلو كه محكمتر بازوشو گرفتم..با وحشت نگاهش كردم..سرگرد تكون خورد..شد دتريم شد هيرگ

 ..؟يريكجا م-

عنوان حاضر نبودم  چيبه ه..كرد زل زده بودم بهش  يم داديكه ترس و وحشت درش ب ياز اشكم در حال سيخ يبا چشما..و نگاهم كرد برگشت

 ..بازوشو ول كنم

 ..يخوام برم از تو يم--

 ..توروخدا..ديتنها نذار نجايمنو ا..ديتوروخدا نر..نه:و لحن پر از التماس گفتم  هيوسط حرفشو با گر دميپر

 ..انگار ناراحته..نگاهش گرفته بود..حرف ها نيغرور و ا ينه از رو..اخماش تو هم بود..زل زده بود تو چشمام..كردم  يالتماسشو م مظلومانه

 ..اسلحه م رو بردارم خواميم..رمينم ييجا:گفت  يفته الحن گر با

 ..از كجا؟..اسلحه؟-

 ..كنم داشيپ ديبا..نيماش يجلو نيهم--

 ..بود كيتار..به جلو انداختم ينگاه مين

 ..؟يكن داشيپ يخوا يم يچطور..كهيكه تار نجايا-

 ..روشن شد..فشار داد رشويز يدر اورد و دكمه  فندكشو

 ..بهتره يچياز ه ينورش كمه ول..ازش استفاده كرد شهيبه عنوان چراغ قوه هم م-

 يهنوز هق هق م يم بند اومده بود ول هيگر..كردم يبرده بودم جلو ونگاهش م يدوتا صندل نيسرمو از ب..جلو منم همراهش رفتم ديكش خودشو
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 ..كردم

 ..سرشو بلند كرد وبا لبخند اسلحه ش رو گرفت باال..گشت يدونبالش م ريز اون

 ..يصندل ريافتاده بود ز--

 ..؟يباهاش چكار كن يخوا يحاال م:هق هق گفتم  با

 ..اومد عقب كنارم نشست..كنار دميكش خودمو

 ..ميكن ياگر الزم شد ازش استفاده م..يچيفعال ه--

 ..ه؟ها محكم شهيش يمطمئن:گرگا نگاه كردم و گفتم  به

 ..نه--

 !..نــــه؟:زدم  داد

 ..شكنه  يشكننده ست و م..ست  شهيش..ستيخب از اهن كه ن..بابا يا:نگاهم كرد وگفت  عيسر

 ..خوره يما رو م..م؟ياگر شكست چه كار كن..نيبد حيخواد حالتشو برام توض ينم:داد زدم  سرش

 ..خورده بشم زيموجودات نفرت انگ نيكه توسط ا دميترس يم يليخ..اخرمو مظلومانه گفتم ي جمله

 ..ترسوند يمرد رو نم نيا زيچ چيانگار ه..پر از ارامش..اروم بود نگاهش

 شهيش..كرد يو نگاهمون م نيهم رفته بود رو كاپوت ماش شونيكي نباريا..شهيو باز خودشونو زدن به ش دنيكش يبلند يموقع گرگا زوزه  همون

 ..دست سازنده ش درد نكنه..هيمحكم نيعجب ماش..اومدن تو يخداروشكر وگرنه راحت م..ودب ختهينر يجلو داغون شده بود ول ي

 ..شد شتريتركش ب شهيش..شهيكوبه به ش يداره خودشو م دميكمال تعجب د در

 ..نشكنه شهيفقط ش..خدا غلط كردم يا..سرگرد يبه بازو دميچسب يچ نيودوباره ع دميبنفش كش غيج هي

 ..تو ادياالن م..كشنه يرو م شهيداره ش..شكنه يداره م:گفتم  غيبا ج همراه

بازوشو  ديو نبا ستيدونستم كارم درست ن يم..حركاتم دست خودم نبود..با وحشت به بازوش فشار دادم و صورتمو پنهون كردم سرمو

كه تنها نبودم و اون كنارم بود  نيهم..اشتمهمه گرگ فقط اونو د نيوسط ا تيموقع نيا يباال سرمون شاهد بود كه من تو يخدا يول..رميبگ

 ..بود يبرام دلگرم ييجورا هياروم كه نه  تهالب..كرد يارومم م

رفتارم  يرو يكارام ناخواسته بود و كنترل يهمه  يول..فشار داده بودم اديانگار ز..اخش بلند شد يصدا..به بازوش چنگ انداختم ناخداگاه

 ..نداشتم

تونست بهم  يكه م يكس..دميد يخودم م ياون لحظه سرگرد رو ناج يتو..فكر كنم يقبل از هركار ذاشتيبه عقلم غلبه كرده بود و نم ترس

 ..كمك كنه

 ..متوجه اطرافم نبودم گهيد..شد از حال رفتم يدونم چ يدفعه نم هي..شهيبه ش دنيكوب يخودشونو م ييدوتا نباريا

******* 

امروز استرس ..سوخت ياو م يدلش برا..ستيو حركاتش دست خودش ن دهيدانست ترس يم..دردش گرفت ..انداخت را چنگ شيبازو بهار
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 ..بدتر بود زياز همه چ گريوجود گرگ ها د..انها وارد شده بود يبه هر دو ياديز

 ..شد يهم حس م نيداخل ماش يسوز وسرما حت نيهوا سوز داشت و ا..بود ياتش رو به خاموش..كرد دنيشروع به بار يديشد باران

گذاشت  ينم..گرفت يبهار ارام نم ياز طرف..سكوت كرده بود ايار..بود دهيمحكم به او چسب..فشرد ياو را در دست م يو بازو ديكش يم غيج بهار

 ..و قصد شكستن ان را داشتند دنديكوب يجلو م ي شهيواز ان طرف هم گرگها خودشان را به ش..تمركز كند ايار

 ..شل شد ايار يدستانش از دور بازو..ماند شيحركت سرجا يناگهان بهار ب..كرد كيشل ياسلحه ش را اماده  ايار

 ..از زور ترس از حال رفته بود..شده بود هوشيب..يصندل يبهار به پشت افتاد رو..تكانش داد يمتعجب نگاهش كرد كم ايار

 3هر ..از مشعل ها را برداشت يكي عيخم شد و سر..اتش هنوز روشن بود..شد ادهيپ نيارام از ماش ايار..شكست يم شهيش گريد يچند ضربه  با

 ..خوردند يتكان نم يحمله بودند ول ياماده ..بودند ستادهيا شيگرگ جلو

 ..بود گرگ ها را به طرف خود بكشاند نيقصدش ا..از اتش فاصله گرفت..در را بست..اسلحه ش را در دست فشرد ايار

 3هر ..3و ..2..1..گلوله سكوت دره را بر هم زد يدر پ يپ كيشل يصدا يگرگ به طرفش حمله كردند ول 3كه از اتش دور شد هر  نيهم

به  گريد يكيكه ان موقع كنار اتش بودند و  شانيتا3..تا بوده است 4مطمئن بود تعداد انها  ايار..افتادند نيزم يغرق در خون بر رو وانيح

 ..گرگ كجا بود؟ نيپس چهارم..زد يپنجره ضربه م

 ..تا كشته شدند 4هر ..كرد كيگرگ كه قصد حمله به او را داشت شل دنيبرگشت و با د عيخش خش از پشت سرش سر يصدا دنيشن با

با حس  گريد واناتيوگرنه ح..كرد يدور م نجايگرگ ها را از ا يجنازه  ديبا..كتش را به خود فشرد..ديچك يقطرات باران م ايار يسر و رو از

 ..امدند يخون به انجا م يكردن بو

 ..همانجا گذاشتشان و برگشت..و به طرف درختان برد ديكش يكي يكيتا گرگ را  4 هر

 ..از شدت باران كم شده بود..نبود يگرخبريد..به اطرافش انداخت ينگاه..نمانده بود ياز اب باق يزيچ..شست يرا با اب بطر دستش

 ..نشاند يصندل يرا گرفت و او را رو شيارام شانه ها..خم شده بود نييبه پا يصندل يسر بهار از رو..در را زد و قفل نيداخل ماش رفت

 ..داد صيتشخ شينفس ها يدر پ يمنظم و پ يرا از صدا نيا..فرو رفته بود يقيخواب عم به

 ..لبانش نشست ينا خداگاه لبخند رو..كرد يهق هق م يزير يخواب هم با صدا يتو يحت..بود دهيمظلومانه خواب..صورتش نگاه كرد به

 ..با گرگ ها چكار كردم حتما ديد يشد و م يم دارياگر ب..ديهمون خوب كه خواب:لب گفت  ريز

 ديشا..دانست يكه خودش م ليبه همان دل ديشا..افتدياو ب يبرا يدوست نداشت اتفاق يول..دانست چرا ينم..از گفتنش هم اجز بود..نداد ادامه

 ..هم

 يبه پشت..جلو انداخت يصندل يكت را رو..بود سيخ شيموها..را از تن خارج كرد سشيكت خ..كرد ياحساس سرما م..ديكش يقيعم نفس

 ..هم گذاشت يچشمانش را رو..داد هيتك يصندل

 ..كرد يزد و هق هق م يدر خواب حرف م..نگاهش كرد..چشمانش را باز كرد..ديزمزمه وار بهار را شن يموقع صدا همان

 ..شود شيجلو برد تا متوجه زمزمه ها يرا كم صورتش

 ..مامان..مامان-
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 ..كرد يصورتش مظلومانه تر از قبل جلوه م..كرده بود سيرا خ شيباياشك صورت ز..زد ياسم مادرش را صدا م مرتب

حتما از فشار ..تب داشت يكم..او گذاشت يشانيپ يجلو برد و رو دستش را ديبا ترد..بهار داغ بود ينفس ها..كم نگاهش كرد ياز ان فاصله  ايار

 ..به او وارد شده بود ياديبود كه امروز به حد ز يعصب

 ريذهنش درگ..چشمانش را بست..ديكش قينفس عم..شد رهيبه سقف خ..داد هيتك يسرش را به پشت ايار..ختير ياشك م بهارهمچنان

كرد هر چه زودتر صبح شود تا بتوانند  يدعا دعا م..بودند رافتادهيدره گ نيا يدر دادگاه تا به االن كه تو از حضورشان..اتفاقات امروز ريدرگ..بود

 ..نجات دهند نجايخودشان را از ا

با ..بود دهيچسب ايبه ار بايتقر..او گذاشت يشانه  يتا خواست چشمانش را باز كند بهار دستش را رو..حس كرد كينزد يبهار را از فاصله  حضور

 ..گفت يم انيهذ..خواست يلب كمك م ريز نباريا..هنوز خواب بود..شد رهيتعجب به او خ

نور داخل ..بهار عقب رفته بود يروسر..كرد يهم حس م شيلباس ها يتن بهار را از رو يگرما..مردانه را به تن داشت رپوشيتنها همان ز ايار

 ..هم از نور مهتاب روشن بود نيش شده بود و داخل ماشاتش خامو..باران بند امده بود ..كم بود نيماش

همه و همه باعث ..تب دارش  ينفسها يداغ يحت..شانه ش بود يحرارت دستانش كه به رو..تنش يگرما..بهار به او ياز اندازه  شيب يكينزد

 ..شده بود شيكالفگ

 زهيغر..در او وجود داشت زهيغر نيخواه ناخواه ا..در هردو حالت انسان بود..يادم معمول كيباشد چه  سيحاال چه پل..زهيغر يبود و دارا مرد

 ..داشت ميكه از ان ب يمردانه ا ي

 ..بود دهيبهار سفت و محكم اورا چسب يخواست بهار را از خود جدا كند ول..را ارام تكان داد  دستش

تن او  هيشده بود و از گرم كيبهار به او نزد يتيوضع نيو در چن نطورياسته اناخو نكهيازا يول..بود يادم خوددار..ازخودش مطمئن بود..بود كالفه

 ..شد احساس عذاب وجدان كند يباعث م نهايحالش منقلب شده ا نيچن نيا

هوس  ياز روكه به او دست داده بود  يحالت..نبود ييبرخوردها و كارها نياو اهل چن يناخواسته بود ول نكهيبا ا..افتدياتفاقات ب نيخواست ا ينم

 چيبه ه..دنبود كه دنبال هوا و هوس باش يمرد ايار..و راه دوم عالقه..راه اول هوس..شد يكه به دو راه ختم م يا زهيغر..بود زهيغر ياز رو..نبود

 ..راه دوم يول..را قبول نداشت نيعنوان ا

او اختالفاتش با  ليدل..بود يياو جدا ليدل..بر ترسش نبود ليها دل نيكدام از ا چيه..نه ..داشت يراديبهار ا نكهينه ا..ترساند يدوم او را م راه

 ..داشته باشد ميب ندهيشد او از ا يباعث م يبود كه همگ زهايچ يلياو خ ليدل..بود گرانيد

 ..د؟را در خود سركوب كن ديحس جد نيتوانست ا يم ايا..بود؟ يشدن ايا يول..بتواند سركوبش كند ديشا..كرد يم يحس دور نيا از

 ..ترسش هم به همان اندازه بود يول..شد يتر م يكرد حسش قو ينگاهش كه م..شد رهيبهار خ به

 ..فرو رفته بود يقيبار بهار به خواب عم نيا..او را از خود جدا كرد ارام

 ..شد رهيبه ماه خ..سرش را برگرداند..داد هيتك يصندل يپشت به

 ..كم چشمانش گرم شد و به خواب رفت كم

 ..انها بود يبرا يروز خسته كننده ا امروز
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 ..و اضطراب شياز تشو پر

 نهم فصل

 ..ميكم كم برام جا افتاد كه كجا هست..به اطرافم انداختم ينگاه گنگ..چشمامو باز كردم ياروم ال ديچيدلم پ يكه تو ياحساس درد با

 ..چشمام گذشت يجلواز  نمايس يمثل پرده  شبيگرگ ها و اتفاقات د يحمله  يدفعه صحنه  هي

از  دميترس يم..كجا رفته؟ ايخدا..وحشت كردم..سرگرد نبود..كنارمو نگاه كردم..نبود يخبر..رو نگاه كردم رونيب نيماش ي شهيترس از ش با

 ..بشم ادهيپ نيماش

كامل  ديهنوز خورش..به اطراف انداختم يو نگاه دميدستامو به هم مال..اديم يخدا چه سوز يوا..نييپا دميرو كش شهيكم ش هيكنار پنجره و  رفتم

 ..بود ومدهيباال ن

 هينخورده بودم و غذامون شده بود  يچيه..بود ياز گرسنگ..درد گرفته بود يدلم حساب..چوب بود كهيدستاش چند تا ت يتو.. دمشيدور د از

 ..نمونده بود يباق شيزيعسل كه اونم چ شهيش

 زميه يرو ختيچوب رو ر يها كهيپاش نشست و ت ينگاهم بكنه رو يحت ايبه من بكنه  يتوجه نكهيا بدون..شدم ادهيرو باز كردم و پ نيماش در

 ..كرد يروشن م شيداشت ات..مونده بود يباق شبيكه از د ييها

 ..هم خوردم يكم از ابش به صورتم زدم و كم هي..توش نبود ياديز زيچ..اب رو برداشتم يبطر

 ..بود نييسرشم پا..گفت ينم يچيه..به اون بود نگاهم

 ..ريصبح بخ..سالم:كردم و گفتم  يسرفه ا تك

 ..ريصبح بخ:وخشك گفت  يلب جد ريها و ز زميه ريسرشو بلند كنه فندك رو گرفت ز نكهيا بدون

 ..گرگا افتادم اديدفعه  هي..كنه؟ يچرا نگاهم نم..چش شده؟ نيا واااا

 ..شد؟ يچ شبيد-

 ..رفت نيجاش بلند شد وبه طرف ماش از

 ..شد؟ يچ يچ--

 ..شدن؟ يگرگا چ نهيمنظورم ا-

 ..ذاشت ينم بشيبراش با ارزشه كه تو ج يليانگار خ..رو باز كرد و فندكشو گذاشت تو داشبورت نيماش در

 يمن يكرد غيج غياز بس تو گوشم ج..كم فكركنم هيتازه فرصت شد  يسركار خانم از ترس غش كرده بود يوقت..يچيه:زد وگفت  پوزخند

 ..يراحت نيبه هم..دخلشون رو اوردم ريتا ت4بعد هم با ..تونستم تمركز كنم

 ..شده؟ ينجوريچرا ا نياصال ا..كرد؟ يداشت مسخره م م يعني

 ..بودم دهيخب ترس..مگه دست من بود؟:گفتم  يبا لحن جد.. دميمال يكه دستامو به هم م يدر حال..نشستم شيكردم وكنار ات يكمرنگ اخم

 ..زل زد شيروم نشست و به ات روبه

 ..جاش رو بازوم هست..يديكامال معلوم بود ترس..اره خب--
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 يجا..اروم كتش رو زد كنار و بازوشو نشون داد دينگاه گنگم رو كه د..نگاهم كرد يچشم ريسكوت كردم ز ديد يوقت..نگاهش كردم گنگ

 ..ناخن بود

 ..داره؟ يبه من چه ربط نيخب ا-

 ..هنوزم پوزخند رو لباش بود..داختبهم ان ينگاه مين

 ..يندازيدونستم تو خواب هم مثل بچه گربه چنگ م ينم--

 ..ادينم ادمي يزيمن كه چ-

 ..اديب ادتي دمينبا:جاش بلند شد و گفت  از

 ..و به طرف من گرفت رونيعسل رو اورد ب ي شهيش نيماش يتو از

 ..حال و حوصله ندارم كولت كنم..هيچون راهمون نسبتا طوالن.. يفعال ضعف نكن..كم بخور هي ريبگ--

 ..رهيگ يم ليچه خودشم تحو..عمرا..؟يكولم كن..اوهو:دلم گفتم  تو

 ..تو هم و رفت اونطرف نشست دياخماشو كش..بهم انداخت ينگاه كوتاه..دمياز دستش كش بايرو تقر شهيش

 ..بهتر بود يچياز ه يگرفت ول يغذا رو كه نم يجا..كم از عسل خوردم هي

داد  يبود و صورتش نشون م ختهيكم بهم ر هيموهاش ..نگاهش كردم يچشم ريز..كم خورد هياونم ..نگفتم يزيرو گذاشتم جلوشو وچ شهيش

 ..شد يم يجد يمخصوصا وقت..دوبرابر شده بود شييرايگ يهمراه با اخم بود ول نكهينگاهش با ا..هنوز هم جذاب بود يول..خسته ست

 ..نگاهمو حس كرد چون سرشو بلند كرد  ينيانگار سنگ..من زل زده بودم بهش يكرد ول ينگاهم نم ونا

 ..كنه؟ يرفتار م ينجوريچرا داره باهام ا..ه؟يدردش چ نميخواستم بب يم..دميندزد نگاهمو

 ..نييتو هم و سرشو انداخت پا ديكش شترياون اخماشو ب يول

 ..ميهر چه زودتر حركت كن ديبا..خرت و پرت هست جمع كن يهرچ نيبرو از تو ماش يمنو نگاه كن ينيبش نجايا نكهيا يبه جا--

 ..سهيفعال اون رئ..هم نداشتم يا گهيد يخب چاره  ينداشتم بلند شم ول حال

توش و انداخت روشونه  ختيكوله برداشت و لوازم رو ر هي نياز عقب ماش..برداشتم نيخوره رو از تو ماش يدونستم به دردمون م يكه م يچ هر

 ..ش

 يكردم م يفكر م يهر چ..كرده؟ رييهمه تغ نيشبه سرگرد رفتارش با من ا هيسوال بود كه چرا  يخودم جا يبرا..كرد يبه من نم يتوجه اصال

 ..رفتارو بكنه نيباهاش نداشتم كه باعث بشه با من ا يكار دميد

 

جلو  ي نهييبه ا كيقران كوچ هيو نيانداخت تو ماش راهنويپ..و خاموشش كرد شيرو ات ختيكم خاك ر هيبود  يكه خون راهنشيهمون پ با

 ..كتش بيگذاشتش تو ج..ديبود اونو برداشت و بوس زونياو

جز  يزيچ ميرفت يجلوتر م يو بازم هر چ ميشد يدرختا رد م يازالبه ال..رفت يگفت و جلو جلو م ينم يچيه..منم دنبالش رفتم..كرد حركت

 ..شد ينم دهيو بوته ددرخت 
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كه ناخداگاه گفتم اخ و  ديكش ريت نيدفعه همچ هي..كرد يبود و درد م يشكمم خال..نا نداشتم گهيد..ميرفت يراه م ميبود كه داشت يساعت 1 بايتقر

 ..دوال شدم و دستمو به شكمم گرفتم

 ..هنوزم اخم داشت..و به طرفم برگشت ستاديتو جاش ا..دياخم رو شن يصدا

 ..شد؟ يچ--

 ..كنه يدرد م يليخ..دلم:ناله گفتم  با

كه  ميهم ندار نيماش گهيد نباريو ا ميرس يشب هم به روستا نم يو معطل كن يايانقدر شل راه ب ياگر بخوا:و گفت  رونيحرص نفسشو داد ب با

 ..ميبش يتوش مخف

 ..كرد؟ يمگه دست من بود كه دلم درد م..حرفش حرصم گرفت نيا از

 يدرد م يليدلم خ..ستيحالم خوب ن گميدارم بهت م..؟يديدستور م يچرا ه:سرش داد زدم  يبلند يبا صدا بايتقر..ستميكردم صاف با يسع

 ..مگه دسته منه؟..كنه

 ..يايراه ب يبتون ديبا يكن داينجات پ يخواياگر م..ستيدست منم ن--

 ..تونم ينم گميم..؟يزن يچرا حرف زور م-

 ..يمن رو هم معطل خودت كرد..بمون نجايس همپ:گفت  تيعصبان با

 ..انقدر پست بود؟..بذاره و بره؟ نجايخواست منو ا يم يعني..بود يجد..زده نگاهش كردم بهت

 ..اد؟يسرم م ييچه بال ستين التونميخ نيع..؟يريو م يكنيمنو ول م يعني-

 ..كنم يكارو م نيهم ياريدر ب يكنه و بچه باز يكجام درد م يبگ يو ه يناز كن ياگر بخوا:صورتمو گفت  ياشاره ش رو گرفت جلو انگشت

 ..ارميازش كم ب ديمنم نبا..دميد يپشت و پناه م يجنگل خودمو ب نيوسط ا..كرده بودم بغض

 ..نييبفرما..راه باز و جاده دراز..خورم يشد من از جام تكون نم نطوريحاال كه ا..؟يهست يك يفكركرد:خشم نگاهش كردم وگفتم  با

خوام بغضمو  يم..شميدارم خفه م..خدا كنه زودتر بره..بودم يهم بغض داشتم هم عصبان..درخت نشستم و زانوهامو تو شكمم جمع كردم هي كنار

 ..تونم ينم سادهيجلوم وا نيتا ا يبشكنم ول

 ..لجباز يدختره :حرص سرم داد زد  با

 ..كه هست ينيهم:منم داد زم ..بلند كردم و نگاهش كردم سرمو

 ..؟ياينم..نه؟يحرف اخرت هم--

 ..بهار هم بره به درك..نييبفرما..دست وپاتون باشم يخوام جلو ينم..امينه نم-

متهم بودم نه اون  گهينه من د..بردم يمثل قبل ازش حساب نم گهيد..برام مهم نبود يول..ديكش يشعله م تيچشماش خشم و عصبان از

 ..منم بهار اياون ار.. ميبود يدو تا ادم معمول نجايا..بازجو

 ..دميداد زد كه تو جام پر نيهمچ

 ..يبش وونايجا باش تا خوراك ح نيهم..اين..به درك--
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 يچشمم رو يقطره اشك از گوشه  هيكه پشتشو به من كرد  نيهم..با چشم دنبالش كردم..و رفت ديهم پشتشو كرد به منو راهشو كش بعد

 ..ديصورتم چك

 ..وجدان يب..نامرد..يليخ..يپست يليخ..يلعنت:زدم  داد

 ..؟يهست يبرنگشت بگه با ك اصال

 ..يكس ياحساس ب..كردم يم يپناه ياحساس ب..هيگر ريگذاشتم رو زانوهام و زدم ز سرمو

بود  يبتيه مصچ نيا ايخدا..جنگل تك و تنها چكار كنم؟ نيا يحاال منه بدبخت تو:لب گفتم  ريكردم ز يكه هق هق م يدر حال..بلند كردم سرمو

 ..؟يقسمتم كرد

 ..كنم يكار هي ديبا..و زار بزنم نميبش نجايهم دينبا..گذشته بود يساعت مين بايتقر

رو رفته بودم  ياديراه ز..دستمو گرفتم به شكمم وراه افتادم..شده بود شتريدل دردم ب..اشكامو پاك كردم نمياست يبا گوشه ..جام بلند شدم از

 ..چرخم يكردم دارم دور خودم م يهمه ش احساس م يول

فكر  نيبا ا..كنه يم بميداره تعق يكيمطمئن بودم ..چند نفر رو حس كردم ديشا اينفر  هيحضور ..دميخش خش شن يدفعه ازپشت سرم صدا هي

 ..دميبه خودم لرز

 ..زدم يدست وپا م..دميكش يخفه ا غيج..از درختا يكيپشت  ديدستشو گذاشت رو دهانم و منو كش يكيدفعه  هيوخواستم بدوم كه  برگشتم

 ..نفس هاش روكنار صورتم حس كردم يگرم..ساديمنو چسبوند به درخت و خودش هم پشتم وا..بهش بود پشتم

 ..ميافتيم ريوگرنه گ..ساكت باش..سسسسيه--

 ..بود ذوق كرده بودم نجايا نكهيهم از ا ييجورا هيدروغ چرا  يبودم ول ياز دستش عصبان نكهيبا ا..سرگرد بود يصدا..بود خودش

 ..دميچند نفر رو از پشت درخت شن يصدا..من كه ارومم يول..بكشم غيج ديترس يانگار م..هنوز رو دهانم بود دستش

 ..ن؟يهمه جارو گشت..شد؟ يچ--

 ..نيانگار اب شدن رفتن تو زم يبله اقا ول--

 ..ســـالم..گفتم؟ يچ ديديشن..خوام يمن هردوتاشونو سالم م..نيبازم بگرد..دور نشدن اديمطمئنم ز--

 ..بله قربان--

 ..بود ارشيك..خود پست فطرتش بود..دادم صيصداشو تشخ..كردم يوحشت به مكالمات اونا گوش م با

 دهياز گرگ ها نترس شبيد دميترس يم ارشيانقدر كه از ك..دميكش يم غيشد دست سرگرد رو دهانم بود وگرنه از زور ترس ناخداگاه ج خوب

 ..فهمم ياالن م نويا..بودم

 ..برگشتم ونگاهش كردم..سرگرد اروم دستشو برداشت..گذشت قهيچند دق..شدن يدور م نجايكه از ا دميپاهاشونو شن يصدا

 يراب..اومدن طرف تو يداشتن م..اونا متوجه من نشدن..دمشونيرفتم كه د يداشتم م..دارو دسته ش دنبالمونن ارشويك:اخم نگاهم كرد وگفت  با

 ..نطرفيا يايم يدار دميكنم كه د داتيبرگشتم تا پ نيهم

 ..؟يبر يخواست يمگه نم..؟ياومد يچ يبرا:گفتم  يلحن جد با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٣ 

 ..ارشيك ايمن  اي..كنه؟ داتيپ ارشيتا ك يمون يم نجايهم اي يايبا من م..حق انتخاب با خودته يول..خوام برم يخواستم برم و االن هم م يم--

 ..ندهيكردم برام خوشا ياحساس م يبود ول يدونم چه حس ينم..بشم يجور هيباعث شد )..ارشيك ايمن ( اياخرش كه گفت  ي جمله

 ..يريبگ ميودرست تصم ينكن يبهتره لجباز--

 ..ه؟يدرست چ ميبه نظرت تصم-

 ..خودت بگو-

 ..پس شما بگو..دميمن پرس-

 ..پرسه ياز مامور دولت سوال نم يكس--

 ..داره؟ ياشكال..پرسم يمن م يول:چشماشو گفتم  يزدم تو زل

جونت به خطر  ياگر بمون يول..كنه يم دتيتهد يخطر كمتر ياياگر با من ب:كالفه صورتشو برگردوند وگفت ..نگاهم كرد رهيلحظه خ چند

 ..افتهيم

 ..جون من برات مهمه؟-

 ..كم رفتم عقب هيو  دميبرگشت و نگاهم كرد كه ترس نيدفعه همچ هي

 ..نشسته بود شيشونيپ يرو يظيغل اخم

 ..ه؟يمنظورت چ:خشم سرم داد زد  با

 ..كردم خودمو نبازم يهم سع ياز طرف يول..تته پته افتاده بودم  به

 ..فقط سوال كردم..داشته باشم؟ يمنظور ديمگه با..يچيه..ه-

 ..دادم هيبه درخت پشت سرم تك..ردماو ياز كاراش سر در نم..بودم دهيواقعا ازش ترس..فكش سفت شده بود..جلو اومد

من ..ميافتاد ريگ يلعنت يدره  نيا يتو نجايمن و تو هر دو ا..رو برات روشن كنم يزيچ هيبذار :چشمام وگفت  يشد تو رهيتمام خ تيجد با

حاال ..نهيبه خاطر هم يايبا من ب گميقصد من فقط وفقط نجات جونمونه واگر هم بهت م..راهش رو هم بلدم..ميكن داينجات پ نجايكه از ا خواميم

 ..گفتم؟ يچ يديفهم..بهت حمله نكرده باشن وونايتازه اگر قبلش ح..يبمون ارشيبه استقبال ك نجايهم يتون ينداره م يتياگر جونت برات اهم

قصدت نجات جونه  يگيشما م..رادمنش ايپس حاال شما گوش كن جناب سرگرد ار:گفتم  يلب با لحن گرفته ا ريز..چشمام بود يرو نگاهش

 نجايا يتون يم تهياهم يكه اگر جونت برات ب يهم گفت نويا..شهيم يپس برات مهمه كه سرنوشت من چ يبند يجمع م يدار..درسته؟..ماست 

چرا جونم برام  يدون يم..خبرم يكه برام ارزش داره مادرمه كه االن از حال و روزش ب يزيتنها چ..زهيچ نيارزشتر يبرام ب منجون ..اره....يبمون

 ..؟يدون يم..ته؟ياهم يب

 ..مدت بهشون عادت كرده بودم نيا يتو..اشكام مهمون چشمام شد..كنارش رد شدم وپشتمو بهش كردم از

 چيه يبزرگ نيبه ا يايتو دن يدون يم..؟يچ يعني يكس رو نداشته باش چيه ايدن نيا يمادرت سرطان داشته باشه و تو يدون يم:بغض گفتم  با

 ..؟يچ يعني يوباهاش درد ودل كن يشونه هاش بذار يتا سرتو رو يرو نداشته باش كس

 ينيترسم ناراحتش كنم وحالش از ا يم..ترسم يم..تونم ياالن نم يول..كردم يدرد و دالمو با اون م يهمه  ضهيبفهمم مادرم مر نكهيقبل از ا تا
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 ..كه هست بدتر بشه

غم ..بودم يدختر تودار..دلم يحرف ها عقده شده بود رو نيا يهمه ..كردم يم ياحساس خفگ..نرفت  نييپا يگلومو قورت دادم ول يتو بغض

 ..طاقتم تموم شده بود گهيد..بارون كه با خدا حرف زدم ريز شبيمثل د..كرد يدفعه سر باز م هيدلم و  يتو ختمير يو غصه م رو م

ادم پست  هيزن  ياز زور فقر بر يدون يم..؟يچ يعني يداروهاشو بخر يپول نداشته باشمادرت جلوت بال بال بزنه و تو  يدون يم:ناله گفتم  با

 ..؟يچ يعنيمادرتو فراهم كنه  يتا فقط بهت قول بده داروها يفطرت هوسباز بش

 ..بود نييسرش پا..ونگاهش كردم برگشتم

تونم  يكه نم ههيانقدر شوم و كر..تونم بگم يوقتم نم چينگفته كه ه لياونم به هزار دل..گذرم يمن از جونم م..اره؟..؟يچ يعني يدون يم:زدم  داد

به اون ..به خدا..دارم مانيمن هنوز ا..به خاطر عذاب پس از مرگ..نه به خاطر مرگ..ترسم؟ يم يمن از خودكش يدونست يم..ارميبه زبون ب

 ذارميم مانمويا..كنم يم نكارويحتما ا رهيم كه اگر مادرمو ازم بگخودم عهد كرد يبا خودش عهد كردم با خدا يول..گناهه يخودكش نكهيبه ا..ايدن

 ..چرا؟ يدون يم..پام ريز

 ..يزياز هر چ يته..بود يانگار خال..نبود داياز نگاهش پ يچيه..سرشو بلند كرد و زل زد تو چشمام اروم

در  زيچه چ ستيمعلوم ن..شميم نيچون تنهاتر..كنم هيرو بعد از مادرم ندارم كه بهش تك يكس چيچون ه..كسم يچون ب:بغض گفتم  با

 ..يچيه..ندارم يچيه..باشم دواريكه ام ينه شغل..دارم كه بتونم خودمو زنده نگه دارم ينه پول..انتظارمه

تا خودم زنده  رميجون ادما رو بگ..و پست فيادم كث هيبشم ..انگل هيبشم ..برم تو كار خالف ديبا..مواد بفروشم ديبا..كنم يخودفروش ديبا پس

فالن كس خدا  گهياون مادر نم..پشتم باشه كه به بچه ش مواد فروختم؟ يتا عمر دارم اه مادر..بچرخونم؟ مويبا پول خون ادما زندگ..بمونم؟

 ..گرم بخوره نيبه زم يكف دست بچه م اله ذارهيمواد رو م نيكه ا يكس گهيم..كنه نتيفرن

جناب  يول..شهيسرم نم يچيندارم وهنوز ه شتريسال ب 18..من بچه م يفكركرد يخودت نشست شيپ ديشا..بشه ينجوريخوام ا ينم من

 يكه بودم دستام از زور سرما م كيكوچ..رو متحمل شدم ياديز يها يسخت..م دهيادم رنج كش هيمن ..وقت فراموش نكن چيه نويا..سرگرد

پول  يچون حت..قطعش كرده بودن نيهم يبرا ميبد مين پول گاز رو نداشتكرد تا گرم بشه چو يدستاش و ها م وگرفت ت يو مامانم م ديلرز

 ..نميكه مادرمو بب نهياالن فقط تنها ارزوم ا..روز افتادم نيتا االن كه به ا ريبگ نهاياز ا..ميكپسول گاز بخر هي مينداشت

 ..يبهار ساالر..يمنه واقع..خوده خودم..منم نيا..؟ينيب يم..چقدر بدبختم؟ ينيب يم:زدم وگفتم  پوزخند

 يگيم شبيهمونطور كه د..گهيد ايب..ريجونشو بگ ايب..رشيبگ ايب..به تو دشيكف دستشو م ذارهيكه جونشو م يكس:بردم جلو و داد زدم  دستمو

 ..يكن يباور كن در حق من لطف م..منم خالص كن ايب ياون گرگا رو خالصشون كرد

 ..كردم يخم شده بودم و ناله م..و دستمو به شكمم گرفتم دميكش غيكه از زور درد ج ديكش ريدلم تسر  نيدفعه همچ هي

 ..دميچيپ يمثل مار به خودم م..سرم به طرف جلو خم شده بود..افتادم كه سرگرد خودشو به من رسوند و بازومو گرفت يم داشتم

 ..دادم هيكرد نشستم و به درخت تك كمكم

 ..كرده بود  سيصورتمو خ اشك

 ..يبكش قيكن نفس عم يسع:گفت  يبه روم زانو زد و با نگران رو
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دردار و  لياست وانيل هيتو  ختيكم عسل ر هي..اورد رونيكوله عسل و اب رو ب ياز تو..نداشت يا دهيفا دميكش يم قيهم نفس عم يهر چ يول

 ..به طرفم گرفت..درشو بست و تكون داد..توش ختيهم اب ر يكم

 ..بخور نويفعال ا..شهينم هيچون معده ت خال يبهت قرص بدم ول خواميم..بخور ايب--

 ..خوردم يازش گرفتم و كم وانويل..زدم يزور درد شكممو چنگ م از

 ..يشيبهتر م..قرصو بخور نيا--

 ..اب وعسل خوردمش يمونده  يبا همون باق..ازش گرفتم و گذاشتم تو دهانم قرصو

 ..چرا؟ يول..نگاهش نگران بود..روبه روم نشسته بود..چشمامو بازكردم ياروم ال.. رفت يدلم ضعف م..دادم  هيبه درخت تك سرمو

 ..د؟ينگران:ناله گفتم  با

 ..چطور؟:كرد وگفت  زير چشماشو

 ..مزاحمم؟..  نيهم ناراحت نش رميبم افتميكردم اگر از زور درد ب ياخه فكر م..يچيه-

 ..به حرفام گوش بده و ارومم كنه..منو درك كنه..بده ميگشتم كه دلدار يم يكياون لحظه دنبال  يتو..تمرو مظلومانه گف "مزاحمم  "

 ..نگاهم كرد رهيخ يكم..بود يديپر از ناام نگاهم

 ..ستيمعده ت خوب ن يبرا تياسترس وعصبان..ياريبهتره به خودت فشار ن:وگفت  نيياز چند لحظه سرشو انداخت پا بعد

 ..كنه يحرفا ارومم نم نيا يول-

 ..كنه؟ يارومت م يپس چ:گفت  يبلند كرد وبا لحن خاص سرشو

 ..يارومم كن يتون يكنم تو م ياحساس م..تو:دلم گفتم  تو

خودم  نكهيبدون ا..ذهنم ياون فكر ناخداگاه اومد تو يول..تونه ارومم كنه؟ يكه اون م يچ يعني..فكرم تعجب كردم نيبعد خودم هم از ا يول

 ..خوامب

 ..اثر قرص بود ديشا..كردم حالم بهتره ياحساس م..لبمو با زبون تر كردم..بود جوابشو بدم منتظر

 ..نكهيا..نكهيا..باشه باهاش حرف بزنم يكي نكهيا -

 ..؟يچ نكهيا--

 ..شد بهش بگم يروم نم..نييانداختم پا سرمو

 ..كنم حالم بهتره ياحساس م..ميبهتره بر..يچيه-

 ..ميكن يحركت م..اگر واقعا حالت خوبه:بعد هم از جاش بلند شد وگفت ..لحظه نگاهم كرد چند

 ..رو گرفتم و از جام بلند شدم درخت

 ..؟يديبه من م يقول هي--

 ..بود يلحنش جد..تعجب نگاهش كردم با

 ..؟يچه قول-
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 ..گمياول قول بده بعد م--

 ..بگه خواديم يدونستم چ ينم..بودم مردد

 ..تونم قول بدم يكه نم ينجوريهم..نياول شما بگ-

 ..بعد هم نگاهشو به من دوخت..به اطراف انداخت  ينگاه..و سرشو برگردوند ديكش قيعم نفس

 ..يزن يحرف نم يديازمرگ و ناام گهيبهم قول بده كه د:گفت  يحال جد نيو در ع رايلحن گ با

 ..گه؟يداره م يچ نيا..شد شتريب تعجبم

 ..بدم؟ يقول نيهمچ ديبا يچ يبرا-

 ..خوام يچون من ازت م--

 ..ن؟يخوا يرو م يزيچ نيشما چرا از من همچ-

 ..؟يچكار دار لشيتو قول بده به دل..بابا يا:و گفت  ديموهاش كش نيب يدست كالفه

 ..خواست؟ يازمن م يزيچ نيچرا همچ..اوردمياز كاراش سر در نم..كردم سكوت

 ..چشم به من دوخته بود منتظر

 ..؟يديقول م-

 ..خوب نبود كه باهاش كل كل كنم اديحالم هم ز..ستيدست بردار ن..نداشتم يا چاره

 ..يول..دميقول م..باشه:زمزمه كردم  اروم

 ..ميبر..اريو اما ن يول گهيد..سسسسسيه-

 يعني..شهيم شيزيچ هيجناب سرگرد  نيگفت ا يبه من م يزيچ هي..ييصدا هي..داشتم يحس هي..نگاهش كردم..كرد به من و حركت كرد پشتشو

 ..گه؟ياحساسم درست م

 ..رو زانو افتادم دميبه خودم اومدم د يكه توان از پاهام خارج شد و وقت ديدرخت برداشتم و قدم اول به دوم نرس يتنه  ياز رو دستمو

 ..م افتاده بودفشار..رفت و حس نداشتم راه برم يم جيسرم گ..كرد  يدرد م يكم دلم

 ..جلوم زانو زد..ديبه طرفم دو دنميو با د برگشت

 ..شده؟ يباز چ--

 ..فكر كنم فشارم افتاده..پاهام حس نداره..تونم راه برم ينم-

 ..ميخور يو به شب م ميشيمعطل م شتريكه ب ينجوريخب ا--

 ..معلوم بود كالفه ست..سكوت نگاهش كردم تو

به  يمجبور شد روزيد..دميم تيبه محرم ونامحرم هم اهم..خودم دارم يبرا ديعقا يسر هيمن  نيبب:گفت  حيبه من دوخت و رك و صر نگاهشو

خودم  يبرا ييجورا هيتونم  يهم م نويا يايدهانت تا بهوش ب يمنم مجبور شدم عسل بذارم تو..رودرك كردم تمونيوضع..يبازوم دست بزن

باور كن  يول..ستيدونم كه دست خودت ن يم..يايراه ب يتون يدونم نم يم..ستيدرست ن..االن هم بخوام كولت كنم نكهيا..يول..بگنجونم
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 ..ستياصال درست ن..شهينم

 ..مونه يراه م هيپس ..كنم يفكر م ينجوريمن هم هم..حرفاتون رو قبول دارم يهمه ..دونم يم:گفتم  شديم دهيكه انگار ازته چاه شن ييصدا با

 ..؟يچه راه:گفت  عيسر

 ..يو بر نجايا يمنو بذار نكهيا-

 يشدن يكار نيهمچ..اول؟ يسر خونه  يباز تو برگشت..راه حل نشون دادنت نيبا ا يخسته نباش:گفت  يبلند يبا صدا بايتر از قبل تقر كالفه

 ..پس روش حساب نكن..ستين

 ..رهيم جيم سرم داره گكن يهمه ش احساس م..تونم راه برم؟ يمن كه نم..م؟يپس چكار كن-

 ..باالخره سكوت رو شكست ..مردد يبگه ول يزيچ هيخواد  يخوندم كه م ياز حالت صورتش م..دستاشو مشت كرده بود..كرد سكوت

 يمنم نم..يايراه ب يتون يتو نم يول ستين ياديز زيچ..راه نباشه شتريساعت ب 3 اي 2 ديتا روستا هم شا..درسته؟ ميافتاد ريگ نجايمن و تو ا--

 ..پس..كه برات گفتم يلياون هم به دال..تونم كولت كنم يهم نم ياز طرف..تنها ولت كنم نجايتونم تورو ا

 ..؟يپس چ-

 ..كه نهياون هم ا..مونه يراه برامون م هيفقط ..پس:گفت  ياروم يوبا صدا نييانداخت پا سرشو

 ..ديكش يعذاب م ييجورا هيانگار ..كردم يرو كامال حس م دشيترد..كرد سكوت

 ..؟يچه راه..گهيد نيخب بگ-

 ..يمن بش ي غهيص نكهيا:گفت  عيتند وسر يليدفعه سرشو بلند كرد و خ هي

بهم وارد كرده  يشوك بد..قدرت حرف زدن هم نداشتم..خشكم زده بود..ياونم با چه سرعتـــ..برق از تنم عبور كرد انيانگار جر..شدم شوكه

 ..بود

 تيمحرم ي غهيص هي نيباور كن ا يكنم ول يكامال دركت م..يرو قبول كن يزيچ نيهمچ يتون يبرات سخته و نم دونميم نيبب:تند گفت  تند

 يقسم م..خورم قصد سواستفاده ازت رو ندارم يسرمونه قسم م يكه باال ييبه خدا..ماست يهر دو يساده ست كه فقط و فقط به خاطر راحت

 ..باور كن..رو دادم ادشنهيپ نيخاطر ا نيهمخورم كه فقط به 

 ..باورش برام سخت بود يكردم ول يحرفاشو درك م..شوك بودم يتو هنوز

 ..هم سرگرد نباريا ارشياون بار ك..بشم؟ غهيص ديبار دوم با يبرا يعني

 ..رفت يتو كتم نم يجور چيه يول..ميكه داشت يخودمونه و اعتقادات يراحت يدرسته برا..بكنم نكارويتونستم ا ينم.. نه

 ..سخت يليخ..برام سخت بود قبولش

 ..منتظره جواب من..منتظر بود نگاهش

 

 ..باشد يمشترك مورد نظر خاموش م--

 ..ورود داد يكه به در اتاقش خورد اجازه  يتقه ا يصدا دنيبا شن..پرت كرد زيم يرا رو شيحرص گوش با
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 ...داد  يسالم نظام..وارد اتاق شد يحشمت ستوان

 ..به جلو خم شد يكم..گذاشت  زيم يبلند شد ودستانش را رو يصندل ياز رو شدنيبا د دينو

 ..؟يندار ديخبر جد-

 ..قربان ريخ--

 ..انداخت شيصندل يداد و خودش را رو رونيرا ب نفسش

 ..رو خب جستجو كنن مارستانيدادگاه تا ب ريمس ديگروه رو بفرست هي..خب يليخ-

 ..ميكرد نكارويقربان قبال ا يول--

 ..يشتريبا دقت ب نباريا..ديدوباره جستجو كن..دونم يم-

 ..اطاعت قربان-

 ..ستاديبلند شد وكنار پنجره ا شياز جا دينو..اتاق خارج شد از

 ..گرفت يكرد وسراغ دخترش را م يم يتاب يمادر بهار ب..بود دهيكس انها را ند چيه..از دادگاه خارج شده بودند يو بهار ساالر ايكه ار روزيد از

 ..اديتونه ب يدو روز نم يكيناتمام در مورد پرونده ش فعال تا  يكارها يسر كيانجام  يبه او گفته بود بهار برا دينو

 ..خوب نبود چيحالش ه..بود يبستر مارستانيهنوز هم ب..دلش ارام وقرار نداشت..مادر بود..د؟يتوانست به او دروغ بگو يم يتا ك يول

 ..دوخت رونيرا از پنجره به ب نگاهش

 ..ن؟يتو زم يبر ياب كه نشد..؟ييپسر تو كجا:لب زمزمه كرد  ريز

مجبور شد جواب  شانيخانه  يشماره  دنيبا د يكس را نداشت ول چيه يحوصله ..تلفن همراهش زنگ خورد..ديكش شيموها نيب يدست كالفه

 ..بدهد

 ..سالم مامان جان..الو-

 ..؟يديجواب نم تويچرا گوش..سالم پسرم--

 ..دميبود نشن لنتيرو سا..شرمنده--

 ..خاموشه؟ شيچرا گوش..چطوره؟ ايار..مادر؟ يخوب--

 ..بدهد؟ يحاال چه جواب..ديكش قيعم نفس

 ..تيرفته مامور..هم خوبه ايار-

 ..كجا؟..ت؟يمامور--

 ..فكر كرد  يكم

 ..اصفهان-

 ..مادرش پر از تعجب شد يصدا

 ..رفته؟ يك..اصفهــان؟--



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٩ 

 ..روزيد-

 ..؟يگيبه ما م ياصفهان تو االن دار تيرفته مامور روزيد ايار--

 ..وقت نشد زنگ بزنم..كم شلوغ بود هيسرمون ..شرمنده مامان-

 ..حالش خوبه؟..ادهيدونم كارت ز يم..اشكال نداره مادر--

 ..خوبه-

 ..خاموشه؟ شيپس چرا گوش--

 ..بود هيشب شتريبه پوزخند ب يكرد لبخند بزند ول يسع..مادرش كالفه شده بود يدر پ يپ يسوال ها از

 ..روشن كنه شويتونه گوش يحتما نم..تهيخب مامان جان گفتم كه تو مامور-

 ..دهيد يخواب بد شبيد گهيم..استينگران ار يليطفلك خ..رهياگر بهت زنگ زد حتما بهش بگو با هما تماس بگ..باشه پسرم--

 ..؟يچه خواب:گفت  يكنجكاو با

 ..فقط گفت بچه م سرگردون بود و حالش هم خوب نبوده..نگفت يزيبهش گفتم به من چ يواال هر چ--

 ..فكش منقبض شده بود..دستش را مشت كرد دينو

 ..؟يشنو يمادر صدامو م دينو..الو--

 ..برم ديبا..د؟يندار يكار گهيخب د..دميبله مامان شن-

 ..ت باشمواظب خود..خدا پشت وپناهتون باشه..نه پسرم-

 ..نيبه خاله سالم برسون..نطوريشما هم هم--

 ..خدانگهدار..حتما پسرم--

 ..خداحافظ-

 ..كرد يسرگردان است نگرانش م ايبود ار دهيخاله ش خواب د نكهيا..در فكر فرو رفت..را قطع كرد يگوش

 ..؟ييد اخه تو كجا:و داد زد  ديكوب زيم يرو محكم

 ..كنند ناراحت وكالفه بود داياز انها پ ينتوانسته بودند اثر نكهياز ا..بود يعصبان..دستانش گذاشت يرا رو سرش

******* 

 ..كرد يكرده بود وبه بهار نگاه م هيتك يبه درخت ايار

 ..داد كه استرس دارد يحركاتش نشان م..را در هم گره زده بود  فشيانگشتان ظر..انداخته بود نييرا پا سرش

 شترشيب..ترس نبود نباريا..داشت يحس كي يكرده بود ول شنهاديراه را پ نيبدون قصد ا نكهيبا ا..زده بود جانيخودش هم ه..داد ياو حق م به

 ..بود جانيه

 كياز انطرف خودش  ينداشته باشد ول يشرويفرصت پ نياز ا شيحس نوپا را در دلش سركوب كند تا ب نيبود كه ا نيقصدش ا يطرف از

 ..داد يم يشنهاديپ نيهمچ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٠ 

كه عسل به دهان او گذاشته  يزمان..زخمش يشست و شو..چشمانش بود يشده بود جلو كيمدت به بهار نزد نيا يكه تو يلحظات تمام

 ..در دست داشت ميمستق ريكامال دستان سرد بهار را به طور غ..زد يكه بهار به طناب گره م يوقت..بود

چون ..گذاشت ينم شيرو ياسم..ديا يشود همان احساس به سراغش م يم كيهر بار كه به بهار نزد ديد يم..طاقتش تمام شده بود گريد يول

 ..حال قابل لمس نيدر ع يول.. مبهم بود شيبرا

 دختر كيهم قرار نگرفته بود كه با  ييها تيموقع نيدر چن..بند بود يپا ديعقا يسر كيبه  ينبود ول ديانچنان مق..از سر لذت باشد  ديترس يم

 رالبان بهار گذاشته بود و جانش  يكه لبانش را به رو ايبرخوردشان كنار در نيچه اول..هم كه داشت با خود بهار بود يهر تجربه ا..تنها باشد

 ..بودند كيچه االن كه ناخواسته كنار هم قرار گرفته بودند و به هم نزد..نجات داده بود

 ..زهيغر يهر دو دارا..هر دو تنها..خودش بود و بهار..كرد يفرق م تياالن موقع يول..بود دهيرا در خود ند يحس نيچن نيتا قبل از ا ايار

افتاد الاقل اسم  ياتفاق نيخواست اگر هم چن يدلش م..از سر لذت است نياحساس گناه كند كه ا رديگ يكه دست بهار را م ينداشت وقت دوست

ان ..رديشد كه عذاب وجدان بگ يباعث نم..دست زدن به او نيبنابرا..شد يحرمش مچون ان موقع بهار م..ان نگذارد يلذت به خاطر هوس رو

 ..فرق كرده بود تياالن موقع يول..ناخواسته بود مموارد قبل ه

دست  يول..به او داشته باشد يحس نيچن دينبا..است اديز شانيدانست تفاوت سن يم..رديبهار بگ گنينداشت نگاهش را از صورت شرم دوست

 ..شد يتر م يحس هم قو نيكرد ا يهر وقت كه نگاهش م..بودخودش ن

 ..توانست ينم يخواست سركوبش كند ول يم

 ..شود نينچنيخواست ا يازته دل نم چون

******* 

 ..ذهنمو حرف سرگرد پر كرده بود يهمه ..كل دل دردمو فراموش كرده بودم به

 ..ندارم يچاره ا دميد يكردم م يفكر م يهر چ..نيينشسته بودم و سرمو انداخته بودم پا نيزم يرو

 يول..كه خب بسم اهللا يكن يهمه راه رو ط نيا يتون ياگر م..رياالن بگ نيرو هم متيتصم..يو فكر كن نجايا ينيكه بش ميوقت ندار: دميشن صداشو

 ..فقط زودتر جواب بده..ميكن يراه حل منو عمل ميمجبور يتون ياگر نم

 ..بود يصورتش جد..نشسته بود  شيشونيپ يرو ياخم كمرنگ..سرمو بلند كردم و نگاهش كردم اروم

 ..ديتا چه مدت با..تا-

 ..ديخودش منظورمو فهم..شد بپرسم يروم نم..ندادم ادامه

 ..م؟يباش غهيتا چه مدت ص يبگ يخوايم--

 ..تكون دادم سرمو

 ..كنم يم شيكار هيمن روستا و بعد  ميريم..ميكن دايكه نجات پ يتا وقت--

 ..تا چه مدت؟ يعني-

 ..روزه 5نظر من ..دونم ينم-
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 ..شم؟يروز بهش محرم م 5من تا  يعني..روز؟ 5:كه اون نشنوه گفتم  يلب جور ريز

 ..؟يگفت يزيچ--

 ..فقط..نگفتم يزيچ..نه:بلند كردم وگفتم  سرمو

 ..؟يفقط چ--

 ..ست؟ين اديروز ز 5-

 ..گهيسوال كردم د..گفتم؟ يخب مگه چ..تو هم ديكش شتريب اخماشو

 ..يخود دان..ديروز طول كش 5هم تا همون  ديشا..ميكرد دايتا فردا نجات پ ديشا..من احتمال دادم--

 ..ساده ست تيمحرم هيخودم گفتم خب  شيپ..كنم يهمه فكر م نينكرده ا يحاال خوبه ازم خواستگار..بودم مردد

 دهيكه ترس يخواستم زخمشو پانسمان كنم و چه زمان يكه م يچه وقت..باردستمو به تن وبدنش زدم 5از  شتريدم بتا حاال شمارش كر روزيد از

 ..بودم دهيبودم و بازوشو چسب

 ..گهيد ميشيخالص م نجايباالخره از ا..ستين يزيروز كه چ 5

 ..ندارم يمن حرف..باشه:گفتم  يبلند كردم وبا لحن اروم سرمو

 ..نييسرمو انداختم پا عيسر..سرشو چرخوند و نگاهمون تو هم گره خورد..به صورتش نگاه كردم..كنارم نشست اومد

 ..؟يحاضر--

 ..بله-

 ..ميرو خوند غهيص

 يحس نيهمچ يشده بودم ول ارشيمن قبال محرم ك..داشتم جانيه يخوديدونم چرا ب ينم..رونيب ميكه تموم شد هر دوتامون نفسامونو داد نيهم

 ..رو نداشتم

 ..جاش بلند شد از

 ..ميحركت كن ديبا گهيد--

 ..بلندشم كه دستشو به طرفم دراز كرد خواستم

 ..شد ينم دهيصورتش د يتو تياز اخم و عصبان ياثر گهيد..لبخند به لب داشت..كردم نگاهش

باره كه دستم  نياول يانگار برا..كردم يفكر نم ينجوريوجه ا چيبه ه يكنم ول يبار اولم نبود لمسشون م نكهيبا ا..به دستش نگاه كردم ديترد با

 ..كنه يبا دستش برخورد م

 ..رو كنار گذاشتم ودستمو بردم جلو دميترد

 ..گرم ومردونه ش گرفت يدستا يسردمو تو يدستا

 ..جام بلند شدم از

 ..ميبود ستادهيهم ا يروبه رو مستاصل
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 ..با تعجب نگاهم كرد..عقب دميباز كرد كه ناخداگاه خودمو كش دستاشو

 ..شد؟ يچ--

 ..حاال چم شده؟..شدم ينم ديسرخ و سف ينجوريبهش محرم بشم ا نكهيتا قبل از ا..نييانداختم پا سرمو

 ..؟يچكار كن يخوا يم-

 ..گهيخوام كولت كنم د يخب م..كه چكار كنم؟ ميمحرم شد--

 ..نه يوا-

 ..چرا؟:از زور تعجب گرد شد  چشماش

 ..خب ..خب-

 ..اورده باشم يبهونه ا هيمثال  خواستم

 ..اديبهش فشار م ينجوريا..هيبازوتون زخم:بازوش اشاره كردم وگفتم  به

 ..نه؟يهم تياصل ليدل يمطمئن:نگاهم كرد وگفت  مشكوك

 ..اره-

 ..اديكنم كه به بازوم فشار ن يكولت م يجور يول--

 ..د؟يدون ياخه م..نــه-

 ..هياز چ دميبرد كه ترد يانگار پ..؟يكن يچرا انقدر من و من م..گهيبگو و خودتو خالص كن د خب

 ..كن هيبه شونه م تك ايخب ب يليخ-

 ..ميشونيدستمو گرفتم به پ..رفت ياهيكه دوباره چشمام س..خواد يبگم نه نم خواستم

 ..حالت خوبه؟--

 ..رهيم جيسرمم گ..ضعف دارم..نه-

 ..م؟يمحرم نشد نيهم يمگه برا..بذار كمكت كنم..؟يكن يانقدر لج مدختر چرا :وگفت  رونيبا حرص داد ب نفسشو

 ..چرا..خب:دادم گفتم  يماساژم مويشونيكه چشمام و پ همونطور

 دايودارو دسته ش هم پ ارشيك يدرضمن ممكنه سر وكله ..ميوقتمون رو هدر داد يهم كل نجاشيتا هم..افتيحرف نزن و راه ب گهيپس د--

 ..پس زود باش..بشه

 ..كنار گذاشتم وقبول كردم دمويترد يجور هيباالخره .. ميمثال محرم شده بود..كردم يداشتم دست دست م خوديب..گفت يم راست

 ..كمرمو سفت گرفت ..مردميخدا داشتم م يوا..اورد جلو و دور كمرم حلقه كرد دستشو

 ..دستت رو بنداز رو شونه م--

 ..خدا جون؟ يديقرار م تيموقع نيا يچرا منو تو يوا..سرخ شده بودم در حد لبو..دمكر يوجه نگاهش نم چيبه ه..كارو كردم نيهم

م رو بشكافه و  نهيكم مونده بود س..يچيه گهيقلبم كه د..داغ كرده بودم ياجرپز يحاال در حد كوره  دمايلرز يم دياالن از زور سرما مثل ب تا
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 ..پام يجلو افتهيب

مجبور ..تونستم درست راه برم ينم..پاهام جون نداشت ..ميداد و دستشو دور كمرم حلقه كرده بود راه افتاد يكه منو به خودش فشار م همونطور

 ..شدم يم نياگر سفت منو نگرفته بود با مخ پخش زم..بندازم رو شونه ش موينيشدم سنگ

 ..ميكرد يط ينجوريرو هم يساعت 1 بايتقر

برام ..يحس گرم و خواستن هي..داشتم يحس خاص هيتموم مدت كه تو بغلش بودم ..ستخودش هم روبه روم نش..نميكمك كرد بش..ستاديا

 ..كنه رو چكار كنم؟ يم يتاب يم داره ب نهيس يكه تو ينيا..؟ياونو انكار كنم قلبمو چ..تونستم انكارش كنم ينم..بود نيريش

 ..شده ها اديروم ز..لبمو اروم گاز گرفتم.. يواااااااا..خوش گذشته بود يبه من كه حساب يول..زد  ينفس م نفس

 ..فكر بد نكن ..خوش گذشته بود ديكش يلحاظ كه خسته نشده بودم و اون منو م نياز ا..نه از اون لحاظ حاال

 ..؟يخور يم:اب رو در اورد وگفت  يبطر

 ..يمرس..نه-

 ..قلوپ خورد هي..تكونش داد يكم

 ..ستيتوش ن شتريچند قلوپ ب يبه اندازه ..شهيابمون هم داره تموم م--

 ..م؟يرس يم يبه نظرت ك-

 ..گهيساعت د 2كنم  يفكر م--

 ..نا ندارم گهيمن كه د-

 ..زد يكرد ولبخند خاص نگاهم

 ..بگم؟ يپس من چ..تو كه جات بد نبود--

 ..؟ياورديبه روم نم شديم يحاال چ..نييسرمو انداختم پا..سرخ شدم دوباره

 ..ن؟يشد تياذ-

 ..زد نگاهش هم به من بود يكه لبخند م يدر حال..سرمو بلند كردم..دمكث كر يكم

 ..نشدم تياذ..نه--

 ..نگفتم يزيدادم و چ لشيتحو يمحو لبخند

 ...بهار--

 ..كردم يفكر م نطوريهم من ا ديشا..كرد يفرق م نباريا يتا االن هم چند بار اسممو به زبون اورده بود ول..ديلرز قلبم

 ..نگاهش كردم منتظر

 ..؟يدار يبدونم االن چه احساس شهيم--

 ..؟يدر مورد چ-

االن چه ..ميبه هم محرم بش ميمجبور شد مونيراحت يوبرا ميافتاد ريجنگل گ نيا يتو نكهيا..گهيد نيهم:به اطرافش انداخت وگفت  ينگاه
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 ..؟يدار يحس

 ..كردم يم يشده بود باز جاديمانتوم ا يلبه ها يكه به خاطر پاره شدن رو ييها شهير با

 ..ميشد رشياتفاق بوده و هر دو ناخواسته درگ هيكنم همه ش  يفكر م..دونم يخب نم-

 ..ستيحكمت ن يكار خدا ب چيه گميمن م يول:لب گفت  ريتكون داد و ز سرشو

 ..ميافتيب ريگ نجايتوش بوده كه من و تو ا يحتما حكمت:كرد و ادامه داد  نگاهم

 ..؟يچه حكمت-

 ..ميبعد بفهم ديشا..دونم ينم:شونه ش رو انداخت باال وگفت ..گرفت نگاهشو

 ..ميبر:بلند شد و گفت ..نگفتم يزيچ

 ..حالم بهتره..اميخودم م..خواد ينم:كه گفتم رهيخواست دستمو بگ..هم از جام بلند شدم من

 ..؟يمطمئن--

 ..كنه يكم دلم درد م هيفقط ..اره-

 ..ميبر..ميبخور يزيچ هي مينتو يروستا م ميزودتر برس--

چشمام  گهيد..دميكش يخودمو به زور م..كنه يمتوجه بشه كه دلم درد م ذاشتمينم..زدم يبا دست به دلم چنگ م..كردم يحركت م كنارش

 ..داشتم يديضعف شد يرفت ول ينم ياهيس

 ..پاتو بپا يجلو--

 ..؟يچ يبرا-

 ..مار--

 ..مار؟..م:با ترس گفتم ..سادميوا سرجام

 ..نگاهم كرد.. ساديهم وا اون

 ياون موقع با من همقدم بود..ينگفتم كه بترس نويا..چه درنده و چه خزنده..توش هست ييوونايح نيكه همچ هيجور نجايا تيخب موقع..اره-

 ..يحواستو جمع كن دياالن خودت با يحواسم بهت بود ول

 ..كم داشتم نويخدا هم يوا..مـــــار؟؟؟؟؟..راه برم ييتنها ستمين يبغلم كن من راض ايب..قربون مرامت :دلم گفتم  تو

 ..واال به خدا شانس كه نداشتم..طرفم ادينشه ب دايمار سر وكله ش پ هيدفعه  هيكه  دمييپا يپامو م يجلو يچهارچشم..ميكرد حركت

 ..ردمرو بغل پام حس ك يزيچ هيلحظه سرمو بلند كردم كه همون موقع  هي

 ..دهانم گرفتم  يو دستمو جلو دميكش غيج هي

 ..مار..مار..م:لكنت گفتم  با

 ..به طرفم اومد..ستاديا سرگرد

 ..حركت نكن--
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 ..نيهم..چندتا سنگ بود  هي..نبود يچيه..چوب از كنار درخت برداشت وبرگ هارو كنار زد  هي

 ..مار كجا بود؟..كه سنگه نايا:وگفت  ديكش يقيعم نفس

 ..رفته ديخب شا..خب--

 ..هوا اومد جلو ودستشو دور كمرم حلقه كرد يب..وسرشو تكون داد ديخند

 ..شدم شوكه

 ..؟يكن يچكار م-

 ..يزن يكمتر توهم م..بهتره يبا من باش.. شهينم ينجوريا--

 ..ولم نكرد يول..كنار  دميحرص خودمو كش با

 ..مطمئنم مار بود..من توهم نزدم يول--

 ..افتيجر و بحث با من راه ب يبه جا..يحاال هرچ--

 ..كم كم خودم باهاش همراه شدم..دوباره همون حس اومده بود سراغم..ديكش يمنو دنبال خودش م بايتقر

 ..دستتو بنداز رو شونه م--

 ..خوبه ينجوريهم-

 ..؟يايراه م يدار لكسيمن دستمو انداختم دور كمرت تو هم ر..پارك؟ ميمگه اومد--

 ..گفتم كه حالم خوبه..كنه؟ يم رييوسط تغ نيا ياگه دستمو بندازم رو شونه ت چخب مثال -

 ..يهر جور راحت..كنه ينم رييتغ يزيچ--

 ..تعجب كردم..برداشت دستشو

 ..ستين يمشكل گهيد ايمن راه ب يشونه به شونه ..حالتم كه خوبه..يايراه ب يتون يخودت كه م--

 ..بود يلحنش معمول..هم نبود يعصبان..گفت يرو با اخم و تخم نم نايا

 ..نگفتم و كنارش حركت كردم يزيچ

 ..حاال بماند كه از ترس مار صدبار سكته رو زدم و از زور درد هزار بار مردم و زنده شدم ..بود گذشت يساعت هم هرجور 2 نيا باالخره

 ..حال يخسته و ب..ميهر دو خسته بود يعني..هم خسته شده بود سرگرد

 ..روستا از اون فاصله هم معلوم بود..ميستاديتپه ا هي يرو

 ..ميديباالخره رس..خودشه--

 ..م؟يكرد داينجات پ يعني:گفتم  يخوشحال با

 ..ايدنبالم ب..اگر خدا بخواد اره:كرد و گفت  نگاهم

كه  يباز در حال يسرگرد هم با رو..ديپرس يكرد وحالشو م يشد به سرگرد سالم م ياز كنارمون رد م ياز بدو ورود هر ك..ميروستا شد وارد

 ..داد يلبخند به لب داشت جوابشونو م
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همراه سرگرد اومده تو  هيدختر ك نيا گنيخودشون م شيالبد پ..زد يموج م يادينگاهشون تعجب ز يتو..كردن ينگاهم م يجور هيهمه  يول

 ..روستا؟

 ..خونگرم و مهمان نواز..هييو با خدامرد مومن ..مهياسمش كدخدا رح..كدخدا يخونه  ميبر ديبا--

 ..شناسه؟ يروستا رو م نيدوست داشتم بدونم از كجا ا يليخ..كردم يدقت به حرفاش گوش م با

 ..افتاده؟ نجايگذرش به ا يچطور اصال

 ..شناسنش يخوب م يليروستا هم خ ياهل انگار

 ..روستا بود يباال بايكدخدا تقر ي خونه

 ..زن اومد هي يصدا..ديچند بار به در كوب..ستاديا يدر چوب هي يجلو سرگرد

 ..ه؟يك--

 ..باز كن ماه بانو: سرگرد

 .. هيميقد يليمعلوم بود خ..باز شد يژيق يبا صدا در

 ..سرگرد لبخند زد دنيبا د..ستاديدرگاه در ا يسرش داشت تو يكه چادر رو يسبزه رو در حال انساليزن م هي

 ..؟يخوا يونده نممهمون ناخ..سالم ماه بانو: سرگرد

 ..بفرما..بفرما تو..يصاحب خونه ا..پسرم يستيتو كه مهمون ن..مهمون خونده و ناخونده نداره..يخوش اومد..سالم پسرم --

 ..سرگرد هم پشت سرم اومد.. و رفتم تو نييسرمو انداختم پا..سرگرد اشاره كرد كه من اول برم تو..در كنار رفت يجلو از

 ..ه بانو با لبخند زل زده بود به منما..بلند كردم  سرمو

 ..سالم-

 ..ديخداروشكر شن ياروم بود ول يليخ صدام

 ..طرفم اومد وبغلم كرد به

 ..يخوش اومد..سالم دخترم--

 ..شد رهياز خودش جدا كرد ودوباره بهم خ منو

 ..زميتو عز يچقدر خوشگل..هزار ماشااهللا..ماشااهللا --

 ..؟يپسرم پس چرا خبرمون نكرد:به سرگرد گفت  رو

 ..نطوريمن هم هم..با تعجب نگاهش كرد سرگرد

 ..ماه بانو؟ يچه خبر: سرگرد

 ..مباركت باشه پسرم..ن؟يخورد ييرو تنها اينيريش..قرص ماهو نيا:بانو با لبخند به من اشاره كرد وگفت  ماه

 ..ما باز مونده بود يهر دو دهان

 ..كه نجوريماه بانو ا: ديكرد واروم خند ياتك سرفه  سرگرد
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 ..باعث شد حرفشو قطع كنه يمردونه ا يصدا

 ..يخوش اومد..جناب سرگرد..نجاستيا يك نيبه به بب--

 ..زد و به طرفش رفت ياون مرد لبخند گرم دنيسرگرد با د..ميوبه پشت سرمون نگاه كرد ميبرگشت

 ..سالم كدخدا: سرگرد

 ..بغل كردن  گرويهمد

 ..؟يراه گم كرد..يصفا اورد..سالم پسرم --

 ..ميواقعا راهمونو گم كرد..يرو درست گفت نباريا..اره كد خدا:و گفت  دياروم خودشو كنار كش سرگرد

 ..واروم سالم كردم نييبا خجالت سرمو انداختم پا..كدخدا نگاهم كرد..من اشاره كرد به

 ..يخوش اومد..سالم دخترم--

 ..كردم يم يگوسفند قربون ايپاتون گاو  يجلو نجايا نيايدونستم م ياگر م..يازدواج كرد ينگفته بود..مباركت باشه پسرم:به سرگرد گفت  رو

 ..من كه..هيچه حرف نينه كدخدا ا:وگفت  ديخند سرگرد

 ..دختر جوون بود هي..باعث شد سرگرد ادامه نده ينازك ودخترونه ا يصدا نباريا

 ..ايا ارسالم اق--

 ديسف نيج هيو  يسارافن اب هي..داشت ييبايو ز فيوصورت ظر يچشمان اب..ساله  24 اي 23 بايدختر جوون تقر هي..ميدو نگاهش كرد هر

 ..بود دهيپوش

 دهيرو د نجايا يچند تا از دخترا ميكرد يروستا عبور م ياز تو ميداشت ياخه وقت..خورد يروستا نم نيا يبه دخترا پشيت..كرده بودم تعجب

 ..ييبود نه روستا يشهر نيا پيت..بودن دهيلباس نپوش ينجورياصال ا..بودم

 ..لبخند به سرگرد زل زده بود با

 ..نيينجايدونستم شما هم ا ينم..خانم ايسالم در: سرگرد

 ..گردم تهران يم روستا هستم باز بر يتو يروز 2..دميدرسته امروز رس:گفت  يبود با لحن خودمون ايدختر كه اسمش در اون

 ..نگفت يزيسرشو تكون داد و چ سرگرد

 ..تو نييبفرما..ن؟يستاديا نجايچرا ا: كدخدا

 ..سرگرد جلو رفت و منم پشت سرش بودم..ماه بانو دستشو پشتم گذاشت و تعارف كرد برم تو..داخل اشاره كرد به

 ..كرد لبخند بزنه يسع..و با لبخند سالم كردم ستادميا ايدر يجلو

 ..تو نييبفرما..سالم--

مهمونامون ..اريب يمادر برو چا ايدر..تعارف نكن..برو تو دخترم:گفت  عيچون سر..ديفهم نويمادرش هم ا يحت..هيبود لبخندش مصنوع تابلو

 ..خسته ن

 ..ميريميم ميرسما دار ميكاش خسته بود يا:دلم گفتم  يتو
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 ..رگرد صدام زدكه س نميدونستم كجا بش يبودم و نم سادهيدر وا يجلو

 ..نجايا ايبهار ب-

 ..اونا سرخ شده بودم ي رهينگاه خ ريز..كدخدا و ماه بانو با لبخند نگاهمون كردن..كنارش اشاره كرد به

 ..سرگرد نشستم كنار

 ..شااهللايا نيخوشبخت بش:بانو  ماه

 ..ميكردن من و سرگرد زن وشوهر يفكر م..خونه درموردمون اشتباه برداشت كرده بودن نيا هيكدخدا اهال يهمون بدو ورودمون به خونه  از

 ..زد يبرعكس داشت لبخند م يول.. نه؟ اي گهيم يزيچ نميسرگرد نگاه كردم تا بب به

 ..نگو يچيه يعنيكارش  نيبگم كه نامحسوس زد به بازوم كه ا يزيچ هيلب بهش  رياروم ز خواستم

 ..م؟يستيبهشون نگفت ما زن وشوهر نچرا ..خفه شدم منم

 ..كن پسرم فيتعر..نورايخب از ا: كدخدا

رو گرفت  يچا ينيلبخند زد وس.. ديبه سرگرد رس نكهيتا ا..پدرش گرفت و بعد هم مادرش يجلو..وارد شد يچا ينيبا س ايموقع در همون

 ..بهار اليخ يب..كنم؟ يتوجه م نيحاال چرا من انقدر به ا..جلوش

 ..كنم نوش جونتون يخواهش م:لب گفت  رياون هم ز..رو برداشت يتشكر كرد وچا سرگرد

 ..داد لميلبخند كمرنگ تحو هياون فقط  يرو برداشتم و با لبخند ازش تشكر كردم ول يمنم چا..بفرما نزد هي يمن ول يرو گرفت جلو ينيس بعد

 ..زدا يمشكوك م..سرگرد بگه؟چطور فقط بلده به ..نوش جان يكه به منم بگ شهيازت كم نم يزيچ

 ..شد رهياون و بهش خ يرو ديكه سرگرد شروع كرد به حرف زدن نگاهش چرخ نيهم.. به من انداخت  يمادرش نشست و نگاه كوتاه كنار

نبود كه  يو كس ميدره افتاده بود يتك و تنها تو..ميروستا كه تصادف كرد مياومد يم ميو داشت ميجاده بود يمن و خانمم تو روزيد: سرگرد

 ..بود نيخالصه ش هم..به روستا ميخودمونو برسون ميتونست نيهم يمن راه رو بلد بودم برا..نجاتمون بده

 ..بود؟ يبا ك!!!!گفت من و خانمم؟..منو جمع كنه اديب يكي.. خود يكه جا هيبق

 ..خانمم؟ گهيبه من م..با من بود؟ يعني..دره افتاده بود؟ يهم تو يا گهياز تو و سرگرد مگه كس د ريبه غ وونهيد خب

 ..يديم يسوت يدهانتو ببند دار يعنيدوباره نامحسوس زد به بازوم كه ..نگاهم كرد يچشم ريز..باز مونده بود دهانم

 !..من زنشم؟ گهياوردم چرا م يسر در نم..هنوز تو شوك بودم شييخدا يول..زدم يلبخند زور زورك هي هيجمع و جور كردم و رو به بق خودمو

 ..كرد يهنوز به سرگرد نگاه م يهم نگاهش نگران شد ول ايدر..اروم زد تو صورتش ميگفت تصادف كرد ايبانو همون اول كه ار ماه

 ..نشد؟ تونيزينكرده چ ييخدا..ن؟يپسرم االن سالم..يعجب اتفاق:گفت  يبا نگران كدخدا

 ..ميديند يجد بيخداروشكر اس..خانمم درد گرفت يشد و پا يزخم يفقط بازوم كم..نه:زد وگفت  يلبخند كمرنگ سرگرد

 ..گنگ بود يخوب بود ول..شدم يم يحال هيخانمم  گفتيكه م نيهم..خب نگو جانه من..گفت خانمم نيخدا باز ا يا

 ..نجايا اديزنم دكتر ب يزنگ م..نشده تونيزيخداروشكر كه چ: كدخدا

 ..رو برداشت و شماره گرفت يگوش
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 ..مگه تلفن هم دارن؟ نايا:كنار گوش سرگرد گفتم  اروم

 ..ندارن ياهال يهمه  يول.. تلفن دارن گهيد يچند جا هيو مطب دكتر و مدرسه و  نجايا:لب گفت  ريز

 يول..دممنم به روش لبخند ز..كرد  يماه بانو با لبخند نگاهمون م..گرفت يكدخدا داشت شماره م..به تك تكشون نگاه كردم..تكون دادم سرمو

 ..هست شيزيچ هيحتما ..زنه ها يمشكوك م نيا گميمن م..اوا چرا اخماش تو همه؟..ايدر

 ..ميشوكه شد..ن؟يازدواج كرد نينگفته بود:به سرگرد گفت  رو

 ..ازدواج كردم چه برسه به شما نيخود منم خبر نداشتم با ا: دلم گفتم  يتو

 ..قشنگ معلوم بود..گفت يراست م نويا..شوكه شده بودا شييخدا يول

 ..كارا رو مادرم انجام داد يهمه ..تميتو مامور شهيمن كه هم..شد ييهوي زيهمه چ: سرگرد

 ..بوده نه عاشقانه درسته؟ يپس ازدواجتون سنت:لبخند زد وگفت  ايدر

دوخت و  يو م ديبر يخودش م..دكور كنار نشسته بودم..بودم يمن كه كال تماشا چ..خواد جواب بده؟ يم يمونده بودم چ..سكوت كرد سرگرد

 ..اخرش بود گهيگفت كه د يم نوياگه ا..وقت تو راه خسته نشه هيمادرم  شيپ ميگذاشت ميبگه بچه هم دار گهيد ي قهيخوبه چند دق..كرد تنم يم

 ..چسبه يم..چه گرمه ياخ..وپ خوردمقل هي..رفت از بس گرسنه م بود يم يليو يليدل منم ق نيا..كرد يم خيداشت  مييچا

 ..ازدواجمون كامال عاشقانه بود..اتفاقا برعكس:گفت  يبعد از چند لحظه سكوت با لحن جد سرگرد

 ..چندتا سرفه كردم بهتر شدم..خوردم تا بهتر بشم ياز چا گهيقلوپ د هي..به سرفه افتادم.. جست تو گلوم  يحرفش چا نيا با

 ..افتادميرسما داشتم پس م گهيگفت كه د يزيچ هي نباريبود كه ا ومدهيحالم جا ن هنوز

 ..زم؟يشد عز يچ:گفت  يرو به من با لحن نگران سرگرد

 !!زم؟؟يعز!!!!!..گفت؟؟؟؟ يچ..نگاهش كردم..چشمام از زور تعجب گرد شد..كل سرفه كردن فراموشم شد به

قدر  نيتا هم گهيد..ش بوده باشه هيخدا كنه شب..كردم لبخند بزنم  يرگردوندم و سعرومو ب عيسر.. اروم ابروشو انداخت باال  ديرو كه د تعجبم

 ..بلدم 

 ..جست تو گلوم يدفعه چا هي..يمرس..خوبم:گفتم  اروم

 يليخداوك..خدا حفظتون كنه..تو گلوت ديپر ييكه شوهرت گفت ازدواجتون عاشقانه بوده چا نيهم..از زور شرمه دخترم:بانو با لبخند گفت  ماه

 ..نيايبه هم م يليخ

 ..سرگرد هم لبخند زد و تشكر كرد..لب تشكر كردم  ريز

 ينم..شك كرده بودم نيكال من از اول به ا..داد يرو نشون نم يزيصورتش چ..كنم روشو برگردوند يدارم نگاهش م ديتا د..افتاد ايبه در نگاهم

 ..دونم چرا

 نكهيمثل ا.. اديم گهيساعت د ميگفت تا ن..انقدر گرفتم تا جواب داد..زد يهمه ش اشغال م:رو گذاشت و رو به سرگرد گفت  يگوش كدخدا

 ..كم شلوغه هيسرش 

 ..يلطف كرد..به زحمتت نبودم يراض..ممنونم كدخدا--
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 ..بهت مدئونم..يروستا انجام داد نيا يبرا يينرفته كه چه كارا ادميهنوز ..دميمو انجام م فهيوظ..پسرم؟ هيحرفا چ نيا--

 ..منت بود يمن ب يكارا يهمه ..كدخدا يستيمدئون ن--

 ..يزنده باش..پسرم ياز بس بزرگوار--

 ..بهش مدئونه گهيكرده كه كدخدا م يحتما كار مهم..روستا چكار كرده؟ نيا يسرگرد برا..كردم يبا دقت به حرفاشون گوش م داشتم

 .. نياونجا راحت تر.. ياتاق بغل ميبر نيپاش..ارميبراتون غذا ب رميم..نينخورد يزيچ روزيحتما از د:بانو از جاش بلند شد وگفت  ماه

 ..با اجازه كدخدا:رو به كدخدا گفت  سرگرد

 ..راحت باش..برو پسرم--

 ..رفت ما هم پشت سرش يماه بانو جلو م..جاش بلند شد و منم بلند شدم از

 ..ماه بانو خودتو به زحمت ننداز: سرگرد

 ..ه؟يچه حرف نيا..پسرم ستين يزحمت--

 ..و بازش كرد ستاديدر ا هي يجلو.. ميبالكن رد شد يتو از

 ..نييبفرما--

 ..تو ميو رفت ميدو تشكر كرد هر

 ..خودتونه يخونه ..نيراحت باش..ارمياالن براتون غذا م:بانو  ماه

 ..داد هيتك يسرگرد نشست وبه پشت..بودم ستادهيمستاصل وسط اتاق ا.. رونياتاق رفت ب از

 ..بود واريصندوق بزرگ كنارد هيو  يميدوتا كمد قد..اتاق نبود يتو ياديز زيچ..كردم يداشتم اطرافمو نگاه م منم

جفت  2..بزرگ هم روش بود ي نهيا هيشده هم روش انداخته بودن و  يترمه دوز يپارچه  هيهم سمت راست بود كه  كيكوچ يطاقچه  هي

 ..گذاشته بودن واريهم كنار د يپشت

 ..؟يسادياز بس وا يخسته نشد..نيبش ايب--

 ..رو به روش نشستم و با اخم زل زدم بهش..افتادم ششيپ قهيچند دق يحرفا ادي دنشيبا د..كردم نگاهش

 ..كردم يسكوت با همون اخم فقط نگاهش م تو

 ..؟يچرا اخم كرد..ه؟يچ: سرگرد

 ..ن؟يبود به كدخدا و زنش زد ياون حرفا چ -

 ..كدوم حرفا؟:انداخت باال وگفت  ابروشو

 ..بابا بن بسته رونيب ايب..چپ يعل يزنه به كوچه  يخودشو م يچجور نيخدا بب يا

 ..كه من خودم خبر ندارم؟ ميبا هم ازدواج كرد يما ك..؟يدون يشما نم يعني-

 ..وقت چيه:باال وگفت شونه ش رو انداخت  لكسير يليخ

 ..بود؟ يچ يخب پس اون حرفا برا-
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 ..؟يديتو نفهم يعني--

 ..رو؟ يچ:تعجب گفتم  با

 ..نيبش ريهم پ يبه پا شااهللايا..من و تو رو بستن به هم و گفتن مباركه مياز همون اول كه وارد خونه شد يديخودت كه د --

 ..اشتباه شده يگفت يشما هم م..خب گفتن كه گفتن-

 ..؟يراحت نيبه هم:زد وگفت  پوزخند

 ..راحت تر نمياز ا-

كه با خودت  شهيتو م هيگفتن پس ك ياونا نم.. ستيدختر خانم كه با منه زنم ن نيگفتم نه ا يمن اگر م..؟يكن يد اخه چرا بچگانه فكر م--

 ديچيپ يكل روستا حرف م يتو يگفتم زنم ياگر نم..كين كيبعد من بگم متهم بوده حاال ازاد شده منم با خودم برش داشتم اوردم پ..ش؟ياورد

 ..بگم نكهيا اي..بگم بهمون حمله شده بود خوبه؟..خوبه؟ يبگم متهم بود..جواب بدم؟ ياونوقت من چ..دختر پاشده اومده روستا هيبا  ردكه سرگ

 ..اول به جوانب فكركن بعد بگو كارم اشتباه بوده..استغفراهللا:وگفت  رونيداد ب نفسشو

حاال منو ..اوردنيهزار جور حرف برامون در م ميگفت ما زن و شوهر ياگر نم..گفت يراست م ديد نيخب از ا..كردم يبه حرفاش فكر م اشتمد

 ..شناسن يخوب م يليمعلومه سرگرد رو خ يشناسن ول ينم

 .. يول..نظر باهاتون موافقم نيخب از ا..خب-

 ..؟يچ يول--

 ..م؟يچكار كن ديحاال با..يچيه:كردم وگفتم  نگاهش

رو گذاشت  ينيبا لبخند نگاهمون كرد وس..غذا اومد تو ينيس هيماه بانو با ..وخواست حرف بزنه كه در اتاق باز شد  ديصورتش دست كش به

 ..جلومون

 ..نوش جانتون..دييبفرما..ستيقابل تعارف ن--

 ..ديديزحمت كش..ممنونم ماه بانو خانم-

 ..؟يچرا خودتو به زحمت انداخت..بخوره؟ يهمه غذا رو ك نيا..ماه بانودستت درد نكنه :سرگرد

 ..با اجازه..ديبخور افتادهيتا از دهن ن..نوينگو ا..نبود پسرم يزحمت--

 ..به سرگرد نگاه كردم..رونياتاق رفت ب از

 ..هيچه زن مهربون-

 ..هيكدخدا خودش هم مرد خوب..اره--

 ..دوست داشتم از اونم بدونم..كردم يو نگاه هاش فكر م ايبه در..تو فكر بودم..گرفت يلقمه م داشت

 ..به خودم اومدم و با تعجب به دستش نگاه كردم..فكر بودم كه دستشو گرفت جلوم غرق

 ..بزرگ برام گرفته بود يلقمه  هي

 ..كنه؟ يدلت هنوز درد م..بخور--
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 ..نگاهم كه بهش افتاد سرشو چرخوند و مشغول شد..كرد يداشت نگاهم م..رو از دستش گرفتم لقمه

 ..كم-

 ..بهتره ياب بخور..ترشه يماستش كم..دوغ نخور..به معده ت فشار اورده يگرسنگ..يشيبهتر م يغذا بخور --

 ..نو نخوربخور او نويكرد كه ا يهمه سفارش بهم نم نياگر نبود كه ا..نگرانمه؟ يعني..بود نييسرش پا..نگاهش كردم يچشم ريز

 ..سرشو بلند كرد ونگاهم كرد..كنم ينم يحركت ديد يوقت

 ..؟يخور يپس چرا نم--

 ..چون..هم چون ديشا..بود يمزه ش عال..كتلت بود..بهش زدم يكيگاز كوچ..زدم ولقمه رو به دهان بردم يكمرنگ لبخند

 ..خورد ياروم اروم غذا م..مشغول خوردن بود..كردم نگاهش

 ..واقعا هم مزه داد..كه سرگرد برام درست كرده بود يلقمه ا..به لقمه م گاز زدمبا اشتها  نباريا

 ..روش ختيهم ر يبشقاب و خورشت قرمه سبز يتو ختيپلو ر يكم..م كه تموم شد لقمه

 يول..سر سفره شون ميمهمون ناخونده ونشسته بود ميحاال ما هم شده بود..ناهارشون درست كرده يحتما برا..بانو سنگ تموم گذاشته بود ماه

 ..بود يدست پختش عال

 ..خوردم يهمه توجه ذوق مرگ شده بودم كال ساكت نشسته بوم و غذامو با اشتها م نيمن هم كه از ا..گفت ينم يچيه..رو گذاشت جلوم بشقاب

 ..اخ گفت و دستشو گرفت به بازوش هيدفعه  هي

 ..نگاهش كردم ينگران با

 ..شد؟ يچ-

 ..ديكش ريدفعه ت هيدونم چرا  ينم..دستم:ناله گفت  با

 ..ن؟يدرد دار..خدا يوا-

 ..اره--

 ..؟يتحمل كن يتون يم..شهيم داشيپ گهياالنا د..ربعش رفته كيفكركنم ..رسهيم گهيساعت د ميكدخدا گفت دكتر تا ن-

 ..گفت ينم يچيه..لباش نشسته بود يمحو رو يلبخند..كرد يزدم نگاهم م يمدت كه حرف م تموم

 ..زنه؟ يچرا لبخند م..سكوت كرده بودم  منم

 ..ديذهنم به وجود اومده بود رو شن يكه تو يسوال انگار

 ..شهيم يدنيت واقعا د افهيق يشينگران م يوقت --

 ..با من بود؟..دهانم باز موند..تعجب نگاهش كردم با

 ..شه؟يم يمگه چجور..؟يچ:لب گفتم  ريكردم و ز يسرفه ا تك

 ..يشينترس زشت نم-

 ..يعني..يعني شميخب اگه زشت نم..شم؟يزشت نم..تعجب كردم شتريب
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 ..كرده بود رييكوچولو تغ هيانگار رفتارش  ميبه هم محرم شده بود ياز وقت..كنه؟ يم ينجوريچرا امروز ا نيا

 ..زد يتر باهام حرف م راحت

 ..دونم چرا دوست نداشتم ادامه بده ينم

 ..د؟يچكار كن نيخوا يحاال م..ديجواب سوالمو بد دياون موقع ماه بانو اومد تو و نتوست:حرف رو عوض كردم وگفتم ريمس

 ..شونه ش بود يهنوز رو دستش

 ..شناسه يروستا رو م نياون ا..مييكجا گميزنم و م يزنگ م ديبه نو..دكتر اومد و رفت نكهيبعد از ا --

 ..وز باهاتون اومده بود ستاد؟بودن كه اون ر ييهمون اقا دينو-

 ..من هم هست يپسر خاله ..يمحب ديسروان نو..اره خودشه--

 ..دنبالمون؟ اديپس امشب م:تكون دادم وگفتم  سرمو

 ..نگفت يزيچ..لحظه نگاهم كرد چند

 ..سكوت رو شكست  باالخره

 ..شهيزنم معلوم م يزنگ م..دونم ينم: سرگرد

 ..دونبالمون اديتونه ب يحتما م..هيليهنوز تا شب خ:دلم گفتم  تو

 ..نگرانشم يليهم خ ياز طرف..مامان تنگ شده يدلم برا..شه؟يم يعنيخدا  يوا

******* 

از پماد ها  يكيپماد بود براش نوشت كه  شترشيدارو كه ب يسر هي..خداروشكر عفونت نكرده بود..كرد نهياومد و زخم سرگرد رو معا دكتر

 ..بشه دهيزخمش مال ياز پانسمان رو قبل ديگفت با..همراهش بود

 نيدكتر ا ي هيپماد طبق توص نيكرد كه با وجود ا يسوخت و درد م يجاش م يول..نداشت يزيزخم جوش خورده بود و خونر يخاطر سوختگ به

 ..شد يسوزش ودرد رفع م

 ..اتاق نشسته بودم يمن هم تو..زنگ بزنه يسرگرد رفت كه به سروان محب..از رفتن دكتر بعد

 ..سوخت يچشمام م..كم بخوابم هيدوست داشتم ..از ناهار حالم بهتر شده بود بعد

 ..شد كه در اتاق باز شد يبودم و چشمام داشت گرم م دهيدراز كش تازه

 دهم فصل

 ..جوابمو داد يبه روش لبخند زدم كه اونم با لبخند كمرنگ..بود ستادهيتو درگاه در ا ايدر..ضرب تو جام نشستم هيباز كردم و  چشمامو

 ..رو به روم نشست..اتاق شد و درو بست وارد

 ..مزاحمت كه نشدم؟--

 ..؟يپرس يسواله م نميا..يبگم نشد ديهم با يشده باش:دلم گفتم  تو

 ..ديببخش ديبا..ميمزاحمتون شد ايمن وار يعني..من و سر..ه؟يچه حرف نينه ا:زدم وگفتم  لبخند
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 ..لباش ينشست رو يكج لبخند

 ..صاحب خونه ن نجايا اياقا ار..ه؟يچه حرف نيانه --

 ..دوستانه نبود..بود گهيجور د هي..نگاهش يرو لباش لبخند بود ول..اومد يخوشم نم چينگاه هاش ه از

 ..ديلطف دار..ممنونم-

 يدختر فضول ديوقت فكر نكن هيالبته ..د؟يرس يو كار به عشق وعاشق ديبا هم اشنا شد يبدونم چجور شهيم..رو گفتم قتيحق..ستينه لطف ن--

 ..خواد بدونم سرگرد رادمنش سخت ومغرورچطور عاشق شده؟ يدلم م يليخ..دميپرس يمحض كنجكاو..هستم

 يچ گهيكنه د يخواست فضول ينكرده م يياگر خدا ديپرس نويا ستيحاال خوبه فضول ن..سمج بدم؟ يدختره  نيبه ا يچه جواب..خوب شد حاال

 ..د؟يپرس يازم م

 ..زنه يحرف م ينجوريرو سرگرد شناخت داره كه درموردش ا يليخ رانگا

 نيب..  ميبا هم رفت وامد داشت..نهيريد يدوست هي..دوست بود ايمادر من با مادر ار..ديدون يخب م..كنم ينه خواهش م:زدم وگفتم  يمصلحت لبخند

منم چون ..هم با مادرم حرف زدن و نظرمنو خواستن شونيبه مادرش گفت و ا ايار نكهيا گهيد..و  ميديد گرويهمد ايرفت وامد ها من و ار نيا

 ..ميشد كه ما عاشقانه با هم ازدواج كرد ينجوريا..بهم گفت عاشقمه ايار يبعد كه اومدن خواستگار..دوستش داشتم قبول كردم

 هي نياونم درست وسط جنگل ب شيا غهيمنتها ازنوع ص..يكن ينم دايپ ايكه نمونه ش رو تو كل دن ميداشت يازدواج عاشقانه ا هي..جون خودت اره

 ..امكان نداشت نيتر از ا كيكال رمانت..ودرنده يوحش وونهيمشت ح

ببازه  نشوينگاه دل ود هيبا  يريمرد سخت و نفوذناپذ نيكردم چن يوقت فكر نم چيه..بهيعج..نگاه عاشق شدن؟ هيبا  اياقا ار يعني..چه جالب--

 ..وعاشق بشه

 ..تونستم ازش نپرسم يوسط برام سوال بود كه نم نيا يزيچ هي..نگاهش كردم وسرمو تكون دادم يبا لبخند بزرگ فقط

 ..نفوذه؟ رقابليسخت و غ نيگيكه م ديشناس يرو م ايشما از كجا انقدر خوب ار-

 ..تاپ دادم يذوق كرد انگار بهش ت نيهمچ

اكثر ..دمشيد يم اديمن ز نيهم يبرا..بار3 اي 2 يماه..اومد روستا يم اديز اياقا ار ليااو يدون يم:گفت  فشيظر يوبا همون صدا ديخند اروم

مرد  دميكم كم به اخالقش واقف شدم و فهم..رفت يخورد وم يما م يناهار خونه  هيزد و  يم يسر به اهال هياومد  يصبح م..موند ياوقات هم نم

 ..هيوجد مغرور

كم كم حس كردم باهاش احساس ..نبود يجد يمغرور بود ول يعني..كرد يالبته با من خوب رفتار م:زل زد به منوگفت  شياب ياون چشما با

 ..مرد هيبه نظرم ..كنم يم تيميصم

 ..گه؟يمثل برادر د:وسط حرفشو با لبخند گفتم  دميپا پر جفت

 ..ديكال حرف تو دهنش ماس..باز موند دهانش

 ..اديخوشش ن يمرد نيشد ادم از چن يمگه م..ازش خوشم اومده بود..يول..مثل برادر كه نه..چطور بگم..خب:كم نگاهم كرد وگفت  هي

 ..شد؟ يش چ هيبق..چه جالب..خب:لبخندمو حفظ كردم وگفتم  دميداستان جذاب گوش م هيچونه م وانگار كه دارم به  ريزدم ز دستمو
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 ..زده بود خشكش

 اياصال هم با در دميو به رفتارش توجه كردم د دميد ايكه از سرگرد در مقابل در يزيطبق اون چ..هيشده بود دردش چ رميستگتازه د اخه

 ..بود يمعمول يليخ..كرد ياخم هم بهش نم يحت..ستين يميصم

چون شك داشتم كه درست ..اوردم يروم نم به يزده بودم ول ييحدسا هي نداختيكه به سرگرد م ييبا نگاه ها دميرو د اياز همون اول كه در يول

 ..باشه

 ..داره يشصتم خبر دار شد كه قصد.. نجاياز همون اول هم سر حرفو باز كرد تا برسه به ا.. حاال كه خودش اعتراف كرده بود  يول

 ..گهياورده د ريگوش مفت گ..پس بذار بگه..من نداره يرو يريحرفاش تاث نيو ا ستميسرگرد ن هيدونست كه من زن واقع ينم منتها

 ..گم؟يرو م نايمن ا نيشيشما كه ناراحت نم:زد وگفت  يمصنوع لبخند

 ..ادامه بده..زمينه عز-

 يوگرنه سع اديخوشش م يدونستم از چه جور دختر ينم..توجهشو جلب كنم يجور هيدوست داشتم ..ازش خوشم اومده بود..گهياره د..خب--

هم كه اون  ييروزها يول..روستا اميخوابگاه هستم و كمتر م يتو..كنم يم يتهران زندگ ميليتحص يبه خاطر رشته ..ردم همونطور رفتار كنمك يم

 دهيفا يدادم ب ينشون م يجلوش خود يهر چ..توجهه يكه بهم ب دميد يباز هم م يول..نجايخودمو برسونم ا يجور هيكردم  يم ياومد سع يم

 ..كه ازدواج كرده گهيماه اومده و م 1تا االن كه بعد از ..هه..بود

كنه  يخودش فكر م شيپ نكهيرو داشت كه در حضور من با وجود ا ياديدختره هم ز نيا يول ستميدرسته زن سرگرد ن..زدم يلبخند نم گهيد

 ..زد يحرفا رو بهم م نيسرگردم ا هيمن زن واقع

خواد اختالف بندازه  يمثال م..ش؟يمن شوهرتو دوست داشتم و االنم دوستش دارم تو اونو ازم گرفتبگه  نكهيا..بود؟ يقصدش چ..هه

 ..يول..يول ستميدرسته زنش ن..نمون؟يب

 ..كه دارم يحس..احساسم..؟يچ يول

درسته از قبل سرگرد رو دوست ..هم كه جلوم نشسته به شوهرم نظر داره ينيلحظه حس كردم زن سرگردم و ا هي دميجمالت اخرشو شن يوقت

 ..كرد يفرق م زيهمه چ..االن يول..داشته

 ..ورت داشته؟ االتيخ..؟يمگه زنش..كنه بهار؟ يفرق م يچ

 يمهر..ندارم يمدرك..شميدر هر حال زنش محسوب م..روزه 5زن ..زن موقت..االن حكم زنشو دارم..محرمش كه هستم؟ يول ستميزنش ن..نه

 ..ميمحرم شد گهيما كنارهم به همد..اون درختا نيب..اون جنگل يتو..باال سر شاهد ما بود يخدا يول..ثبت نشده ياسم..شناسنامه م نخورده يتو

 ديبازم من با..؟ ميومدراهو درست ا..نه؟ ايروستا  ميرسيم..ميتا چه مدت گرفتار ميدونست ينم نكهيا..همه ش به خاطر اعتقاداتمون بود درسته

 ..نه؟ ايسرگرد بشم و بهش دست بزنم  زونياو

 ..تونم سكوت كنم يپس نم..االن بهش محرمم..اره..پس من زنشم..ميها باعث شد ما به هم محرم بش ديشا نيا ي همه

 ..شهيم يعقده هام هم خال..نداره يراديكوچولو كه ا هي يول دهينه به اون غلظت كه زن دائم عكس العمل نشون م حاال

 ..زل زده بود به من يبا لبخند بزرگ..بهش نگاه كردم..تاحاال تو فكرم ياز ك..خودم اومدم به



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٦ 

 ..كردم مشيلبخند گرم تر و پررنگتر تقد هيو منم  اوردميخودم ن يرو به

 ..؟ياونوقت االنم همون حس رو دار..نطوريا يك..اهان:گفتم  لكسير يليخ

 ..هنوزم حسم همونه..اره:مكث بكنه جواب داد  نكهيا بدون

 ..حفظ كنم يكردم لبخندمو همونجور يسع

بعد از ..براش رميميم..م؟يكه ما عاشق هم يدون يم..زن داره و زنش هم من هستم؟ ايار نكهيبا وجود ا..ماله منه؟ ايار يدون يم نكهيبا وجود ا-

 زج يدختر چيبارها بهم گفته كه چشمش دنبال ه..دوستم داره..خواد ياون هم منو م..كنم يهم عوضش نم ايبا دن..كه دارم يمادرم اون تنها كس

انقدركه ..ميپرست يم گرويما همد..ارزش قائل بودم تميشخص يو عاشق من شد چون برا اديخوشش نم زونياو يگفته كه از دخترا..من نبوده

نگاه سوء به شوهر من نداشته ..گهيطرف د هيمنحرفش كن  ياگر هم نتونست ايكن  شينگاهتو درو زميپس عز..يتصورشو بكن يتون ينم

زده نشده  يحرف چيپس حاال كه ه..ستيخوب ن تيواسه روح يشيم عياخرش خودت ضا نكهيهم ا..اون متاهله چون ستيهم درست ن..باش

 ..بمونه يباق يهم بذار نطوريبهتره هم افتادهيهم قبال ن ياتفاق چيوه

 ..اديدونم كه م يم..اديب رتيشوهر خوب گ هيكنم  يبرات دعا م:انداختم باال و با همون لبخند گفتم  ابرومو

تا اون باشه به شوهر مردم نظر ..حقش بود يبهش زده بودم ول يكلفت يحرفا..هم از زور خشم سرخ شده بود ياز طرف..كرد يزده نگاهم م بهت

 ..بودا رفتهيمنو هم جو گ..نداشته باشه

خوش ..خوبه..عاشقته؟..هه:روشو برگردوند ونگاهم كرد با خشم گفت  رونيبره ب نكهيقبل ازا..از جاش بلند شد وبه طرف در رفت عيسر

منو  اقتياون ل نميب يم يول..ذارهيروز قدم جلو م هيكردم  يچون فكر م..كردم يمن كه به خاطر اون خواستگارامو رد م فيح..نيباش

 ..قيهر چه ال قيخال..نداشت

 يكه به مال كس يجور..دونه خوبش قسمتت بشه هي شااهللايا..قيهر چه ال قيخال..اخرت كامال موافقم يبا جمله ..قايدق:تكون دادم و گفتم  سرمو

 ..يچشم نداشته باش

 ..رسما شستمش و انداختمش رو بند خشك بشه..شد يداشت منفجر م گهيد

 ..كامالااااا محترمانه اونم

 ..و درو هم پشت سرش محكم بست رونياتاق رفت ب از

 ..شهيم شيزيچ هي..مشكل داره دختره

 ..كه خوابم برد دينكش قهيدق 5و به  دميدراز كش دوباره

******* 

 ..الو--

 ..ديسالم نو..الو-

 ..؟ييكجا..؟يخوب..پسر؟ ييتو..ايار:بلند داد زد  يبا صدا دينو

 ..ميزراباد هست ياالن روستا..خوبم --
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 دايازتون پ ياثر يول..رو گشتن؟ مارستانيدادگاه تا ب ريستاد چندبار مس يبچه ها يدون يم..زده؟ بتيكجا غ روزياز د..؟يكن ير ماونجا چكا-

 ..مينكرد

 ..خوان يما رو زنده م..و دارو دسته ش دنبال من و بهار هستن ارشيقدر بدون ك نيفقط تا هم..كنم يم فيمفصل برات تعر دمتيبعد كه د--

 ..بازم اون نامرد؟..؟يچ--

 ..دنبالمون؟ يبفرست نيماش هي يتون يامشب م..اره-

 ..؟يچند لحظه گوش..گميبذار بپرسم بهت م..رميدارم م..تميمن كه تو مامور--

 ..باشه-

 ..ستيامشب امكانش ن ايار:جواب داد  دينو.. از چند لحظه سكوت بعد

 !..چرا؟-

بچه ها اطالع ..ست از زور تردد بسته شده كهيهم كه همون جاده بار انبريراه م..راه رو بسته..كرده زشيروستا ر كينزد ياز كوه ها يكي--

 ..دنبالتون اميخودم فردا م..؟يصبر كن يتون يم..شهيدادن تا فردا ظهر راه باز م

 ..كرد  يسكوت كوتاه ايار

 ..ريبگ نجايتماس با ا هيقبل از حركت ..ميرينم رونياز خونه ب..جامون امنه نجايما ا..باشه-

 ..خاله نگرانته..يخوشحال شدم كه سالم يليخ..باشه حتما--

 ..؟يباهاش حرف زد-

 ..يند يوقت سوت هي..اصفهان تيمامور يدرضمن گفتم رفت..يبهش زنگ بزن يگفت هر وقت تونست..نه با مامان حرف زدم--

 ..؟يندار يبا من كار گهيد..زنم يبرسم تهران زنگ م..باشه-

 ..من فردا ظهر اونجام..نه مواظب خودت باش--

 ..خداحافظ..باشه-

 ..خداحافظ--

 ..بابت راحت شد نياز ا الميخ..نياز ا نميخب ا:در دل گفت ..را قطع كرد يگوش

 ..بود شيبه كارها يدگياشپزخانه مشغول رس يماه بانو تو..بود رونيكدخدا ب..بلند شد شيجا از

انها  يبه حرف ها.. ستاديامد همانجا پشت در ا يكه از داخل اتاق م ييگفت و گو يصدا دنيبا شن يول..كه بهار در ان بود رفت يطرف اتاق به

 ..داد يگوش م

 ..؟ياونوقت االنم همون حس رو دار..نطوريا يك..اهان:بهار ( 

 ..هنوزم حسم همونه..اره: ايدر

بعد ..براش رميميم..م؟يكه ما عاشق هم يدون يم..زن داره و زنش هم من هستم؟ ايار نكهيبا وجود ا..؟ماله منه ايار يدون يم نكهيبا وجود ا:  بهار

 يخترد چيبارها بهم گفته كه چشمش دنبال ه..دوستم داره..خواد ياون هم منو م..كنم يهم عوضش نم ايبا دن..كه دارم ياز مادرم اون تنها كس
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انقدركه ..ميپرست يم گرويما همد..ارزش قائل بودم تميشخص يو عاشق من شد چون برا اديخوشش نم زونياو يگفته كه از دخترا..جز من نبوده

نگاه سوء به شوهر من نداشته ..گهيطرف د هيمنحرفش كن  ياگر هم نتونست ايكن  شينگاهتو درو زميپس عز..يتصورشو بكن يتون ينم

زده نشده  يحرف چيپس حاال كه ه..ستيخوب ن تيواسه روح يشيم عياخرش خودت ضا نكهيهم ا..چون اون متاهله ستيهم درست ن..باش

 ..بمونه يباق يهم بذار نطوريبهتره هم افتادهيهم قبال ن ياتفاق چيوه

 ..)اديدونم كه م يم..اديب رتيشوهر خوب گ هيكنم  يدعا م برات

 ..را گفته باشد نهايشد بهار ا يباورش نم..خشكش زده بود..بود ستادهيو مبهوت پشت در ا مات

 يول..ذارهيروز قدم جلو م هيكردم  يچون فكر م..كردم يمن كه به خاطر اون خواستگارامو رد م فيح..نيخوش باش..خوبه..عاشقته؟..هه: ايدر( 

 ..قيهر چه ال قيخال..منو نداشت اقتياون ل نميب يم

 ..)يچشم نداشته باش يكه به مال كس يجور..دونه خوبش قسمتت بشه هي شااهللايا..قيه الهر چ قيخال..اخرت كامال موافقم يبا جمله ..قايدق:بهار

 ..شد يپشت ان مخف..افتاد كه سمت راستش بود يچشمش به كمد..از پشت در كنار رفت و به اطرافش نگاه كرد عيسر

 ..امده رونيز اتاق با ايدر ديفهم..ديدر خانه را شن يبسته شد و بعد از چند لحظه صدا يبلند يبا صدا در

پر معنا  يواژه ها..كلمات..جمالت نيهم يانها را به زبان اورده ول يدانست مصلحت يم نكهيبهار با ا يحرف ها دنيبا شن..حركت نداشت توان

 باعث شده بود قلبش نا ارم گردد

 ..ساخت يقرارش م يكه ب يجانيه..جانيبا ه ختهيام يترس..بود نيريش..همان ترس دوباره به دلش افتاد..همان حس..

 ..و در را باز كرد ديكش قينفس عم..داشت يدستانش لرزش خاص..به طرف اتاق رفت..امد رونيپشت كمد ب از

 ..ماند رهيبهار خ يو رو دينگاهش دور اتاق را كاو..به داخل گذاشت يقدم

 ..بود وبه خواب رفته بود دهياتاق دراز كش ي گوشه

 ..شد رهيبه او خ..كنارش نشست..به طرفش رفت..قرار بود ينگاهش ب..لبخند زد..تر شد ياو حسش قو دنيد با

هم عوضش  ايبا دن..كه دارم يبعد از مادرم اون تنها كس..براش رميميم..م؟يكه ما عاشق هم يدون يم..(ديچيپ يبهار در سرش م يهم صدا هنوز

 )كنم يهم عوضش نم ايبا دن..كنم يهم عوضش نم ايبا دن..كنم ينم

 ..را باور كند نيدوست نداشت ا يول..اجبار بوده است يبهار تنها از رو يحرف ها يواقف بود كه همه  يبه خوب خودش

 ..گفت يقلبش خالف ان را م يول..ستيگفت درست ن يم عقلش

 ..كرد يدر خواب معصومانه تر جلوه م..شد رهياو خ يبايصورت ز به

 .. را جلو برد دستش

 ..بهار ارام چشمانش را باز كرد..ديدستش را عقب كش ايار..ديپلك بهار لرز..نش صورت او را نوازش كردنوك انگشتا با

 ..نشست شيدر جا ايار دنيبهار با د..به در اتاق خورد يموقع تقه ا همان

 ..دييبفرما: ايار

 ..ماه بانو بود..اتاق باز شد  در
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 ..شهيحالتون بهتر م ديريدوش بگ هي..حموم رو گرم كردم:لبخند رو به ان دو گفت  با

 ..تن نكرده ست..اونا رو بپوش ياز حموم اومد..رو برات گذاشتم كنار ايدر يدست از لباس ها هيدخترم :به بهار گفت  رو

 ..دستتون درد نكنه..ماه بانو خانم ديديچرا زحمت كش:با لبخند گفت  بهار

 ..ازهبااج..نيراحت باش نجايا..دخترم تعارفو بذار كنار--

 ..رفت رونياتاق ب از

******* 

 ..پشه نشسته بود؟ ايرو صورت من مگس :رو به سرگرد گفتم  رونيكه ماه بانو ازاتاق رفت ب نيهم

 ..چطور؟..دميند يزيمن كه چ..نه:تعجب گفت  با

 ..مگسه مزاحم شده ديگفتم شا..رو صورتمه يزيچ هيحس كردم ..دونم ينم:انداختم باال وگفتم  شونمو

 ..تو هم و تك سرفه كرد دياخماشو كش گردسر

 ..چرا مزاحم؟--

بر مردم ازار ..دميدفعه ازخواب پر هيرو صورتم بود  يدونم چ يحاال هم نم..اومد و نذاشت بخوابم اياون موقع كه در..اخه تازه خوابم برده بود-

 ..من مطمئنم مگس بوده يول..لعنت

 ..بعد هم من برم..ريدوش بگ هيحرفا بلند شو برو  نيا يبه جا:گفت  يلحن جد با

 ..حموم؟ يبر يخوا يم يشما كه بازوت زخمه چطور:بازوش اشاره كردم وگفتم  به

 ..تو به اونش كار نداشته باش-

 ..چش شده؟..تو هم بود يحساب اخماش

 ..شده؟ يزيچ-

 ..نه:كرد وگفت  نگاهم

 ..باشه من رفتم..لحنتون..اخه-

 ..كجا؟:گفت  عيسر

 ..كنه؟ يم ينجوريچرا ا نيا

 ..گهيحموم د..بابا يا-

 ..خب برو يليخ--

 ..رفتم يهم م يگفت ينم:لب گفتم  ريز

 ..؟يگفت يزيچ--

 ..جام بلند شدم وبه طرف در رفتم از

 ..رينخ: دميلب غر ريز
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 ..رونيهم ازاتاق اومدم ب بعد

 ..ها شهيم شيزيچ هي نميا

 ..خاطرخواهش شده ؟ ايدر ياخالق خوشگلش چطور نيا با

******* 

 ..حوله پوشونده بودم يموهامو تو..ديسف نيج هيسبز و كيتون هي..اندازه م بود ايدر يلباسا..رونيحموم اومدم ب از

 ..نسبتا بزرگ بود اطشونيح..اشپزخونه بود يدرست روبه رو اطيح يتو حمام

 ..سر بزنم هي اميبعد ب..مرغ و خروس دارن امنيحتما ا..اومد يمرغ و خروس م يصدا

گذشت كامال  يدو ساعت م يكيكه  نيهم يداشتم ول يسيو رودروا دميكش يشدم خجالت م يم ييجا هياول كه وارد ..طور بودم نيهم شهيهم

 ..گهيبود د ينجورياخالقم ا..شدم يم يخودمون

 ..رونيبانو از تو اشپزخونه اومد ب ماه

 ..موهات نم داره..يخور يدخترم برو تو سرما م:گفت  دنميد با

 ..رنگ چشماشو از مامانش به ارث برده ايپس در..بود يچشماش اب..زدم و نگاهش كردم لبخند

 ..حالش چطوره؟..االن كجاست؟ يعني..مامانم افتادم ادي دنشيد با

 ..ديصورتم چك يقطره اشك رو هي ناخداگاه

اشكام ..شونه ش  يسرمو گذاشتم رو..شد بغلش كردم يدونم چ يدفعه نم هي..سادياومد جلو ورو به روم وا..ردك يبانو با تعجب نگاهم م ماه

 ..شدن يصورتم جار يقطره قطره رو

 ..؟يكن يم هيچرا گر..شد دخترم؟ يچ--

 ..مامانم تنگ شده يدلم برا..ماه بانو-

 ..حتما اونم دلش برات تنگ شده..شينيبه سرگرد بگو ببرت بب..يتو دختر كه انقدر مادرتو دوست دار يفدا:وگفت  ديپشتم دست كش به

 ..اشكامو پاك كردم..اغوشش جدا شدم از

 ..ناراحتتون كردم ديببخش..گميحتما بهش م-

 ..راحت باش..منو هم مثل مادرت بدون..ه؟يچه حرف نينه دخترم ا--

 ..نيخوب يليخ..ديهست يشما زن مهربون-

 ..يخور يسرما م..زميبرو تو عز..ينيب يخوب م ي دهيرو هم به د گرانيدخترم كه د يخودت خوب:وگفت  ديصورتم دست كش به

 ..لبخند گرم و مهربون داد هياون هم جوابمو با ..تكون دادم و به روش لبخند زدم سرمو

 ..دادم هيتك يو به پشت رو به روش نشستم..داده بود هيتك واريسرگرد به د..تو اتاق رفتم

 ..كرد ينم نگاهم

 .. ميبرگرد ميتون يامشب نم--
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 ..اخه چرا؟: نگاهش كردم وگفتم  ينگران با

 ..نييسرمو انداختم پا..طاقت نگاه نافذشو نداشتم ..شد رهيچند لحظه بهم خ..بلند كرد و نگاهم كرد سرشو

 ..دنبالمون اديم ديفردا ظهر نو..راه مسدود شده..كرده زشياز كوه ها ر يكي--

 ..كرد؟ يم زشيكوه ر ديامروز با نيحاال هم..م؟يشانسه ما دار نميا..بابا يا-

 ..نفر هم جونشونو از دست دادن 4 يحت..اتفاق افتاد نيهم هم شيماه پ 2..ستيبار ن نياول يبرا--

 ..نگاهش كردم..از جاش بلند شد..نگفتم يزيچ

 ..حموم رميمن م--

 ..پس-

 ..م كردو نگاه برگشت

 ..كامل بگو يزن ياگر هم م اي..رو نزن يحرف اي..اد؟يخوشم نم چيه مهيمن از حرف نصفه ن يدون يم..؟يپس چ:گفت  يلحن قاطع با

 ..چه خشن..اوهو

 ..خواستم بگم ينم يزيچ..ن؟يچرا انقدر بداخالق شد:كردم و گفتم  يكمرنگ اخم

 ..؟يبود گفت يچ) پس(اون --

 ..؟يخواستم بگم پس زخمتون چ يم..م كه نگران حال شمام وونهيمن د-

 ..كردم يخوب حس م يلينگاهش رو خ ينيسنگ يول..نييسرمو انداختم پا..نكرد يلحظه فقط بهم زل زد و حركت چند

 ..اب به زخم برسه ذارمينم..كنم يپانسمان رو باز م:اروم گفت  نباريا

 ..رونيدرو باز كرد و رفت ب يمعطل يهم ب بعد

 ..بكنه خواديبذار هركار م يچكارش در..ها يا وونهيتو هم د بهار

 ..دهيخشونت به خرج م اديز دايجد يول..نيهم..وقت زخمش عفونت نكنه هيگفتم ..نگرانش شدم خب

رو  ختمير نطوريهم..كرد شيشد كار ياز بس بلند بود نم يول..با حوله خشكش كردم..موهامو تكون دادم  يكم..رو از دور موهام باز كردم حوله

 ..شونه هام

 ..سرگرد هم دوش گرفت و برگشت نكهياونور شدم تا ا نوريانقدر قلت زدم و تو جام ا..برد؟ يمگه خوابم م يول.. دميكش دراز

 ..موهاش نم داشت..خسته نبود گهيصورتش د..زود چه

دهانش باز مونده ..شد خكوبيم..كه حوله كنار رفت نگاهش به من افتاد نيهم..شده بودم زيمخيتو جام ن..ديكش يحوله رو به صورتش م داشت

 ..بود

 ..نكنه شاخ در اوردم؟..كنه؟ ينگاهم م ينجوريچرا ا اوا

 ..همونطور كه حوله تو دستاش بود وسط اتاق خشكش زده بود..كرد يبازم داشت نگاهم م يول..دميصورتم دست كش به

 ..مجسمه وسط اتاق خشك شده نيپس بگو چرا ع يوا..ستيسرم ن يمن روسر..خاك دو عالم تو ســرم يا..دفعه چشمام گرد شد هي
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 ..طرف شونه م هيبود  ختهيبلندم ر يشده بودم موها زيمخيكه ن همونطور

 ..در اومدم و تو جام نشستم زيمخياز حالت ن عيسر

 ..سوختم ياز زور شرم داشتم م يوا

 ..خواد چكار كنه؟ يم نميا ببت دمشييپا يم يچشم ريش ز همه

 ..ستاديرو به روم ا..سه قدم..دو قدم..قدم هي..اومد جلو..استرس دستامو تو هم قالب كرده بودم با

به زور اب دهانمو قورت .. داد  يحوله رومحكم تو دستش فشار م..دستاش بود ثابت موند يكه تو يحوله ا ينگاهم رو..سرمو بلند كردم اروم

 ..دادم

 ..شد به هم دهيبلند به طرف در رفت و چند لحظه بعد هم در اتاق كوب يه با قدم هادفع هي

 ..كندش ياگر مال خودش بود حتما از جا م.. كوبه  يبه هم م ينجوريمردمه ا يخوبه در خونه  حاال

 

 ..ددددياسترس گرفته بودم شد..نشد يزيخداروشكر چ..شياخ..دمينفس راحت كش هي رونيكه رفت ب نيهم

 ..كجا رفت؟ حاال

 ..پشتم و شال رو انداختم رو سرم ختميموهامو ر..شال هم همراه لباسا گذاشته بود كه با خودم اورده بودم تو هيبانو  ماه

 ..تو حال نشسته دميكه د رونياز اتاق رفتم ب..شد يكم كم داشت شب م گهيد

 ..بود يحالت صورتش جد ياخم نداشت ول..دينگاهشو دزد..سرشو بلند كرد ديدر رو شن يصدا تا

 ..دميكه صداشو شن رونيرو سرم مرتب كردم و خواستم برم ب شالمو

 ..؟يريكجا م--

 ..نگاه اون هم به من بود..و نگاهش كردم برگشتم

 ..ماه بانو شيخوام برم پ يحوصله م سر رفته م-

 ..نرو رونيموهات نم داره ب--

 ..؟يدون يتو از كجا م: ديدفعه از دهانم پر هي

 ..اصال حواسم نبود يول..داره؟ دنيپرس نميا..ديد شيپ قهيد اخه خنــگ خودش چند دق..شدم مونيزود پش يليخ يول

 ..حاال خوب شد..ايد ب..تو هم ديكش اخماشو

 ..خوام باهات حرف بزنم يم نيبش ايب--

 ..كردم منتظر نگاهش..رفتم و رو به روش نشستم يحرف چيلحنش قاطعانه بود كه بدون ه انقدر

به  ايا..در انتظارمونه يزيچه چ ميدونست ينم نكهيفقط به خاطرا ميمن و تو به هم محرم شد:گفت  يبا لحن كوبنده و محكم..چشمام يزد تو زل

اجباره  يكار ما از رو نيبهت هم گفتم كه ا..يبكن نكارويتو ناخواسته ا ايمن بهت دست بزنم  يبه هر حال درست نبود ه..نه؟ اي ميرس يروستا م

 يول..كنم يانكارش نم..قبول دارم..درسته..ميروز به هم محرم هست 5من و تو تا ..ميديبه روستا رس يول..ميمحرم شد..يقبول كرد..گهيد زينه چ
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 ..ساده ست ي غهيص هي..ستيماست عقد ن نيكه ب ينيا..ميستيزن و شوهر ن

 ..اوردميسر در نم يزيحرفاش چ از

 ..ه؟يمنظورتون چ..دونم يكه خودمم م نارويا يخب همه :بهش انداختم وگفتم  يگنگ نگاه

 ..اديبه وجود ب يتو مشكل يخوام برا يو نم شهيتموم م يبه زود تمونيمحرم..يباش يخوام جلوم بدون روسر ينم:تر از قبل گفت  يجد نباريا

خودمم خبر نداشتم ..كردنش نبود؟ كيقصد من كه تحر يول..خواد تكرار بشه ينم..شده ييهوا دهيموهامو د..بود نيپس دردش ا..اهــــان

 ..ستيسرم ن يروسر

 ..شهيتكرار نم گهيد..باشه يول..ناخواسته بود ديدون يخودتونم م نيديكه موهامو د شهيپ قهياگر منظورتون چند دق:از خودش گفتم  تريجد

 ..نگفت و سكوت كرد يزياخرش هم چ..داشت ديترد يهم بگه ول گهيد زيچ هيخواست  يانگار م..كردم نگاهش

 ..مياتاق مشغول نماز خوندن شد يمن و ماه بانو هم تو..نماز ياز اذان سرگرد و كدخدا رفتن برا بعد

 ..مادرم دعا كردم يكه شد دستامو رو به اسمون گرفتم و از ته دلم برا تموم

 ..كه به بار اومده بود ييبا رسوا..اميبا بدبخت..با دختر نبودنم..اميبتونم با مشكلم كنار ب نكهيا..كنه شتريخودم كه صبرمو ب يبرا

 ..فكركنم ينذاره به خودكش..كنه اديتحملمو ز..خدا كمك خواستم از

 ..كمكم كن..خدا ريرو ازم نگ ديام يكورسو نيا..داشتم ديام هنوزم

******* 

 ..فت عصر برگشته تهرانگ دمياز ماه بانو كه پرس..دميرو ند ايدر

 ..به من نزد يخوب يحرفا..خودش بود ريخب تقص..داده نمونه حيمن ناراحت شده و ترج يدونستم از حرف ها يم

كه تو دره بهمون  يياز اون گرگا..زد و من هم فقط شنونده بودم يسرگرد با كدخدا حرف م..ميحال نشسته بود يتو ياز صرف شام همگ بعد

 ..زد يحرف م نايكال از ا..ميكرده بود يكه ط يخطرناك بودن دره و راه طوالن حمله كرده بودن و

 ..داده بود اديهنر رو مامان بهم  نيا..من هم بلد بودم ببافم..بافت يم يبانو بافتن ماه

كمد داره تشك در  يازتو دميد..ششيرفتم پ..صدام زد..اتاق يبعد هم ماه بانو از جاش بلند شد و رفت تو ميو حرف زد ميدو ساعت نشست يكي

 ..ارهيم

 ..نفره؟ كي اي نيخوا يپتو دونفره م..نيدخترم براتون تشك دونفره انداختم تا راحت باش--

 ..كم داشتم نويهم..خاك به سرم يوا!!..تشك دو نفـــره؟؟ ياونم رو..كنار سرگرد بخوابم؟ ديبا يعني..كه كال تو هپروت بودم من

 نجايا گميبازم م..ديخودتون بردار..نفره هست كيتو كمد  دياگر هم خواست..ذارميبراتون دونفره م:گفت  گمينم يزيساكتم و چ ديد يوقت

 ..نيراحت باش..زميعز دينكن يبيغر

 ..رونيبا لبخند نگاهم كرد واز اتاق رفت ب..اتاق خشك شده بودم وسط

 ..كه هنوز تو هنگ بودم فقط زل زده بودم به تشك دو نفره منم

 ..موند رهيتشك خ ياون هم نگاهش رو..اومد تو اتاق و درو بست سرگرد
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 ..ماه بانو انداخته؟--

 ..نه كه از خدامه تو بغلت بخوابم..پ نه پ من انداختم:دلم گفتم  تو

 ..اره-

 ..اشكال نداره..خب يليخ:شونه ش رو انداخت باال و گفت  لكسير يليخ

 ..رونيزد ب يداشت از حدقه م چشمام

 ..سرتا پاش پر از اشكاله نكهيا..نداره؟اشــكال -

 ..تشك نشست  يرو خاموش كرد و رو المپ

 ..نميبب يتونستم سرگرد رو به راحت يم ينورش كم بود ول..اتاق يپنجره افتاد تو ي شهيماه از ش نور

 ..چطور؟:لبخند گفت  با

 ..زنه؟ يشده لبخند م يچ..شد شتريب تعجبم

 ..ستيدرست ن ديخب خودتون گفت..خب-

 !..من؟: تعجب گفت  با

 ..خود شما..اره-

 ..م؟يرو تشك دو نفره بخواب ديگفتم نبا يمن ك --

 ..ارميدر ب مويروسر دينبا ديگفت يول..نينگفت نويا-

 ..گميهنوزم م..گفتم نويا..خب اره--

 ..دهيبهم دست م ياحساس خفگ..بخوابم يمن شبا عادت ندارم با روسر يول:حرص گفتم  با

 ..زدم مال كدخدا باشه يحدس م..پاش بود يشلوار پارچه ا هيو  ديسف يمردونه  راهنيپ

 ..لباش هم لبخند بود يكرد به رو يباز م راهنشويپ يكه دكمه ها همونطور

 ..ن؟يكن يچكار م-

 ..ارميدر م راهنمويكه دارم پ ينيب يم--

 ..اخه..يول-

 ..نييسرمو انداختم پا..تنش بود ديسف يپوش ركاب ريز..در اورد راهنشويپ لكسير يليخ

 ..بلوز بخوابم اي راهنيمنم عادت ندارم شبا با پ يبخواب يشبا با روسر يتو عادت ندار..يستيتو كه نامحرم ن..اخه نداره يول--

 ..دهيبهم دست م ياحساس خفگ:منو در اورد وگفت  يادا

 ..شده بودم يخنده م گرفته بود هم حرص هم

 ..ن؟يكن يمنو مسخره م-

 ..نه-
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 ..نياريرو در م راهنتونياونوقت خودتون پ..ارميدر ن مويروسر نيگيطرف م هياز  يول-

 ..ديسرشو درست كرد و دراز كش ريز بالشت

 ..كرد ياون فرق م-

 ..؟يچه فرق-

 ..من مردم..گهيخب د:كرد وگفت  نگاهم

 ..يشد گفت خوب

 ..شهينم ليدل نكهيخب ا-

 ..بخواب ريبگ ايب..يسياونجا وا يخوا يم يتا ك..شو دختر اليخ يب--

 ..گهيرو نم يزيدونستم تا نخواد چ يم..نشد جواب نكهيا

ادا و اصوال  نيا گهيد..بهم نداشت ياون كه كار..نداشتم يا گهيد يچاره ..پاهامو حركت دادم و به طرفش رفتم..نه؟ ايبودم كه برم جلو  مردد

 ..بود؟ يواسه چ

 ..كردم يم يشالم باز يبا گوشه ..تشك نشستم يرو

 ..گهيبخواب د--

 ..تونم ينم-

 !..چرا؟--

 ..يروسر-

 ..اريخب درش ب يليخ:و گفت  رونيداد ب نفسشو

 ..موهام برداشتم ياون بودم اروم شال رو از رو يهم كه انگار منتظر اجازه  من

 ..كنه يبرام مهم نبود كه داره به موهام نگاه م..نگاهش رو حس كردم ينيسنگ بازم

 ..نهيمنو بب يتار مو هي يذاشتم حت ياون بود نم يجا ارشيكه اگر ك..مطمئن بودم  نويا يول..هيچ لشيدونستم دل يواقــعا نم..ونم چرا دينم

 ..متنفر بودم ارشيچون در هر حال از ك..ميبود يم يتيموقع نيهمچ هياگر تو  البته

موهامو مثل شونه  يهم پنجه هامو فرو كردم تو نباريا..دميكش يهام دست ماوردم تو مو يدر م مويكه هر وقت روسر ميشگيعادت هم طبق

 ..اومد يخوشم م نكارياز ا..چپم و با پنجه هام شونه شون كردم يرو شونه  ختميهمه رو ر..روش دميكش

 ..اميباعث شد به خودم ب صداش

 ..بخواب ريبهار بگ-

 ..ديبازومو گرفت و كش هويكه ..خواستم بپرسم چته؟..هنوز نشسته بودم..لرزه؟ يصداش م چرا

 ..سرم درست كنار سرش بود..رو تشك افتادم

 ..گهيبخواب د ريبگ:حرص گفت  با
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 ..شما بخواب..؟يبه من چكار دار-

 ..؟يذاريمگه تو م--

 رونياومد ب دميچون من كه ند..حموم پانسمان كرده يتو حتما..زخمش رو فقط چسب زده بود يرو..شدم و نگاهش كردم زيمخيجام ن تو

 ..پانسمان بكنه

 ..گرفته بودم دهيمردونه ش رو ناد ي زهيغر..كنم  يم كشيدونستم با كارام دارم تحر ينم

 ..دونستم؟ يمنه بدبخت از كجا م يول..كردم يرو م نكارايجلوش ا دينبا

 ..چكارت دارم؟..من؟-

 ..ديموهام چرخ يرونگاهش ..من شد خيم دوباره

 ..راستم يبود رو شونه  ختهيشون ر همه

 ..چشم..لب..چونه..اومد باالتر..گردنم يافتاد رو نگاهش

 ..ديكش يم شيكه با هر نگاه وجودمو به ات يبه طور..گرم بود..بود يجور خاص هينگاهش ..هام گر گرفته بود گونه

 هي..خواستن..جور هي..جور تمنا هي..چطور بگم؟..نسبت بهش كشش داشتم تينها يب يول..دونم چم شده بود ينم..چشمام ثابت موند يتو نگاهش

 ..خاص يليخ..بود يخاص زيچ

 ينم..اره..بود شتريقدرتش ب يدوم ديشا..تونستم ينم نكهيخواستم و هم ا يهم نم..كردم ينم يحركت..خشك شده بودم..اورد جلو صورتشو

 ..همونطور بمونم..دوست داشتم باشم..م بكشم كنارتونست ينم..تونستم

 ..لرزش داشت..نگاهش سرگردان بود..زد شميات..داغ بود..بازوم يگذاشت رو..راستش رو اورد باال دست

 ..كردم يم ينه باهاش همكار..شدم ينه مانع م..درست كنار سرش..سرمو گذاشتم رو بالشت اروم

 ..دست راستشو گذاشت اونطرفم..شد زيمخياون ن دميمن كه خواب..ديتپ يم م نهيس يبا سرعت نور تو قلبم

 ..دونستم محرمشم يم..تاب نگاهشو نداشتم..بستم چشمامو

بود هر جور شده بود جلوشو  زهياگر تنها غر..حسم خاص بود..من نسبت بهش احساس داشتم يدونم ول ياونو نم..منم داشتم..داشت زهيغر اون

 ..پس اونو داشته باش..يدار ازيگفت بهش ن ياحساسم م..رميتونستم جلوشو بگ ينم..احساسم يگرفتم ول يم

 ..گفت يكه حسم م يتا حد..اون خواستن..در حد اون كشش..كينزد يليخ ينه رابطه ..ازته دلم خواهانش بودم..خواستمش يم

 هي..لبام يلباشو گذاشته بود رو..حسش كردم با تمام وجود..رو احساس كردم يواقع يگرما..بعد هم..پوست صورتم ينفسهاش به رو يگرم

 ..دوباره تكرارش كرد..از لبام كرد زيبوسه ر

 ..سوخت يوجودم م..گرفته بودم شيكلمه ات يواقع يبه معنا..نفس هاش تند شده بود..به بازوم ديكش دستشو

 ..؟ياسترس چ يول..استرس داشتم..بود جانياز زور ه..دميلرز يخودم م به

 ..من..من..من كه دختر نبودم..كه من

 ..لبام بود يلبهاش هنوز رو..باز كردم چشمامو
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 ..بذارم ادامه بده دينبا..اديبه وجود ب يبذارم حس دينبا..ستميمن دخترن..من..بذارم دينبا..نه..در اومد اشكام

 ..ستمين..ستميمن دخترن..ستميكرد ن يكه سرگرد فكر م يمن اون..من..ستميپاك ن من

 ..ش و هلش دادم عقب نهيس يگذاشتم رو تامودس

 ..هيگر ريدستامو بلند زدم ز يسرمو گرفتم تو..جام نشستم تو

 ..زدم ياز ته دل ضجه م يول..دهانمو گرفتم ينره جلو رونيصدام ب نكهيا يبرا

كه من انقدر  هيچ لشيدونم دل ينم يول دميازت پرس نويهزاران بار ا ديشا..چرا؟..چرا خدا؟..رو بچشم؟ يتونم طعم خوشبخت يچرا نم ايخدا

 ..بدبختم؟

 ..حس كردم يصداش رو به خوب يندامته تو..بود يمونيپر از پش صداش

بهارمنو ..منو ببخش ايخدا..در حد..بكنم يخواستم كار يباور كن نم..يول..چم شد هويدونم  ينم..نداشتم يبه خدا قصد بد..منو ببخش..بهار--

 ..ببخش

 ..خدا؟ يمن چ..يمن چ يول..به خدا..به من ..كرد يداشت التماس م نطوريكه محرمش بود ا يبوسه به كس هي يابر..پاك بود اون

 ..دفعه از كوره در رفتم و سرمو بلند كردم هي

 يچيپس ه..يدلمه خبر ندار يكه تو يتو از درد..يدون ينم يچيتو ه:داشتم بلندتر از حد معمول نشه گفتم  يكه سع ييكردم و با صدا نگاهش

 ..من..من..نگو

 ..د؟يچرخ يزبونم نم يرو..به زبون اورد؟ شهياصال مگه م..بگم؟ يچ

 ..خواستم ساكت باشه ياون لحظه نم يالاقل تو..داد يسكوتش زجرم م..هم سكوت كرده بود اون

 ..نيهم..اون فقط سكوت كرده بود يول..بگه يزيچ هي..خواستم اونم بهم بپره يم

سكوت  يول..نابودم كن..تو هم خوردم كن..همونطوركه اون خوردم كرد..ديبهم خند ارشيهمونطور كه ك..به من بخند..بگو يزيچ هي يلعنت-

 ..نكن

دادن  بتويرو ترت يكرد يم يشد و از من دور يو نجابتت م يپاك يهمه ادعا نيكه ا ييپس باالخره تو( ديچيپ يسرم م يتو ارشيك يصدا

 ..)..چقدر خوشحالم يدون ينم..چقدر خوشحالم يدون ينم..چقدر خوشحالم يدون ينم..بچه خو يواااااااااا..اره؟

 ..شد دتريم شد هيگر

 ..يليخ..يپست يليخ..ارشيخدا لعنتت كنه ك-

 ..بهت بخندم؟ يچ يواسه ..؟يگيم هيچ نايا..بهار چت شده؟--

 

 ..نميب يرو نم يرنگ خوشبخت نكهيا..من تا اخر عمرم بدبختم نكهيا..زنگ خطر بود هياون بوسه برام ..اخر ميزده بودم به س..شده بودم وونهيد

 

 ..به اشك نشسته م زل زدم بهش يچشما با

 ..بدونه ديبا..احساست بشه رياون هم درگ دينبا..بود كه بدونه وقتش
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بهار پاك ..شده يمرد عوض هيهوس  هيكه جلوت نشسته قربان ينيا..ـستميمن پاك ن..ستــميدختر ن..يبهار ساالر..چون من: دميلب غر ريز

 ..؟يفهمــ يم..ستيدختر ن..ستين

 ..باز مونده بود دهانش

 ..شده بود رهيو مبهوت به من خ مات

 !..؟يچ:شد گفت  يم دهيكه به زور شن ييصدا با

كنم چون اهل گناه  يتونم خودكش ينم..بمونم يبدبخت باق هيتا اخر عمرم  نكهيمحكوم به ا..من محكومم..به من تجاوز شده..يدياره درست شن-

 ..يگناه نيهمچ هياونم ..ستمين

 ..شوكه شده بودم..بازومو گرفت و محكم تكونم داد..دفعه به طرفم اومد هي

 ..فكش منقبض شده بود ..شد يم دهيد يهم به خوب كيتار مهين يهمون فضا يتو صورتش

 ..كار خودشه؟..يد حرف بزن لعنت..اره؟..ارش؟يك: ديغر

 ..اون باعثش شد يول..نه:و با هق هق گفتم  نييانداختم پا سرمو

 ..زل زد تو چشمام ميمستق..دفعه چونمو گرفت تو دستشو سرمو بلند كرد هي..دستاش شل شد..كردم احساس

 ..باهات بود؟ تو اتاق.. يمهمون ينبود كه اون شب تو يهمون..اون مرد..برام بگو..بهار-

 ..؟يدون يتو از كجا م..تو:بهت زده زمزمه كردم ..م بند اومد هيگر..از زور تعجب گرد شد چشمام

 ..كالفه بود..كنارم نشست

 ..ادته؟يكه نقاب به صورتش داشت و كنارت نشسته بود رو  ياون مرد..بودم ياون مهمون يمنم اون شب تو--

 ..؟يو بودت..اون مرد مرموز..اون:تعجب گفتم  با

 ..تكون داد سرشو

 ..شد ينم باورم

 ..بگم اون شب بهت تجاوز نشد دياگر منظورت به اون شبه و اون مرد با:نگاهم كرد و گفت ..طرفم برگشت به

 ..يتو سالم بود..ت كرد نهيپزشك هم معا يحت.. يحت:كرد و ادامه داد  يكوتاه سكوت

 ..بشم هوشيكردم هر ان امكان داره ب يم احساس

بگو كه من هنوزم ..ستين نيريش يايرو هيحرفات  نيبگو كه ا..يگيراست م يبگو كه دار..بگو:گفتم  دميكه خودم هم به زور شن ياروم يصدا با

 ..توروخدا بگو..دخترم

 ..كردم يدادم و هق هق م يتكونش م..ش رو چنگ زدم قهيبرداشتم و  زيطرفش خ به

 ..بگو گهيبار د هي..بگو من هنوز دخترم..يبگو لعنت-

 ..زدم يزار م..سرم خم شده بود..شل شد دستام

 ..تو بغلش ديگرفت و منو كش دستامو
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 ..ايار:كردم گفتم  يم هيگذاشتم رو شونه ش و همونطور كه گر سرمو

 ..ريكم اروم بگ هيدختر ..هيليباشن خ دهيتا االن هم نشن..رونيممكنه صدات بره ب..اروم باش..سسسسسيه--

 ..تنم نبود؟ يزيشدم چ داريصبح از خواب ب يپس چرا وقت..شد؟ يبگو اون شب چ..برام بگو:و با التماس گفتم  رونيب دميبغلش كش از خودمو

 ..گميم زويهمه چ..گميباشه م--

 ..ميبود دهيهم دراز كش كنار

 ..شروع كرد به حرف زدن ميكه به سقف زل زده بود همونطور

 ازدهمي فصل

 "داخل اتاق ..يشب مهمان"

 ..با دست به صورتش ضربه زد..خم شد..چشمانش بسته بود..به بهار انداخت ينگاه..كمربندش را باز كرد مرد

 ..دختر..يه--

 ..شده بود هوشيبهار ب يول

 ..لبانش نقش بست يرو يطانيش لبخند

 ..دمينشونت م..ره؟ا يندازيچنگ م..يوحش يگربه كوچولو..رسم يراحت تر به كارم م ينجوريا..بهتـــر--

 ..ديمحكم به در كوب يكيرا ببوسد كه  شيخم شد و خواست لبها..لذت به بدن او نگاه كرد با

 ..باز كن يكثافت عوض..درو نيباز كن ا-

 ..متوجه موضوع شود او را زنده نخواهد گذاشت ارشيدختر نامزد اوست و اگر ك نيدانست ا يم..بود ارشيك يصدا..شده بود هول

 ..زد ينفس نفس م..بود دهيپر رنگش

 ..زد يو داد م ديكوب يمحابا به در م يب ارشيك

 ..كرد يم يبهار را مخف ديبا..بلند شد و كمربندش را بست عيسر

 ..اصابت كرد نيكمر بهار محكم به زم..انداخت نيزم يارزش او را رو يب يءايرحمانه مانند ش يب..را بلند كرد او

 ..را مرتب كرد يرو تخت..تخت ريبهار را هل داد ز..را باال زد يتخترو  ينشست لبه  نيزم يرو

 ..ديترس يهنوز هم م..ديش كش قهيبه  يدست

 ..هلش داد واريبه طرف د..او را گرفت ي قهيوارد اتاق شد و  يزخم يريچون ش ارشيك..طرف در رفت و بازش كرد به

 ..؟يكجاست عوض-

 ..مست كرده بود يشك حساب يب..داد يالكل م يدهانش بو..چشمانش سرخ بود..نداشت يعيطب حالت

 ..اقا؟ يك--

 ..به صورتش زد يمحكم مشت

 ..او انجا نبود..افتياز بهار ن ياثر..اطرافش نگاه كرد به
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 ..به صورتش برخورد كرد يهمزمان مشت محكم يطرف او برگشت ول به

 .. ديا يدرم يمست كرده است وبا چند مشت از پا ارشيدانست ك يم..رفته بود  نيمرد حاال ترسش از ب ان

 ..شدند ريبا هم درگ..جانش افتاد به

به صورت  يهمان موقع مشت محكم..به او افتاد ارشينگاه ك..اسلحه به دست وارد اتاق شد ايار..در اتاق باز شد..دينفر محكم با پا به در كوب كي

 ..افتاد نيزم يشد و رو هوشيه خاطر شدت ضربه بان مرد زد كه او هم ب

 ..فرار كرده بود ارشيك يداد ول ستيفرمان ا ايار..تراس فرار كرد  ياز رو ارشيك

 ..نگاهش به ان مرد بود..تخت نشست يرو..ديكش شيموها نيب يدست كالفه

 ..تا از ماموران وارد اتاق شدند 3

 ..جناب سرگرد حالتون خوبه؟--

 ..نشيببر نويا:به ان مرد اشاره كرد وادامه داد ..(من خوبم-

 ..اطاعت قربان--

 ..رونياو را از اتاق بردند ب..دو نفر بلندش كردند ونفر سوم به دستانش دستبند زد..بود هوشيب مهين

 ..د؟يكرد يهمه جا رو پاكساز-

 ..اتاق مونده نيفقط ا ميهمه جا رو گشت..بله قربان--

 ..گردم يرو من م نجايا..خب اريبس:ه اتاق انداخت و گفت ب ينگاه ايار

 ..او هم اطاعت كرد و از اتاق خارج شد..به ان مامور دستور دادند كه برگردد ميس يب يموقع از تو همان

 ..تخت رينگذاشت به جز ز يجا را باق چيه..پشت پنجره..داخل كمد..اتاق را گشت يهمه جا..بلند شد شياز جا ايار

روشن كرد و نورش را به ..را در اورد شيبيج يچراغ قوه ..بود كيتار..خم شد ..را كنار زد يرو تخت..ديبود كه به ذهنش رس ييجا نياخر انجا

 ..تخت انداخت ريز

بدهد او  يتوانست تشخص ينم..بود ختهيصورتش ر يدختر رو يموها..تخت بود ريدختر برهنه ز كي..از زور تعجب گرد شد چشمانش

 ..ست؟يك

 ..با سرهنگ تماس گرفت عايسر..به او نگاه كند نكهيا بدون

 ..بله--

 ..باال ديمامور زن بفرست هيقربان --

 ..فقط چندتا رو گذاشتم بمونن..مامورا رفتن ايار-

 ..شد يبدتر نم نياز ا..ديكش شيموها نيب يدست كالفه

 ..دارم اجيپزشك احت هيمامور زن و  هيجناب سرهنگ من به --

 !..شده؟ يچ --
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 ..اتاقه يتخت تو ريدختر ز هي-

 ..انيب عتريهر چه سر دمياالن دستور م..باشه باشه--

 ..ممنونم-

 ..خفه شود ريتا امدن مامورامكان داشت ان ز..نكند يتوانست كار ينم..مستاصل به ان دختر نگاه كرد..را قطع كرد يگوش

 ..كرد يش عمل م فهيبه وظ ديبا..انسان در خطر بود كيجان  يول..مردد بود..دياما نتوانست و پس كش..دستش را جلو برد ارام

 ..رديبگ دهيخاص ان را ناد طيشرا نيداد در ا حيمبارزه كرد و ترج دشيباالخره با ترد يول..داشت ديترد

 ..ديكش رونيتخت ب ريحركت او را از ز كيبا ..برد و دست دختر را گرفت شيدستش را پ..افتديصورتش را برگرداند تا نگاهش به بدن او ن ايار

 ..دياو كش يرا با دست گرفت و رو يرو تخت..كرد يهم به او نگاه نم هنوز

او را كنار زد تا بتواند صورتش را  يچند تار از موها..دستان لرزانش را جلو برد..بود ختهيصورتش ر يدختر تو يموها..را برگرداند صورتش

 ..كند ييشناسا

 ..شد يباورش نم..بهار دهانش باز ماند دنيد با

 ..ارشهينامزده ك..نكهيا:كرد  زمزمه

 ..به در اتاق خورد يموقع تقه ا همان

 ..ستاديا

 ..دييبفرما-

 ..همراه پزشك كه او هم زن بود وارد اتاق شدند..مامور زن كي

 ..داد  يسالم نظام مامور

 ..ديمتوجه منظورم شده باش دوارميام..از همه جهت..ديش كن نهيلطفا معا:زشك گفت به بهار اشاره كرد ورو به پ.. فرمان ازاد داد ايار

 ..راحت باشه التونيخ..بله--

 ..هستم رونيمن ب..رو به من گزارش كن جهينت عايسر:به مامور گفت  رو

 ..اطاعت جناب سرگرد--

 ..بود جهيمنتظر نت..زد يراهرو قدم م يتو..ديصورتش دست كش به..صبح بود 5..خسته و كالفه به ساعتش نگاه كرد..رفت رونياز اتاق ب ايار

بود كه در  يهمان مرد..ان هم..سواالتش باشد يتوانست پاسخ گو ينفر م كي يول..انها نداشت يبرا يدر سرش بود كه جواب ياديز يها سوال

 ..خبر دارد زهايچ يليحتما از خ..كرد يم يياز او بازجو ديبا..شده بود زيگالو ارشياتاق با ك

 ..مامور همراه پزشك ازاتاق خارج شدند..اتاق باز شد در

 ..شد؟ يچ جهينت:رو به پزشك گفت  ايار

 ..اديبهوش م گهيساعت د 2 اي 1تا ..شده هوشيدر اثر دارو ب..اون دختر سالمه-

 يمنظورمو كه متوجه م..ميكرد داشياونو برهنه پما ..دختر از همه جهت سالمه؟ نيخوام بدونم ا يم..خانم دكتر:دستش را تكان داد وگفت  ايار
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 ..ن؟يش

 ..هم نداره يمشكل چيدختر سالمه و ه نيهمونطوركه گفتم ا..كامال متوجه منظورتون شدم جناب سرگرد:با لبخند نگاهش كرد وگفت  پزشك

 ..ممنونم ..خب اريبس:وگفت  ديكش قيعم نفس

 ..با اجازه..كنم يخواهش م--

 ..ستيموقع درست ن نيا..از مامورا شما رو برسونند يكيتا  ديصبر كن ديندار لهياگر وس-

 ..خداحافظ..ممنونم از لطفتون..دارم لهيوس--

 ..سرش را تكان داد ايار

 ..هست؟ نييپا يكس..باش نجايهم:به مامور زن گفت  رو

 ..هستند نييتا از مامورامون پا 3..بله قربان--

 ..هر وقت بهوش اومد منو خبر كن..چشم ازش بر ندار..نييپا رميمن م..خوبه-

 ..سوال داشتم هيقربان  يول..اطاعت--

 ..بپرس-

 ..د؟ينگهش داشت نجايچرا ا يول..در بخش كه مراقب باشه يجلو ميمامور هم بذار هي..مارستانيب ميدختر رو ببر نيا ميتونست يم--

 اجيبهش احت ارشيبه دام انداختن ك يبرا..ميكه ما دنبالش يهمون..ارشهيدختر نامزد ك نيا:وقاطع گفت  يبا لحن جد..كرد يسكوت كوتاه ايار

بهوش اومد اتاق رو ترك  يوقت يول..خارج بشه نجاياز ا دينبا..كنه يبودن فرق م يمهمون نيا يكه امشب تو يياون دختر با مهمونا..ميدار

 ..؟يديفهم..بشه يزيمتوجه چ دينبا..رينگجلوشو ..بره نجايبذار از ا..متوجه بشه نكهياز ا لقب..كن

 ..كنم يكار رو م نيهم..اطاعت قربان--

******* 

 رونيمامور ازاتاق ب يزن يپلك م يطبق دستورمن وقت..بود يشبه خسته كننده ا..كال اون شب..خسته بودم يليخ..بعد هم من برگشتم ستاد: ايار

 ..يشيخارج م اليتو هم از و..رهيم

ظاهرا همون ..گفت زويهمه چ..اعتراف كرد..كردم يياز اون مرد بازجو..؟يريكجا م نهيهمون مامور رو دنبالت فرستادم تا بب نانياطم محض

 ..سروقتش اديو م شهيهم متوجه م ارشيك..اتاق باالست يمرد با تو تو نيكه ا دهيلو م يبوده تو عالم مست ارشيكه اون شب با ك يدختر

با  يول..كال چندتا حس متفاوت اومده بود سراغم..كنم؟ هيگر..بخندم؟..دونستم خوشحال باشم ينم..كردم يوش محرفاش گ يدقت به همه  با

 ..رمياشكامو نتونستم بگ يحال جلو نيا

 ..و نگاهم كرد برگشت

 ..ياون شد ديپل ينقشه ها يدونستم تو هم قربان ينم..يهم دست ارشيكردم تو با ك يمن اون موقع فكر م --

 هيكه گر ييچه روزها و شبا..ستميكردم دختر ن يهمه مدت كه فكر م نيبه ا..فكر كنم زيبه همه چ..دادم سكوت كنم يم حيترج..نگفتم يزيچ

 ..به خدا گله نكردم..نكردم
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 ..بود وچشماش هم بسته شيشونيپ يموچ دست راستشو گذاشته بود رو..بود دهيكنارم دراز كش..نگاهش كردم..گذشته بود يا قهيدق 5 هي

 ..چه زود خوابش برد..خسته شده يليخ انگار

تحمل  يگذاشت..محكم باشم يباعث شد نكهياز ا..كنم يخودكش ينذاشت نكهياز ا..شكرت ايخدا:لب زمزمه كردم  ريز..به سقف دوختم نگاهمو

 ..كنم

 ..گرفتم ادي زايچ يليباورم غلط بود خ نكهياز ا..اشتباه درس گرفتم نيمن از ا..ستيحكمت ن يكارت ب چيه ايخدا

 ..صبور باشم نكهيا

 ..توكلم به تو باشه شهيهم

 ..شكرت ايخدا

 ..ينكرد دينا ام دمويكه ام شكرت

 .. رو شكر تيبزرگ ايخدا

 ..شو داريب..مادر زدليعز..بهارم--

 ..مامان بود يصدا..چشمامو باز كردم يال اروم

 ..بهارم--

 ..زد يرو به روم نشسته بود وبه روم لبخند م..مامان بود..خودش بود اره

 ..هنوزم اغوشش گرم بود..بغلش كردم..چشمام حلقه بست ياشك تو دنشيبا د..جام نشستم تو

 ..دلم برات تنگ شده بود..مامان-

 ..زميدل منم برات تنگ شده بود عز--

 ..چشمام يزل زد تو..منو از خودش جدا كرد اروم

 ..؟يديبهم قول م..مواظب خودت باش..دخترم..اربه-

 ..مامان؟ يچ يبرا-

 ..نمتيخوام بب يم..قول بده بهار--

 ..شتميمامان من كه االن پ-

 ..از جاش بلند شد وبه طرف در رفت..لباش ينشست رو يلبخند محو..نگاهم كرد فقط

 ..مامان؟ يريكجا م:از جام بلند شدم و گفتم  مهيسراس

 ..از اشك بود سيصورتش خ..اروم برگشت و نگاهم كرد..ستاديا

 ..ايب..نمتيخوام بب يم..ايدخترم ب..بهارم:بغض گفت  با

 ..مامـــان..نرو..بمون شميپ..نرو مامان:كه داد زدم  رونيرفت ب ياز اتاق م داشت

 ..عرق شده بودم سيخ..دميخواب پر از



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٤ 

 ..دم؟يخواب د يعني ايخدا..اتاق نبود يكس تو چيه..به اطرافم نگاه كردم..جام نشستم تو

خواستم از جام بلند شم كه در اتاق باز شد و سرگرد اومد ..سرم يشالمو انداختم رو..موهام چنگ زدم يتو..سرگرد هم نبود..نگاه كردم كنارمو

 ..تو

 ..ريصبح بخ..سالم:لبخند زد وگفت  دنميد با

 ..بهم دست داده بود يحس بد ينم چرا ولدو ينم..حالم اصال خوب نبود..لب جوابشو دادم ريز

 جيگ..ديچيپ يسرم م يتو ششيخواست برم پ يمادرم كه ازم م يهمه ش صدا..رونيحسشو نداشتم منم پاشم برم ب..رفت رونياز اتاق ب دميد

 ..شده بودم

وشكر و نون و  يچا وانيتا ل 2..نيرو گذاشت زم ينياومد جلو و س..با پاش درو اروم بست..دستاش بود يبزرگ تو ينيس هي..اومد تو سرگرد

 ..بود ريو ش ريپن

 ..م؟يصبحونه بخور نجايا:تعجب گفتم  با

 ..داره؟ يمگه اشكال--

 ..ن؟يشما صبحونه نخورد..نه-

 ..نه--

 ..بود نييسرش پا..نگفت يزيچ گهيد

 ..ييچا وانينار لهم گرفت و گذاشت ك ريچندتا لقمه نون وپن..كرد وگذاشت جلوم نيريمن رو ش يچا

 ..بخور--

 ..كه برام درست كرده بود رو گذاشتم دهانم يلب تشكر كردم و لقمه ا ريز

 ..شد يافتادم حالم خراب م يخوابم م اديكه  نيدونم چرا هم ينم..كرده بودم بغض

 ..شده؟ يزيچ--

 ..زل زده بود به من..كردم نگاهش

 ..ستين يزينه چ يعني..انداختم باال  سرمو

 ..بدون حرف هم بغضم شكست يول..حرف بزنم و بغضم بشكنه دميترس يم

 ..هيگر ريصورتمو زدم ز يگرفتم جلو دستامو

 ..دميصداشو شن نكهيتا ا ديلحظه طول كش چند

 ..؟يكن يم هيچرا گر..باز چت شد؟-

 ..مامانم:كردم گفتم  يكه هق هق م همونطور

 !..؟يمامانت چ:تعجب گفت  با

 ..دميخوابشو د-
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 ..لحظه سكوت كرد دچن

 ..باشه ريخ..خب--

گفت  يهمه ش بهم م..كرد يم هيداشت گر..مامانم تو خواب بغض كرده بود..باشه ريفكر نكنم خ:اشكامو پاك كردم وگفتم  نمياست يگوشه  با

 ..نهيخواد منو بب يم..ششيبرم پ

 ..نييسرشو انداخت پا..گرفته شد صورتش

 ..شينيبب يتون يامروز م..ظاهرا راه باز شده..رسهيم گهيساعت د 2زنگ زد گفت تا  دينو..صبحونه ت رو بخور:گفت  يلحن اروم با

 ..خداجون شكرت يوا..واقعا؟:لبخند زدم وگفتم  يخوشحال با

 ..؟يشيمن خالص م يباالخره از دست غرغرا نكهيا اي يمادرت انقدر خوشحال دنيبه خاطر د:زد وگفت  يكمرنگ لبخند

 ..حرفش تعجب كردم نيا از

 ..ذره شده هيدلم براش ..مامانم شيخوام برم پ يخوشحالم كه م يليخب خ..خب-

 ..خوبه:سرشو تكون داد وگفت  اروم

 ..شبيد يواااااااا..ذاشتيسربه سرم نم شبيمثل د گهيد..دونم چرا حالش گرفته بود ينم

لباش  يبوسه هاش و گرم اديو از اونطرف هم ..كرد يخوشحالم م نيا..گفته بود من هنوز دخترم نكهيحرفاش افتادم و ا اديطرف  هي از

 ..زد شميات نيا..افتادم

 ..كردم يافتادم هم داغ م يم ادشي يوقت يحت

 !..؟يتب دار--

 ..دفعه هل شده بودم هيدونم چرا  ينم..خدا رسوا شدم يوا..ضرب سرمو بلند كردم هي

 !..من؟!..؟يچ!..ان؟ه:و منگ گفتم  جيگ

 ..گونه ت سرخ شده..يپس معلوم شد واقعا تب دار:وگفت  ديخند اروم

 ..ناخداگاه لبخند زدم..گذاشتم رو گونه م  دستمو

 ..؟يخند يچرا م:گفت  يلحن اروم با

 ..ديبلندتر خند..كردم و نگاهش كردم يكمرنگ اخم

 ..شد تيبودم كه االن رو دهيند شويمدل نيا--

 !..؟يچ-

 ..يو هم اخم كن يلبخند بزن يتون يتو در ان واحد هم م نكهيا--

 ..؟يتون يمگه شما نم:وگفتم  دميخند

 ..نه--

 ..نييانداختم پا سرمو
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 ..بهار--

 ..اسمم از دهنش دستم خشك شد دنيبردم سمت دهانم كه با شن يداشتم م..دستم بود يتو وانيل

 ..؟يكن يب مشما خطا ايچرا منو سرگرد :كردم كه گفت  نگاهش

 ..ينيگذاشتم تو س وانويل

 ..تو خطابتون كنم ستين زيجا..نيبزرگتر يليبعدش هم از من خ..گهيد يخب چون شما سرگرد-

 ..يبر يبه كار نم) شما(مواقع هم  يبعض يحت..يباهام برخورد كرد يميكه صم دميمن بارها د يول--

 ..شدم يم يمواقع باهاش خودمون يخودم هم متوجه شده بودم كه در بعض..گفت يم درست

 ..كنم يكردم لحنمو خودمون يشد جرات نم يم يبودم و هر وقت هم جد يميصم ذاشتيوقت سربه سرم م هر

 ..دونم ينم-

 ..سوال نداره گهياونم قانع شد د..جواب دادنت نيهم با ا تو

 ..دينپرس يزيچ گهيد شييخدا يول

 ..رونيرو برداشت و برد ب ينيسرگرد هم س..تو كمد دميم و چرختخواب رو جمع كرد..ميرو خورد صبحونمون

 ..سرگرد اومد تو هال..رونيمرتب كردم و از اتاق رفتم ب شالمو

 ..ميريزود م يساعت رو تحمل كن 2 نيا..ششونيبرو پ يخواست..اشپزخونه ن يو ماه بانو هم تو ايدر..رونيكدخدا رفته ب:من گفت  دنيد با

 !..مگه اون نرفته بود تهران؟..تعجب كردم اياسم در دنيشن با

 ..كجا بود؟ شبيپس د.. كوه مسدود شده بود زشيافتاد جاده به علت ر ادميدفعه  هي

 ..؟يكن يفكر م يبه چ--

 ..ايبه در-

 !..ا؟يدر--

 ..افتاد ادمي ياز رفتن زد االن كه حرف يمتوجه نشدم ول روزيد..راه كه مسدود شده بود يول..ماه بانو گفت برگشته تهران روزيد..اره-

 ..دميكش قينفس عم هي..يخوب ياومممم چه هوا..رونيرفتم ب..نگفت يزيچ سرگرد

 ..دمياشپزخونه شن يو ماه بانو رو از تو ايدر يگفت گو يكه صدا..كنار حوض تا صورتمو بشورم  رفتميم داشتم

 ..چون در اشپزخونه باز بود..دميشن يراحت م يليصداشون رو خ..اطميح يمتوجه نشده بودن من تو انگار

 ..نييپا ايب طونياز خر ش..كه عاشق هم هستن يديد..افتابه يماشاااهللا هزار ماشاااهللا دختره مثل پنجه ..سرگرد زن گرفته..كن ايدختر ح: بانو ماه

 گهيزن د هي نميتونستم بب يچون نم..سويگ يرفتم خونه ..خوام برگردم تهران يزنم زنم كرد به دروغ گفتم م روزياز بس د..تونم مامان ينم--

 ..كنه يكنارش نشسته و انقدر بهش توجه م

 ..نكن يزيدختر ابرور..بهار زنشه ينخوا يبخوا--

 ..تونم فراموشش كنم ينم..ن؟يبفهم نيخوا يچرا نم..تونم ينم--
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 ..ستيدرست ن..حرفا رو نينگو ا..دختر شرم كن..خاك به سرم--

كنن كه  يرفتار م ينجوريما ا يجلو..مطمئنم خودشو بهش انداخته..رشيحتما مجبور شده بگ..دختربچه رو دوست نداره نيا ايدونم ار يمن م--

 ..مثال بگن عاشقن

 مينكن تو روستا نتون يكار..دختر ابرومونو نبر..بفهم نويا ايدر..بهار زنشه..ما به دورغ به هم توجه كنن؟ يجلو ديبا يچ يبرا..؟يگيم هيچ نايا--

 يرو بهنذاشت اب ..ديروستا رو خر نيا يابرو..ديكه نرفته اون ابرومونو خر ادتي..خورن يرو اسم سرگرد قسم م نجايهمه ا..ميسرمونو بلند كن

 ..دختر يپشت سرش بگ نارويا ستيروا ن..روستا برگردونه نيكرد تا تونست اب رو به ا يانقدر دوندگ..بسته بشه نامونيزم

 ..با اون باشم يول..حاضرم زن دومش بشم يحت..رو فراموش كنم ايامكان نداره ار..گميم ممامان من باز يول--

 ..جام خشكم زده بود سر

 ..گه؟يداره م يچ وونهيد يدختره  نيا

 ..دوم سرگرد بشه؟ زن

 ..خدا يوا

هم قرض كردم و تمام حواسمو دادم به  گهيد يتا 2دوتا گوش كه داشتم ..ستادمياشپزخونه بود ا كياز درختا كه نزد يكيپشت  رفتم

 ..حرفاشون

 ..؟يشد وونهيمگه د..؟يگيم يچ يفهم يم چيدختر ه..شنوم؟يم يچ ايخدا--

 ..ايار ي وونهيد..شدم وونهيد..اره اره اره --

 ..من شرم كن يالاقل از رو..من مادرتم--

 ..داره؟ ايمگه عاشق شدن هم شرم وح--

 ..چت شده مادر؟..ينبود ينجوريتو كه ا ايدر..يتو ندار كه يزيچ..داره ايح..اره داره--

 نياون رفت ا يول..كردم يكه چقدر بهش توجه م نيشاهد بود..خوام يرو م ايمن ار يدونست يم شيوقت پ يليشما خودتون از خ..عاشق شدم--

 ..رو نداره 18از  شتريبندم ب يشرط م..بچه رو گرفت

 ..باشه زنشه يهر چ--

 ..خوام زنش بشم يمنم م--

 اديداره م دياقا نو..رنيامروز دارن م نايا..شر درست نكن..لعنت كن طونويدختر ش..حرفا رو بشنوم نيمنو بكش نذار ا..اخر زمون شده ايخدا--

 ..دنبالشون

 !..؟يك--

 ..از خدا بترس..بترس دخترم..دوتا جوون نيا هيتو زندگ يبنداز شيات يگناهه بخوا..شونيسر زندگ رنيدارن م..رسهيم گهياالنا د--

 ..همسر دومش شمياگر خودش بخواد م..كنم؟ يمگه خالف شرع م-

 ..جلو اديگله ب يدختر كه مثل دسته  نياالن با وجود ا نكهينه ا تياومد خواستگار يخواست همون اول م ياون اگر م--
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 ..رو دوست دارم ـايمن ار يولــ--

 ..دميرو منم شن ايكه ماه بانو خوابوند تو صورت در يا دهيكش يصدا

 ..بوده يك ايبره ار ادشيزدمش كه تا عمر داره  يگرفتم م يم نيكاش دم دست خودم بود همچ يا..كرد يكار خوب

 ..بشه ايزن دوم ار خواديگفت م يو م ستاديا يمادرش م يرو يجلو..بود يشرم يدختر ب عجب

 !سرگرد؟ گميمن چرا نم..رد شددفعه چشمام از زور تعجب گ هي

 ..پس..ايكنم ار يصداش م..اره..ايار..ايار..

 ..زد يبه روم لبخند م..بود ستادهينه همون سرگرد پشتم ا يوا ايار..برگشتم عيسر..نشست رو شونه م يدست

 ..خانم ستاين يكار خوب سادنيفالگوش وا--

 ..شدم يرد م نجايمن داشتم از ا..گفته؟ يك!..من؟..زهيچ:زدم وگفتم  يلبخند مصلحت هي..شده بودم هل

 ..گفت ينم يچيه..زل زده بود بهم.. ديخند

 ..دستش دور كمرم بود يفاصله مون همونقدر بود ول..دفعه دستشو دور كمرم حقله كرد هي

 ..لباش بود يهمون لبخند رو..كردم يداشتم داغ م باز

 اطيبود وسط ح دهيكه كمر منو سفت چسب ايمخصوصا ار..ما دنيبا د..رونيشپزخونه اومد باز اشك بود از ا سيكه صورتش خ يدر حال ايدر

 ..زد ينگاهش نفرت موج م يتو..بعد هم نگاهشو به من دوخت..به دستش افتاد ايار ينگاهش از رو..خشكش زد

 ..تو خونه رفت

 ....يلبخند جذاب و دوست داشتن هي..لباش لبخند بود يصورتشو به طرفم برگردوند به رو..نگاهش كردم..دستشو برداشت ايار

 ..رونياشپزخونه اومد ب يموقع ماه بانو از تو همون

 ..حوصله تون سر رفته؟..ن؟يينجايا:ما لبخند زد وگفت  دنيد با

 ..ميكن يزحمتو كم م ميدار گهيد..ميهست ديمنتظر نو..نه ماه بانو: ايار

 ..ما شيپ نيايبازم ب..خونه سرتاسرش رحمته نيا يوجود شما تو..پسرم؟ هيچه حرف نيا--

 ..حتما--

 ..ميبود ستادهيا اطيح يتو ايمن و ار..بانو رفت تو ماه

 ..اخه چرا؟..بگم سرگرد ديچرخ يرو زبونم نم گهيد

 ..دوست داشتم اسمشو صدا كنم..شدم ينجوريبودم ا دهيرو شن ايدر يحرفا يوقت از

 ..كم سوز داره هيهوا ..تو ميبر--

 ..احمق يدختره ..افتهيب ايخواستم چشمم تو چشم در ينم..باشم رونيدادم ب يم حيترج

 ..م؟ينيمرغ و خروسا رو بب ميبر..خوبه نجاينه هم-

 ..اد؟ياز مرغ و خروس خوشت م:لبخند نگاهم كرد وگفت  با
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 ..خوبه يمحض سرگرم..ادينه ز-

 ..ميباشه بر..طونيش يا:وگفت  مينينوك انگشتش زد به ب با

 ..كردم يلباس هم حس م يدستشو از رو يگرما..كرد مييگذاشت پشت كمرم و راهنما دستشو

 ..كرد خوشحال بودم يبهم توجه م نكهيا از

 ..خروس هيتوش چند تا مرغ بود با ..جدا كرده بودن يرو با تور شيقسمت هي..اطياونطرف ح ميرفت

 ..خروس؟ هيهمه مرغ فقط  نيا-

 ..ادهيبراشون ز نمياره هم--

 ..هيهم مرد ساالر وونايح نيب..خوبه واال:وگفتم  دميخند

 ..دور از جون بگو خانم هي:كرد وگفت  ينيريش اخم

 ..دور از جون..چشم-

ن سپر جلوشو يا نهيتا زن داره اونوقت چه س 5..؟ينيب يم..سرش شلوغه يخروس هم حساب ياقا نيا..بوده نيتا بوده هم.. گهيخب د--

 ..كرده؟

 ..كنه يمثال داره به خودش افتخار م..نميب يبله دارم م-

 ..تا زن 5..ستين يزيكم چ..گهيبله د-

 ..زد يداشت لبخند م..كردم نگاهش

 ..؟ يموافق..تا زن داشته باشه  2از  شتريمرد خوبه ب هيمورد كه  نيتو هم با ا-

 ..وجه چيبه ه..نه:جواب داد  قاطعانه

 ..چطور؟-

 رهيوقت مرد نم چيه..زن به شوهرش توجه بكنه و هر دو رفتارشون با هم سرد نباشه نكهيا اي..من معتقدم مرد اگر زنشو دوست داشته باشه--

 ..شناسن  يكردن فقط هوس رو م يمشت نامرد كه از زندگ هينه ..كه واقعا مردن هييالبته منظور من با اون مردا..رهيبگ گهيزن د هي

 ..نهيشيواقعا حرفاش به دل م..زد زل زده بودم بهش يحرف ممدت كه  تمام

 ..كه چشمش فقط دنبال زن خودش باشه و دنبال همسر دوم نباشه اديم ريكم گ ييمردا نيواقعا همچ..پس خوش به حال همسرتون-

 ..كردم يخوب حس م يلينگاهش رو خ ينيسنگ..به مرغ و خروسا دوختم  نگاهمو

 ..؟يكن يفكر م نطوريتو ا--

 ..تكون دادم سرمو

 ..هستم يال دهيدونستم مرد ا ينم..خوبه--

 ..شميم وونهيمنم دارم رسما د..كنه و منم يداره واسه ت غش و ضعف م ايكه در يانقدر..يبدجورم هست.. يهست:دلم گفتم  تو

 ..در اومد يصدا
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 ..دهيحتما نو--

 ..بغل كردن گرويهمد..خودش بود..طرف در رفت به

 ..؟يچطور..سالم پسرخاله جان: دينو

 ..تو ايب..خوبم..سالم--

 ..ميگرد يبر م ميدار..كار دارم يستاد كل يتو..ميبر نياگر حاضر گهينه د--

 !..كجا؟:با تعجب گفت  ايار

 ..شمال..خودمون تيوال--

 !..چطور؟--

 ..تموم شد تمونيمامور..بهت خوش گذشته ها..بابا يا--

 ..مينكرد ريرو دستگ ارشيما كه هنوز ك يول--

 ..ميكن يم يريگيهمونجا پ..پرونده ش فرستاده شد شمال..دونم يم--

 ..شه؟يمگه م..؟ياخه چطور--

كاراش انجام  يهمه ..بودم ريگ يعصر تا حاال پ روزياز د گهيد..كرد فيبا سرهنگ صحبت كردم اونم كاراشو رد..كار نشد نداره برادر من--

 ..ميكن يفردا حركت م..شده

 ..فقط سرشو تكون داد ايار

 ..گرده شمال؟ يداره بر م پس

 ..دونم چرا دلم گرفت ينم

******* 

 ..مقصدمون تهران بود..ميبود نيماش يتو

 ..كرد يبود باهامون خداحافظ دهيكدخدا هم كه تازه رس..كردم يكردم و ازش خداحافظ ياخر با ماه بانو روبوس ي لحظه

 ..بودن يزن و شوهر مهربون واقعا

 ..شهيم شيزيچ هيدختره ..هه..هنوزم نگاهش پر از نفرت بود..ستادهيكه پشت پنجره ا دمشياخر د يفقط لحظه ..ومدين رونياصال ب ايدر يول

 ..ديچيپ نيماش يتو كيموز يصدا..دستگاه پخش رو روشن كرد..يهمون سروان محب اي دينو..ميسكوت كرده بود يهمگ

 كنارم يستياومد و ن بهارم،زمستون

 قرارم يتوست كه ب دنيد بهارم،واسه

 كنارم يستياومد و ن بهارم،زمستون

 قرارم يتوست كه ب دنيد بهارم،واسه

 بهار
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 ..دستشو برد جلو و پخش رو خاموش كرد ايار

 ..؟يااااا چرا خاموش كرد: دينو

 ..بذار گهيد يكي..؟يگذاشت هيچ نيا--

 ..بابا يا..؟يكن يچرا خاموشش م گهيد..زودتر بگو نويا..خب يليخ--

 ..رو عوض كرد اهنگ

 با تو چه خوبه حالم دوباره

 الميچشمات شده خ داشتن

 چشاته شيفكرم پ تموم

 نگاته يتو يحس خوب چه

 ..ندارم تويطاقت دور گهيد..بهـــارم..بهارم

 قرارم يتو ب دنيواسه د..بهـــارم..بهارم

 ..ندارم تويطاقت دور گهيد..بهـــارم..بهارم

 قرارم يتو ب دنيواسه د..بهـــارم..بهارم

 ..نا؟يبه جز ا يندار يا گهيتو اهنگه د:با حرص گفت ..پخش رو خاموش كرد دوباره

 يم ييهوا نويامد ا ياز بهار م ياسم هيترانه ها توشون  يهمه ..شدم يپشت از زور خنده داشتم منفجر م نيمن كه ا..با تعجب نگاهش كرد دينو

 ..كرد

 ..گرفت يخنده م م شتريخورد ب يكه حرص م ينجوريا يوا

 ..دميخند يدهانمو م يگرفته بودم جلو دستمو

 ..نخورده؟ ييتو دره سرت به جا يافتاد..ها شهيم تيزيچ هيتو هم امروز  يليخداوك يول..ذارميصبر كن االن م..چرا دارم: دينو

 ..؟يديگوش م هيچ نايا..بذار ياهنگ درست و حساب هي..نداشته باش يكار نشيتو به ا--

 ..مگه بده؟--

 ..نه--

 ..؟يپس چ--

 ..اهنگتو بذار..؟يتو چكار دار:گفت  يكالفگ با

 ..؟يباز گوشت تلخ شد..خب  يليخ--

 ..اهنگو عوض كرد بازم

 قلبتو باور ندارم,حرفا پره نياز ا گوشم

 من تورو تنها بذارم,بارم كه شده هيخوام  يم
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 ذره عادت بكنم هي,خوام كه به نداشتنت يم

 فكر تو راحت بكنم,با رفتنم ديشا رميم

 ذره عادت بكنم هي,خوام كه به نداشتنت يم

 فكر تو راحت بكنم,با رفتنم ديشا رميم

 ذره عادت بكنم هي

 ..دوباره پخش خاموش شد دميبودم تو حس كه د رفته

 ..تو حال ادم يزن يم يكن يخاموش م يه..گهيبذار بخونه د..چته تو؟:با حرص داد زد  دينو

 ..؟يندار ياهنگ درست و حساب هي..؟يديگوش م هيچ نايا--

 ..بذارم؟ يبرات بندر..نذار يگيبازم م ذارمينفرت م..نذار يگيم ذارميعاشقانه م..مگه چشونه؟--

 ..بهش انداخت ينگاه جد ايار

 ..شده بود يبودم اشك از چشمام جار دهيپشت از بس خند نيكه ا من

 ..ديد يمنو نم دينو نيهم يبرا..نشسته بودم ايار پشت

 ..جناب سرگرد هم باحال بودا نيا يكارا شييخدا

 ..پسر خاله ش  چارهيب..رهيبا خودش هم درگ كال

 ..تهران ميديرس باالخره

 ..خونه ترمز كرد يجلو يهمون سروان محب اي دينو

 ..تو دييبفرما..ديديزحمت كش..ممنونم-

 ..ميبر ديبا..نه ممنون: دينو

 ..خداحافظ-

 ..خداحافظ--

 ..تحملشو نداشتم..بود نينگاهش برام سنگ..ستاديدرو نگه داشت و رو به روم ا..شد ادهيپ نيهم از ماش ايار..شدم ادهيپ نيماش از

گناه به  يب ديباعث شد نكهيچند روز و ا نيا يهم برا..ممنونم ديمدت بهم كمك كرد نيا يتو نكهياز ا:لب گفتم ريو ز نييانداختم پا سرمو

 ..يمهمون يتو..اون شب نكهيهم ا..نكهيوهم ا افتميزندان ن

 ..ديخودش منظورمو فهم..ندادم ادامه

 ..بود يحالت صورتش جد يول..نشست رو لباش  يكمرنگ لبخند

 ..م رو انجام دادم فهيمن وظ..ستيبه تشكر ن يازين--

 جيگ ايخدا..حالتاش..كدخدا يخونه  شبيد..نگاهش..يول..يول..بود؟ فهيوظ يكاراش از رو يهمه  يعني..ردمسرمو بلند كردم ونگاهش ك اروم

 ..شدم
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 ..خداحافظ..بهش فكر نكن اديز..يخور يسرما م..برو تو:كه با همون لبخند گفت  ديد يدونم تو نگاهم چ ينم

 ..گفت كه حركت كنه يشد وبه سروان محب نيسوار ماش يمعطل يهم ب بعد

 ..دمشيند گهيكوچه رد شد و د چياز پ نكهيرفت تا ا.. رفت و رفت و..حركت كرد نيماش..بودم  سادهيو مبهوت سر جام وا مات

 ..داد؟ يم يحرفاش چه معن ايخدا)..خداحافظ..بهش فكر نكن اديز..(بود دهيتنم از حرفش لرز يول

 ..چرا پنهونش كنم؟..چرا رو راست نباشم..دروغ بگم؟ چرا به خودم..اره..من دوستش دارم..من..من

 ..تابه ياون هم ب..قلبم..زنه يم اديدوست داشتن رو فر نيبدنم داره ا يتك تك سلول ها..احساسم ..رادمنش رو دوست دارم ايسرگرد ار..من

 ..پس..رهياون فردا م..نمش؟يب ينم گهيد يعني..شه؟يم يچ حاال

 ..رفت..رفت تيزندگ ياز تو شهيهم يسرگرد برا..تموم شد زيهمه چ بهار

 ..به سركوچه نگاه كردم..بودم ستادهيهنوز هم وسط كوچه ا..تو چشمام حلقه بست اشك

 ..خداحافظ:لب با بغض گفتم  ريز

 ..ديلرز يدستام م..طرف در رفتم و زنگ رو زدم به

 ..نميقلبم شكسته بود و هم ذوق داشتم مامان رو بب هم

 ..هم ناراحت بودم و هم خوشحال..ضيكل دوتا حس ضد ونق در

******* 

داد كه سخت در فكر  يداده بود وحالت صورتش نشان م هيپنجره تك يدستش را به لبه  ايار..را فرا گرفته بود نيماش يفضا ينيسنگ سكوت

 ..است

 ..انچه در دلش بود وبه ان شك داشت..بزند يخواست حرف يم..به او انداخت ينگاه مشكوك دينو

 ..كرده بود رييحال و روزش تغ..ميبرگرد ميخواه يگفته بود م ايبه ار يوقت از

 ..را شكست نشانيوسكوت ب اورديطاقت ن باالخره

 ..ايار--

 ..گرفت و به او دوخت رونينگاهش را از ب ايار

 ..ه؟يچ-

 ..شده؟ يزيچ--

 ..نه: ديكش يقيشد و نفس عم رهيخ رونيبه ب دوباره

 ..؟يچرا انقدر تو خودت..يستيقبل ن ياياون ار گهيكنم د ياحساس م..شده تيزيچ هيمن مطمئنم  يول--

 ..ستين يزيگفتم كه چ-

 !..؟يكن يفكر م يبه بهار ساالر يدار ايار:كه در دلش بود را به زبان اورد  يحرف باالخره

 !..؟يگيم يدار يچ:به او انداخت و گفت  يتند نگاه
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 ..يريرو بگ ميتصم نيبهتر يتون يسالته و م 31..يريگ ينم ميدونم زود تصم يم..يستين يدونم ادم احساسات يم..شناسم يمن تورو خوب م--

 ..؟يگيرو به من م نايخب چرا ا:گفت  يگرفته ا يبه رو به رو نگاه كرد وبا صدا ايار

 ..يچون حتم دارم عاشق شد:مقدمه گفت  يب دينو

 ..با اخم نگاهش كرد  ايار

 ..بگو بگنجه يزيچ هي..؟يمن و عشق و عاشق..كم چرت بگو:زد وگفت  پوزخند

 ستين يبه هر حال اون هم دختر..يبهش دلبست يمدت كه با بهار بود نيا يمطمئنم تو..ياحساس دار..يتو هم ادم..؟يبفهم يخوا يچرا نم--

 ..تهيخانم و با شخص..كه نشه بهش عالقه مند شد

 ..ستيما ن نيب يزيچ..انقدر از اون نگو..بسه دينو:گفت  يبه تند ايار

كه  يبا كس يكدوم مامور..يشد يم يعصب يديشن يو توش اسم بهار رو م ذاشتميكه اهنگ م نيهم..يكرد ينم رييوگرنه تو انقدر تغ..هست--

قبول داشته باش كه تو  يگناهه ول ياز اتهام مبرا شد و معلوم شد ب درسته..؟يكن يكنه كه تو م يبرخورد م نطوريقبال بهش اتهام وارد شده ا

 ..؟يداشت يليچه دل نهايا يبرا..شيگناه يو اثبات ب يفكر وذكرت شده بود بهار ساالر يكه همه  دميد يم يگاه..يكرد يم يور ادهيز

 ..محكم ليدل هي-

 ..خب بگو تا من هم بدونم--

 ..؟يفهم يم..هيبهار دختر سامان ساالر دينو:مقدمه داد زد  يب ايار

 ..ه؟يك يمگه سامان ساالر..خب باشه:به او انداخت وگفت  ينگاه گنگ دينو

 ..دوسته..اون كارخونه..اقابزرگ..يسامان ساالر:وگفت  ديكش شيموها نيب يدست كالفه

 ..خودشه؟ يمطمئن..دميحاال فهم..اهــان:وبا تعجب گفت  ديحرفش پر انيم

 ..هيبهم ثابت كرد بهار دختر سامان ساالر ياون هم با نشون دادن مدارك..من با مادرش حرف زدم..مئنممطمئن مط-

 ..هر دو سكوت كرده بودند..به فكر فرو رفت  دينو

 يبا كم..هيقربان هيداشتم مطمئن بودم بهار هم  ارشيك يكه رو يبا شناخت..ثابت بشه؟ شيگناه يچرا بهش كمك كردم تا ب يديحال فهم: ايار

 ..گناهه يواقعا ب دمياون زن فهم هيريبعد هم با دستگ..هستن يبردم اونا چه خانواده ا يپ قيتحق

حالت گرفته  يازش جدا شد ياز وقت..؟ياالن چرا گرفته ا..بود يخب اون موقع به خاطر سامان ساالر:دوباره مشكوك نگاهش كرد وگفت  دينو

 ..يست و به اسمش هم حساس

 ..يكن ياشتباه م..تسين نطوريا-

جور واجور برخورد داشتم  يكارمون انقدر با ادما طيبه خاطر مح يدون يخودت م يبرخورد نداشتم ول اديمن باهاش ز..كنم ياشتباه نم اينه ار--

 ..يول.. هيبهار دختر خوب..چقدر بارشه  يبدم ك صيتونم تشخ يم يكه به راحت

 !..؟يچ يول:نگاهش كرد وگفت  عيسر ايار

 ..؟يبرات مهمه بدون:با لبخند گفت  دينو
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 ..اخم كرد و جوابش را نداد ايار

 ..اون نه..يبهتره فراموشش كن ياگر بهش احساس دار ايار يول..بتهيابروهاتو گره كور نزن كه باز كردنش مص گميخب م يليخ--

 !..چرا؟:متعجب نگاهش كرد وگفت  ايار

 .. يدار ييحس ها هيپس بهش ..مچتو گرفتم؟ يديد:گفت خنده و ريبلند زد ز.. نگاهش كرد يكم دينو

 ..بگو لشويفقط دل..فكر كن يهر جور دوست دار-

 ..فكر كنم ينجوريمن دوست دارم هم:ابروشو انداخت باال و گفت  طنتيش با

 ..سكوت كرده بود ايار

 يليو خ اديدرسته به چهره ت نم..يسال اختالف سن 13..كه خب مشخصه ليدل نياول..يفكر كن يبه بهار حت يتون ينم ليدل 3تو به  ايار: دينو

 ليدل نيدوم..شيريبگ دهيناد يتون ياصال نم يعني..مهمه يليخ يليدوم و سوم خ ليدل..ستين يسال اختالف كم 13بازم  يول خورهيكمتر بهت م

 ..بگم..من ستيالزم ن يدون يرو خودت بهتر م لشيدل..يعمرا اگه بذاره تو با بهار ازدواج كن..رگهاقابز

 ..دونم يم نارويا يهمه ..دونم يم:بود وهم گرفته گفت  يكه هم جد يبا لحن ايار

 ..ــالاااايكه اگر بگم واو يدون يسوم رو نم ليدل يول--

 !..باز چه خبر شده؟!..؟يبگ يخوا يم يچ: ديپرس يكرد وبا كنجكاو زيرا ر چشمانش

چو انداخته كه تو و بهنوش  لياقا بزرگ تو فام..وجود بهنوشه..مهمتره يليخ ليسوم كه از اون دوتا دل ليدل يول يفكر نكنم خوشحال بش --

 ..كرد شيكار شهينم گهيد..دينامزد كرد

 !..؟يچـــــ:بلند داد زد  ايار

 ..هل شد و فرمان را چرخواند به راست و ترمز كرد دينو

 ..ميبود تصادف كن كينزد..چته تو؟--

 ..گهيد االي..؟يگفت يبگو چ گهيبار د هي دينو: ديخشم غر با

 ..نيپخش كرده كه تو و بهنوش نامزد كرد ليفام نياقابزرگ ب..خب اروم باش يليخ--

 ..ده؟يچرا عذابم م..داره؟ يمن بر نم يچرا دست از سر زندگ..اخه چرا؟:زد و گفت  شيموها نيب يچنگ..از زور خشم سرخ شده بود ايار

كه جد در جد گشته و  هيخصلت نيا..گذره ياز بچه هاش هم م يحت..كنه تا به خواسته ش برسه يم ياقابزرگ هر كار..چرا يدون يخودت م--

 ..كنه يم ادهيش پ چارهيب يبه اقابزرگ و داره رو بچه ها دهيحاال رس

 ..داد هيتك يو به صندل ديبه صورتش كش يدست..سرش را بلند كرد ايار

كه بخوان  ستميدختر ن..سالمه 31.. من مردم..كنه يمن هم باز يبا زندگ ذارمينم..دمياجازه رو بهش نم نيمن ا يول:محكم و قاطع گفت  يلحن با

 ..به هدفش برسه ذارميمطمئن باش نم..به زور ازدواج كنم

 ..را روشن كرد نيدر سكوت ماش دينو

 ..ستديا يبزند سر ان م يهر حرف ايدانست كه ار يم يخوب به
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 ..كنه ريمزخرفش بخ ياقابزرگ و قانون ها نيمارو با ا يخدا اخر و عاقبت همه :دل گفت  در

 دوازدهم فصل

 ..نگران شده بودم..كنه؟ يدر رو باز نم يپس چرا كس..پشت در معطل شدم قهيدق چند

 ..كه دستمو برداشتم در باز شد نيهم..گذاشتم رو زنگ و پشت سر هم فشار دادم دستمو

 ..دميخودم د يو نگران مامان رو درست رو به رو دهيرنگ پر تصور

 ..مامـــان:لب زمزمه كردم  ريز.. هيگر ريزدم ز نشيديد با

 ..دستاشو از هم باز كرد..در كامل باز شد..بغض كرده بود..ديلرز يچونه ش م..به اشك نشست چشماش

 ..و در رو بست اطيتو ح ديهمونطوركه تو بغلش بودم اروم منو كش..رفتم تو بغلش هيگر با

 ..دميشكرت كه نمردم و دخترمو د ايخدا..؟يكجا بود..مادر زدليعز..بهارم: ديچيگوشم پ يپر از بغضش تو يصدا

 شهيهم دميبه خدا قول م..ذارميوقت تنهاتون نم چيه گهيد..براتون تنگ شده بود يليمامان دلم خ:وبا هق هق گفتم  رونيتو بغلش اومدم ب از

 ..براتون نبودم يمن دختر خوب ديببخش..بمونم شتونيپ

 ..م شدت گرفت هيگر

تو ..دخترم؟ يزن يم هيچه حرف نيا:كرد گفت  يش وهمونطور كه نوازشم م نهيسرمو گرفت تو س..از اشك بود سيمامان خ صورت

 ..نگو نويا..دخترم ييمن تو زهيهمه چ..ميرو جز هم ندار يمن و تو كس..يتنم يپاره ..يزدلميعز

 ..دميبلند كردم و گونه ش رو بوس سرمو

 ..مامان؟ يشد فيچرا انقدر ضع..قربونتون بشم ياله-

 ..داره يامروز سوز بد..يخور يسرما م رونيب..تو ميبر ايدخترم ب:اشك هاشو پاك كرد وگفت ..نشست رو لباش  يمحو لبخند

 ..درسته؟ ديكن يرو از من پنهون م يزيچ هي نيدار..ده؟ش يمامان چ:كردم  يهنوز هق هق م يهم اشكامو پاك كردم ول من

 ..گميتو بهت م ميبر..نه دخترم--

 ..تو ميدستشو گذاشت پشتم و با هم رفت..نگاهش كردم يكم

 ..كنار تختش بود رو برداشت و خورد زيم يكه رو ياب وانيقرص ازتو جلد در اورد و ل هي..دنبالش رفتم..سمت اتاقش رهيداره م دميد

 ..كشه يانگار داره درد م..جمع شده بود صورتش

 ..رو تخت نهيكمك كردم بنش..طرفش رفتم و شونه ش رو گرفتم  به

 ..ست؟يمامان حالت خوب ن-

 ..زميخودتو ناراحت نكن عز..ستين يمهم زيچ..كنه يكم تنم درد م هيفقط ..خوبم دخترم--

 ..؟يدكتر هم رفت..؟يكش يدرد م يشما دار..مامان؟ ستين يمهم زيچ يچ يعني-

 ..نينگرانت شدم حالم بد شد هم يكم..نبود يمهم زيچ يول..مرخص شدم مارستانيتازه امروز از ب--

 ..مورد نبود يب..اون خواب..ها ينگران..پس اون دلشوره ها..شنوم؟ يم يچ ايخدا..بوده؟ مارستانيمامان تا امروز ب..زده نگاهش كردم بهت
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 ..فداتون بشم ياله..پس غصه نخور.. شتميمن كه االن پ:دورش حلقه كردم وگفتم  دستامو

خدارو هزاران بار شكر  يازاد شد نكهياز ا..گذشت ريبه خ زيخداروشكر كه همه چ..زميخدا نكنه عز:گذاشت رو دستم وبا لبخند گفت  دستشو

 ..كنم يم

 ..؟ينگفت يزيها چ هيمامان به همسا:بعد از چند لحظه گفتم ..سكوت كردم  يكم

 ..دينفهم يخداروشكر كس..نه--

 ..اديبه بار ب گهيد ييابرو يب هيخواستم  ينم گهيد..حاال كه مطمئن شده بودم دخترم..دميكش يراحت نفس

 ..؟يكرد يچكار م..؟يمدت كجا بود نيدخترم ا--

 ديازاد شدنم با يكارها مونده بود برا يسر هي..تو ستاد بودم مامان:با لبخند گفتم  نيهم يبرا..بگم ديبا يبهم گفته بود كه به مادرم چ ايار قبال

 ..موندم يم

 ..پس چرا باز نگهت داشتن؟..رو صادر نكرد؟ تيمگه دادگاه حكم ازاد--

 ..ارمياز قانون سر در نم يزيمن كه چ..دونم مامان ينم-

 ..نگفت يزيسرشو تكون داد و چ اروم

 ..رختخوابشو مرتب كردم  جام بلند شدم و از

 ..بخواب مامان:ش رو گرفتم وگفتم  شونه

 ..هنوز شام درست نكردم..نه دخترم--

 ..شما استراحت كن..كنم يخودم درست م-

 ..زميعز يخسته ا يتو تازه اومد--

 ..نيبخواب..گرفتم يانرژ دميتازه شما رو د..ستميخسته ن..ينه مامان-

 ..كنه يرو تحمل م ياديداد داره درد ز يد كه نشون مبو يحالت صورتش جور..ديكش دراز

 ..باشه؟..يصدام كن يداشت ازين يمامان به هر چ-

 ..خودتو خسته نكن..باشه دخترم--

 ..رونيروش لبخند زدم و از اتاق اومدم ب به

خداجون بازم ..تنگ شده بود يواسه همه چ..اتاقم..باغچه  يتو يدرخت ها و گل ها..اطيح..خونمون.. مامان يدلم برا يوا..تو اتاق خودم رفتم

 ..شكرت

 ..بپوشم اميب خواميمانتو هم ماه بانو بهم داد كه م هيبود و  ايدر يهمون لباسا لباسام

 ..دميوپوش رونيبود رو اوردم ب يقرمز و مشك ياز رنگ ها يبيبلوز وشلوار كه ترك هيدر كمدمو باز كردم و ..تنم در اوردم از

 يليخ يبو..كرم مرطوب كننده رو برداشتم..خشك شده بود يپوست دستم و صورتم كم..بلندمو شونه زدم و پشت سرم با كش بستم يموها

 ..دميكف دستم و به دست و صورتم مال ختمير يكم..داد يم يخوب
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 ..گرفتم همونو درست كنم ميتصم..ميست داشتدو يمن و مامان هر دو ماكارون..درست كنم؟ يحاال چ..رونيكه تموم شد از اتاق رفتم ب كارم

شال بلند انداختم رو سرم و رفتم  هي..خواب بود..رفتم تو اتاق مامان..شده بود كيهوا تار..رو اماده كرده بودم كه زنگ در رو زدن يماكارون تازه

 ..اطيتو ح

 ..ه؟يك:پشت در گفتم  از

 ..بار به در زد2

 !..ده؟يچرا جواب نم..وااااا

 !..ه؟يك:گفتم  دوباره

 !..تونست باشه؟ يم يك يعني..بار به در زد 2 بازم

 ..نه؟ ايدل بودم كه باز كنم  دو

 ..بار زد به در 2 دوباره

 ..بردم سمت قفل و اروم بازش كردم دستمو

 !..چون معطل كردم رفته؟ يعني..نبود يكس..در رو باز كردم يال يكم

 ..سالم خانم:جلوم ظاهر شد و گفت  يكي هويكوچه سرك بكشم كه  يخواستم تو..رو كامل باز كردم در

 !..ه؟يك گهيد نيا..مردم..خدا يوا..م نهيو دستمو گذاشتم رو س دميكش يفيخف غيج

 ..دميد يچهره ش رو نم..بود يكيمرده باال تنه ش تو تار دميدر بود واز صداش فهم يهم كه جلو يكس..بود كيتار كوچه

 !..ن؟يهست يشما ك-

 ..اومد جلو يكم

 ..تو نور قرار گرفت صورتش

 .. دهانم باز موند دنشيد با

 ..ن؟يكن يچكار م نجايشما ا -

 ..تو؟ اميتونم ب يم--

 ..دييبفرما..البته -

 ..ش رو داد به درخت و نگاهم كرد هيتك.. نگاه تو كوچه كردم و در رو بستم هي..اومد تو..در رفتم كنار ياز جلو اروم

 ..سالم--

 ..ن؟يخوب..سالم..رفت ادمي ديببخش:زدم وگفتم  ندلبخ

 ..ينداد صيصدامو هم تشخ يحت..؟يشد بهيچه زود باهام غر.."..؟يخوب..سالم" يبگ ديبا..گهينه د --

و سرد به زبون  ياز بس جد)..سالم خانم(يگفت يوقت..يكردم تو باش يفكر نم يعني..حواسم نبود..اخه:لب گفتم  ريو ز نييانداختم پا سرمو

 ..بدم صينتونستم تشخ ياورد
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 ..ستاديرو به روم ا.. ش رو برداشت وبه طرفم اومد هيتك

 ..حواست كجا بود؟ --

 ..نگرانشم..ستيخوب ن اديحال مادرم ز..جا چيه:بهش انداختم وگفتم  ينگاه مين

 ..دونه يما رو فقط اون م يعاقبت همه ..خدا بزرگه:وگفت  ديكش يقيعم نفس

 ..نگفتم يزيتكون دادم و چ وسرم

 رهيلحظه به لباش خ هي..لباش بود يرو ينيلبخند دلنش..مجبور شدم نگاهش كنم..چونه م وسرمو بلند كرد رياشاره ش رو گذاشت ز انگشت

 ..داشت يبرق خاص..چشماش دوختم  يبعد نگاهمو تو..شدم

 ..به وجود اومده بود معذب بودم نمونيكه ب ينيخاطر سكوت سنگ به

 ..نجا؟ياومدم ا يچ يبرا يبدون يخوا ينم --

 ..كردم يواقعا فكرشو نم..دوست دارم بدونم يليخ..چرا:گفتم  اروم

 ..گردم يفردا دارم بر م..ياومدم خداحافظ --

 ..بود يجد..زد يگفت لبخند نم يرو م نايا يوقت..گرفته شد نگاهم

 ..يكرد يخونه از من خداحافظ يشما كه امروز جلو..خب-

 ..ينه درست و حساب يول..كردم ياره خداحافظ--

 !..؟يدرست و حساب-

 ..متوجه منظورش نشدم..مثبت تكون داد يبه نشونه  سرشو

 ..شده در اورد و به طرفم گرفت چيبسته كادو پ هيكتش  بيتو ج از

 ..دستش نگاه كردم يتو يتعجب اول به خودش وبعد به كادو با

 !..ه؟يچ نيا-

 ..هيچ نيكن ببباز ..دونم ينم--

 !..منه؟ يبرا-

 ..خواستم نظرتو بدونم..دميمادرم خر ينه برا--

 ..شهيكادوش خراب م..تونم بازش كنم يمادرتونه كه نم يخب اگر برا:كردم وگفتم  نگاهش

 ..كادوش كنند دميدوباره م..نداره ياشكال--

 ..باورم شده بود..گفت يم يرو با لحن جد نايا ي همه

 ..م چطوره؟ قهيسل نيبب..بازش كن..گهيد ريبگ--

 ..كردن يداد درستش م يبرد م يهر چند باز م..كردم كادوش خراب نشه يم يسع..بازش كردم..دستمو بردم جلو و كادو رو گرفتم ارم

 ..اوه..اروم بازش كردم..داشت يروكش مخمل زرشك..كه تو دستم بود نگاه كردم يشكل يمكعب يجعبه  به



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  هشتياانجمن نود  كاربر  fereshteh27  - و احساس من عشق                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٠ 

 ..ديدرخش يم ييبايبه ز) اهللا(اسم ..چه خوشگله..صورتم گرفتم يجلو..درش اوردم ..گردنبند بود هي

 ..چطوره؟--

 ..ت حرف نداره قهيسل..مباركش باشه..خوشگله يليخ-

 ..جعبه و به طرفش گرفتم يگردنبند رو گذاشتم تو..لبخند زل زده بود به من با

 ..صورتش گرفت يجلو 7ه صورت ب..رونيگردنبند رو اورد ب..دستم گرفت ودرشو باز كرد از

شالمو گرفت و  يگوشه ..كال مات و مبهوت سرجام مونده بودم..گفتم ينم يچيمنم ه..زد ينم يحرف چيه..به طرفم اومد دميكمال تعجب د با

 ..سرم برداشت ياروم از رو

شد  يهم نم يجور چيه..باز بود ياديلباسم ز ي قهي يول..نداره يكاراش اشكال نيدونستم هنوز بهش محرمم و ا يم..دميخجالت كش راستش

 ..نهيتونست بب يبود و نم سادهيخداروشكر پشتم وا..بپوشونمش

 ..شوق داشتم..بهم دست داد يحس هي..پوست گردنم حس كردم يرو رو ريزنج يسرد

 ..پس!..گردنبند ماله منه؟..نيا-

 ..كردم ياحساس گرما م..خورد به گوشم ينفسش م هيگرم..نييقفل گردنبند رو بست و سرشو اورد پا..ادامه بدم نذاشت

 ..برش گردون..يياونم تو..صاحب داره هيگردنبند  نيا:وار گفت  زمزمه

 !..رو؟ يچ:تعجب گفتم  با

 ..پالك--

 يكل..بود ييتو دلم غوغا..ذوق كرده بودم..روش حك شده بود ييبايبا خط ز) بهار( اسم..دستم وپشتش رو نگاه كردم يرو گرفتم تو پالك

 ..داد يم يمورد توجهش بودم بهم انرژ نكهيا..نكشم غيخودمو گرفتم كه ج يجلو

 ..لبام نشست يرو يبزرگ لبخند

 ..ه؟يكادو مناسبتش چ نيا يول..واقعا خوشگله..ممنونم-

 ..ت هيمهر--

 ..گرد شد چشمام

 !..؟ هيمهر-

 ..بدمت رو  هيمهر ديبا..ت كرده م غهيمن تورو ص..اره:گوشم گفت  تو

 ..روزش كه تموم شد 2..روز بهت محرمم 5من فقط  يول--

 ..الزمه نيا يول..دونم يم-

منو دوست  يگفت يم نهايا يهمه  يكاش به جا يا..ستين هيبه مهر يازين..ميمحرم شد يجور نيما هم..ستيهم الزم ن چيه:دلم گفتم  تو

 ..فقط وجوده خودتو..خوام يمن خودتو م..يباهام بمون يخوايم..يخوا يمنو م..يدار

چشمام سر خورد  ينگاهش از رو..بازه ياديم ز قهيرفته بود  ادمي..نهيم رو گرفت و اروم برم گردوند تا گردنبند رو به گردنم بب شونه
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 ..داشت يخاص ياون نور كم درخشندگ ريبود و گردنبد ز ديپوستم سف..موند رهيگردنبند خ يرو..نييپا

 جانيه..ديتپ يم به سرعت م نهيس يكه قلبم تو يبه صورت..حركاتش نرم واروم بود..جلو ارهيكه داره صورتشو م دميد..گردنم شده بود خيم

 ..دميلرز يم..داشتم

 ..داد يم يخوب يليخ يادكلنش بو..گرم بود يليخ..اغوشش يتو..بودم كشينزد كينزد..منو به خودش فشرد..دور كمرم حلقه كرد دستاشو

 ..ناخداگاه چشمامو بستم..ديگردنم رو بوس يخم كرد و رو سرشو

 ..دهيم يخوب يگردنت چه بو..بهار:گوشم زمزمه كرد  ريز

گردنم  ريهم به ز يكه به صورت و دستم زده بودم و كم يبه خاطر كرم..كردم چشماش خمار شده يحس م..نگاهش كردم..بلند كرد سرشو

 ..دگرفته بو يخوب يپوستم بو..بودم دهيمال

 ..ميشد رهيهم خ يچشما يلحظه تو چند

 ..منو ببخش--

 !..چرا؟:تعجب نگاهش كردم وگفتم  با

 ..فقط منو ببخش:منو به خودش فشار داد وگفت  محكم

 ..ديدوباره بوس..ديكش شيوجودمو به ات..نينرم و دلنش يبوسه  هي..ديلبامو منو بوس يبزنم لباشو گذاشت رو يبذاره من حرف نكهياز ا قبل

 ..كاش يا..كاش يا..بهار ستيهوس ن يباور كن از رو..ستيهوس ن ياز رو:دور كرد وگفت  يكم لباشو

 يبا ولع لبامو م..منم چشمامو بستم..دميخمار نگاهش كردم فهم يبا چشما يوقت نويا..هر دومون بسته بود يچشما..لباشو گذاشت رو لبام دوباره

 ..كرد يم يقرار يم ب نهيقلبم تو س..ديبوس

 ..داد صيشد تشخ يلباس هم م ياز رو..تنش داغ بود..اوردم باال و دور كمرش حلقه كردم دستامو

 ..هنوز چشماش بسته بود يول..لبام برداشت ياز رو لباشو

 يشد يكاش م يا..تونستم نگهت دارم يكاش م يا..يمال من باش شديكاش م يا:چسبوند و زمزمه كرد  ميشونيرو به پ شيشونيپ

 ..يفيتو ح..تونم ينم..شهينم..يول..ارمبه

 ..شه؟ينم گهيچرا م..خواد؟ يچرا منو نم..كنه؟ يو سردرگمم م جيچرا گ..گه؟يرو م نايچرا ا..كرد يم م وونهيداشت د حرفاش

تونم  ينم..شغلم دستامو بسته..ادهيمشكالتم ز..من از تو بزرگترم..شهينم..نه كه نخوام:حرفا بود كه خودش ادامه داد  يليخ انگريسكوتم ب انگار

 ..پس..ارميطاقت نم..بشه شيزياگر بهارم چ..شكنم يبشه م شيزياگر چ..هر روز نگرانشم..جونش در خطره نميزتريعز نميبب

 ..اشكام صورتمو پوشونده بود..بلند كرد وصورتمو گرفت تو دستاش سرشو

 ..شهيبفهم كه نم..درك كن..؟يكن يم هيچرا گر:گفت  يگرفته ا ياز اشكم با صدا سيصورت خ دنيد با

 يكردم اگر ازم دور بشه م يحس م..وجودم به وجودش بسته بود..اروم رفتم جلو و از پشت بغلش كردم..اخماش تو هم بود..كرد به منو پشتشو

 ..شميخورد م..شكنم

 ..ايار..خوامش يكه ازته دلم م يكس..شناسم يكه م يهست يمرد نيتو بهتر..رو ندارم يكس چيجز مامانم ه ايدن نيا يمن تو..تنهام نذار..ايار-
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 ..يروز هي..ديشا..شهينم..تونم ينم..بهار:گرفته تر شده بود  صداش

 ..گهيكس د چيخوام ماله تو باشم نه ه يم..مونم يم..كنم يصبر م -

 ..تو صورت هم ميشده بود رهيخ..برگشت اروم

 ..ديكوب يش م نهيس ي وارهيمحكم به د..دميشن يقلبشو م يصدا..نهشيستو بغلش وسرمو چسبوند به  ديمنو كش ينرم به

 ..سال ازت بزرگترم دختر 13من ..اخه من چطور از تو دل بكنم؟--

 ..ستيبرام مهم ن -

 ..ستيهام با خودم و خانواده م كم ن يريدرگ..دارم اديمشكل ز ميزندگ يمن تو--

 ..ميكن يمشكالتت رو با هم برطرف م-

 ..تونم جونت رو به خطر بندازم ينم..بچه هام يبرا ندهيودر ا..خودم خطرناكه هم همسرم يشغلم هم برا..سميپل هيبهار من --

 ميتون يم..من و تو هم مثل همونا..كنن يم يخوشحال و خوشبخت هم كنار زن و بچه شون دارن زندگ..ازدواج كردن سيهمه پل نيا-

 ..شهيم..ايار

 يبرا ايممكن تو دن يجا نيبهتر..دوست نداشتم ازش جدا بشم..خودمو سفت چسبوندم بهش..دستشو محكمتر كرد يو حلقه  رونيداد ب نفسشو

 ..كردم يدرك م ياالن به راحت نويا..بود ايمن اغوش ار

 ..دارم گهيد ماتيتصم هيبراش ..يخوام بهشون نفوذ كن ينم..ارشيتو باند ك يخوام بر ينم گهيد:گفت  يلحن قاطع با

 ..هنوز تو بغلش بودم يول..بلند كردم  سرمو

 ..دميكه من كش هييتمومه عذاب ها ياون باعث و بان..رميخوام ازش انتقام بگ يمن م يول-

 ياونا نم..يكه باهاش سر وكارنداشته باش ارشيگروهه وابسته به ك هيبود تورو بفرستم تو  نيقصدم ا..ذارميمن نم يول:كرد وگفت  يكمرنگ اخم

برام  زتيهمه چ..وجودت..چون جونت..خوام ينم نوياالن ا يول..كنه يكم به اونجا رفت و امد م يليخ ارشيك..كنند تييتونستن شناسا

 ..يبكن نكارويا ذارميوقت نم چيه..باارزشه

 ..خوشحال بودم..همه براش مهم بودم  نيا نكهيا از

 ..ديبوس مويشونيپ..دادم  لشيتحو ينيريش لبخند

 ..برام سخته..تونم ازت دل بكنم يبه خدا نم:لبخند زل زد تو چشمامو گفت  با

 ..نطوريمنم هم-

 ..؟يصبر كن يتون يم--

 ..يتا هر وقت كه تو بگ-

 ..؟يستيمن با يدر برابر مشكالت زندگ يتون يم--

 ..تونم يدر كنار تو و با تو هستم م يتا وقت-

 ..گردم يمن برم..پس صبر كن --
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 ..دميقول م..گردم يبرم:گونه ش رو به گونه م چسبوند وگفت ..گ تر شدپررن لبخندم

 ..دميقول م..مونم يمنم منتظرت م-

 ..خداحافظ..مواظب خودت باش:گوشم گفت  ريز اروم

 ..خدانگهدار..تو هم مراقب خودت باش-

از  كهيت هيانگار ..شد ياشكام جار..روشو برگردوند وبه طرف در رفت..كرد ينگاهم نم..دل كندن ازش سخت بود..منو از خودش جدا كرد اروم

 ..شهيوجودم داره ازم دور م

 ..رو نداشت شيدلم تابه دور..دستش رو قفل در بود كه از پشت بغلش كردم..دميبه طرفش دو..اوردمين طاقت

 يبه تند..واريمنو چسبوند به د..دفعه برگشت وبغلم كرد هي..شد يم نييش تند تند باال و پا نهيس يقفسه ..ش چنگ زدم نهيپنجه هام به س با

با تمام ..خواستمش يم..كردم يم يخودم هم باهاش همكار..تكون بخورم ذاشتينم..كرد دنميلباشو گذاشت رو لبام و با ولع شروع به بوس

 ..وجودم

 ..وجه چيبه ه..ومديدردم ن..از لبام گرفت واشيگاز  هيو  ديكش كياه كوچ هي

 ..نفساش داغ بود..جدا كرد لباشو

 ..خداحافظ..بهارم..برم ديبا يول..دل كندن ازت سخته..برم ديبا..برام سختش نكن..نكن بهار نكارويبا من ا:گفت  يلرزون يلب با صدا ريز

 ..شد دهيدر محكم به هم كوب..رونيقفل در رو باز كرد ورفت ب عيسر..ازم جدا شد وبه طرف در برگشت يمعطل يهم ب بعد

 ..ادياون م..مونم يمنتظرش م..اديدونم كه م يپس م..گرده يقول داد بر م..برگرده ايخدا..رفت..ايار..رفت..ديلرز وجودم

خوام  يم..ارميبهم صبر بده تا طاقت ب..تنهام نذاره..برگرده ايخدا..هيگر ريبلند زدم ز.. زانو زدم و دستمو گرفتم به صورتم واريكنار د همونجا

 ..كنم و صبور باشمتحمل 

 ..عشق و احساس منه يهمه  ايار

 ..منه زهيچ همه

 ..زميچ همه

 ..هال نشستم يتو..كردم وارد خونه شدم يكه اشكامو پاك م همونطور

 ..كردم يمامان خم شده بود وناله م..رفتم تو عيسر..دميدو.. دميمادرمو شن يناله  يگذشته بود كه صدا قهيدونم چند دق ينم

 ..بازوشو گرفتم واروم تكونش دادم..به طرفش رفتم و كنارش نشستم ينگران با

 ..چت شده قربونت برم؟..مامان..مامان-

 ..درد دارم:لب گفت  ريز

قرص رو گذاشت ..خودم براش گرفتم..رهيرو بگ وانيتونست ل ينم..اب گرفتم جلوش وانيقرص از تو جلد در اوردم و با ل هيدست لرزونم  با

 ..قلپ از اب هم پشتش خورد هيدهانش و  يتو

 ..كرد يناله م..صورتش از زور درد جمع شده بود يول..ديكش دراز
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 ..نگاهم كرد..دستمو گرفت..م گرفته بود هيگر

 ..بهار ديباالخره وقتش رس:ناله گفت  با

 !..مامان؟ يوقت چ:تعجب گفتم  با

 ..كنار تخت..در كشو رو باز كن..توان حرف زدن ندارم..دخترم..رتمن و پد يو گذشته  تياز هو..از پدرت..بهت بگم زويوقتشه همه چ--

 ..كه گفت رو كردم يكار همون

 ..كهيكوچ دهيكل هي..اون برگه هاست ريز ديكل هي--

 ..برش داشتم..اونجا بود ديكل هي..درسته

 ..كه بعد بدمش به تو..باشه كميگذاشتم نزد نويحالم بد شده ا ياز وقت--

 !..مامان؟ هيچ دهيكل نيا-

 هيفقط بهم ..من وپدرت اونجاست تهيهو يهمه ..هم كنارشه دشيكل..رنگ هست يقهوه ا يصندقچه  هياون  يتو..نيرزميز يصندوق تو--

 ..بده دخترم يقول

 !..ه؟يچ تيمنظور مامان از هو..و مبهوت نگاهش كردم مات

 !..مامان؟ يچه قول:كردم  يم هيگر اروم

 ..تا قبل از اون سمتش نرو..يو اون صندوقچه رو بردار يبر..وقت من تنهات گذاشتم و مردمهر  نكهيا: ديدرد نال با

 ..شده بود ليم به هق هق تبد هيگر

 ..بشه تيزيخدانكنه چ..نگو نويمامان ا-

 ..راغه صندوقچهبذار هروقت تموم كردم برو س..دميدارم تقاص پس م..هم كه به سرم اومد حقم بود ييبال نيا..عمر دست خداست دخترم--

 ..دستم بود يدست مامان تو..سرمو گذاشتم رو تخت..نييو از تخت اومدم پا سرخوردم

 ..ادامه نده..مامان نگو-

 ..بهش عمل كن..همون صندوقه دخترم يمن هم تو تيوص: ديتوجه به حرف من نال يب

 ..مامان-

 ..زد يم يديرنگش به سف..درد ياز رو يول..لباش لبخند بود يبه رو..سرمو بلند كردم..نگفت يزيچ گهيد

 ..صبور باش..يبا مشكالت مبارزه كن يتون يم..يهست يتو دختر محكم..باش دخترم يقو--

 ..تخت و زار زدم يسرمو گذاشتم رو دوباره

 ..توروخدا ..مامان تركم نكن..شميتنها م..تونم يمن بدون تو نم..نه مامان-

 ..از حال رفتم يك دمينفهم نكهيكردم تا اكردم و هق هق  هيزار زدم و گر انقدر

 ..بود دهينور افتاب از پنجره به داخل تاب..صبح شده بود..چشمامو باز كردم يوقت

 ..با دست ماساژش دادم يكم..گردنم خشك شده بود..تخت بلند كردم ياز رو سرمو
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 ..خورد يد وبعد قرصش رو مخور يصبحونه م ديبا..وقت داروهاش بود..چشماش بسته بود..مامان نگاه كردم به

 ..مامان:تكونش دادم وصداش زدم  اروم

 ..نداد جواب

 ..مامـان-

 ..محكمتر تكونش دادم يبا نگران..نخورد تكون

 ..مامـــان-

 ..مامـــان..مامان..ايخدا..دستاش سرد بود..زد ينم..نبضشو گرفتم..خورد يتكون نم اصال

 ..قرار بودم يزدم و هم ب يهم زار م..هل شده بودم..كردم يزدم واسمشو صدا م يم داد

 ..هيرگريو بلند زدم ز اطيتو ح دميدو..چكار كنم ديدونستم با ينم

 ..مامانم..به دادم برسه يكيتوروخدا ..مامانم مرده..ديكمك كن:زدم  داد

 ..كرد يزد وصدام م يبه در م..دميرو از پشت در شن هيزن همسا يصدا نكهيو داد كردم تا ا غيج انقدر

 ..كه درو باز كردم نيهم..دميطرف در دو به

 ..مرده..مامانم مرده..ديتوروخدا كمكم كن:گفتم  هيگر با

 ..بود وارمونيبه د واريد هيهمسا..نگاهم كرد واومد تو ينگران با

 ..منم پشت سرش رفتم..رفت تو..ديطرف داخل دو به

 ..تموم كرده بود يول..مامان رو گرفت نبض

 ..متاسفم بهار جان:به اشك نشسته نگاهم كرد وگفت  يچشما با

 ..شد يچ دمينفهم گهيد..مامان نگاه كردم و از حال رفتم يحرف به چهره  نيا دنيشن با

 ..بدون من..مادرمو به خاك سپرده بودن..كار ازكار گذشته بود گهيبهوش اومدم د يوقت

 ديكش ينم قهيبار بهوش اومدم كه به دق 2..داشتم يديگفتم و تب شد يم ونيهمه ش هذ..بودم هوشيروز ب 3من  هيخانم همسا يگفته  طبق

 ..رفتم يدوباره از حال م

 ..زدم يمامانمو صدا م..قرار بودم يبهوش اومدم ب يوقت

******* 

 ..بودم وبه سنگ قبرش زل زده بودم ستادهيقبر مادرم ا يباال

مامان :شكست گفتم  يقبرستون رو م نيم سكوت سنگ هيگر يكردم و صدا يكه هق هق م يرو سنگ سرد و در حال دستامو گذاشتم..زدم زانو

صبور  يخواست..هستم..محكم باشم يگفت..شميم..مقاوم باشم يمامان ازم خواست..ينموند شميتو هم پ..ينموند..يرفت..يباالخره تنهام گذاشت

خواستم  ينم..رو ندارم يكس چيه نجايمن ا يول يستيتو تنها ن..بابا شيپ يرفت..مامان برام دعا كن..خوام بهم صبر و تحمل بده ياز خدا م..باشم

صبور  ديبا..صبر كنم ديبا يول..رو دوست دارم ايگفتم ار يبهت م..گفتم كه عاشق شدم يحتما بهت م..يموند ياگر م..ياگر بود..ازت پنهون كنم
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 ..دعا كن..مامان برام دعا كن..تونم  يپشت سرم باشه م رتيخ ياگر دعا..سپر كنم نهيمشكالت س يباشم و محكم جلو قاومم ديبا..باشم

 ..زدم يلب حرف م ريكردم با مامان ز يم هيكه از ته دل گر يچسبوندم به سنگ و در حال مويشونيپ

******* 

اون صندوق باشه كه  يممكنه تو زايچ يليكردم خ يحس م يدونم چرا ول ينم..بعد از مراسم چهلم مادرم سروقت اون صندوقچه نرفتم تا

 ..سرنوشتمو عوض كنه

 ..مبهم بود..ناخداگاه بود يول..حس رو داشتم نيدونم چرا ا ينم واقعا

 ..باهاش روبه رو شد ديبا..ديجنگ شهيبا سرنوشت نم اما

 ..توش قدم گذاشتم..باهاش رو به رو شدم..كارو كردم نيمه منم

 ..كه از تهش خبر نداشتم يراه يتو

 ..در انتظارمه يدونستم چ ينم

 ..بود دهيمن د يبرا ياديز يخواب ها ريتقد

 .. من قدم اول رو برداشتم يول

 ستيسخت تر از انتظار ن زيچ چيه

 كند تيآشنا صدا كيكه  يهم انتظار لحظه ا آن

 ه تو بفهماند كه دوستت داردب و

 ارزد يم بايهر چقدر كه انتظار هم سخت باشد به آن لحظه ز اما

 شود بمينص بايكشم تا آن لحظه ز يانتظار م پس

  »...عشق و احساس من نيباتريز
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