
 [۲۱:۵۷ ،۲۰۱۷/۱۲/۲۵(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 "هوالقلم"

 

 

 

 چه ، دیهست کنارم شهیهم که سبزتون نگاه به کنمیم میتقد رو رمان نیا ابتدا در

 !  موندن که ییاونا چه و رفتن که ییاونا

 

 �� درامد شیپ

 

 نیا اخر دانند ینم که گذارندیم یراه به پا ایدن تمام از شده سرد شانیدو هر

 و شده گم شیها تیعصبان و افکار ابانیب در یکی ، شود یم ختم کجا به راه

 !غرق روحش یایدر سکوت و یسرد در یگرید

 

 باشد یستون تنها تا  گرفته شیپ در را میمستق راه زیچ همه از دهیبر دخترک

 !دارد یهدف خفا در داستان سنگدل مرد و اشان خانه سقف داشتن نگه یبرا

 

 ستین دیبع او از!  کند یقربان زین را دخترک راه نیا در است ممکن که یهدف

 ! کند شیرها که ستین دیبع دخترک از و

 ! ببازد رو یباز ی هیقاف و بزند پس که

 هستند یفرار ان از که شوند یریزنج گرفتار دو هر و ببازد زمانه به را هیقاف

! 
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 :ها تیشخص و رمان مشخصات

 .شودیم نوشته کل یدانا زبان از رمان✅

 

 . یاصل یها تیشخص✅

 .حافظ پوالد

 . بایشک افسون

 .یمیکر ادیشه

 .... و

 

 

 *حال زمان

  

 

 

 اهنگ تند تمیر با همگام و کرد دور خودش از یکم رو بازوهاش نیب دختر

 دختر ی رهیخ نگاه به توجه یب و حوصله یب هم باز و داد تنش به یچرخ

 . شد رقص مشغول



 خودش کرد یم یسع داد یم تنش به که یتکان هر با و دیرقص یم لوند دختر

 .  داد ینم یتیاهم ارامش کمال در پوالد و کند کترینزد پوالد به رو

 

  لیم یب ، انداخت رقص ستیپ در و درسالن حاضر افراد و اطراف به ینگاه

 شانه یرو ، رو دستش دو هر و داد کشیبار کمر به یموج دختر که زد پلک

 چیه بروز بدون اما ، شد پوالد شدن یعصب باعث و گذاشت پوالد یها

 ، کرد نگاه داشت نام لدای که دختر به سخت و رینفوذناپذ صورتش از یاحساس

 .شد یم جادیا بود دهیکش که یا نقشه در یخلل دینبا

 

 گرفت خودش به یتندتر تیر اهنگ و شد قبل از تر کیتار یکم سالن یفضا

 و دست با پوالد اما بچسپد پوالد  به شتریب تا شد یفرصت نیا لدای یبرا و

 از دور به و سرد ینفس ، کرد دور خودش از رو لدای تر تمام چه هر یدلباز

 هر یخونسرد با شهیهم مثل و فرستاد رونیب بازش مهین یلبها نیب از لدای چشم

 . شد کردن یباز نقش مشغول تر تمام چه

 

 ! دختر به یتوجه یب و دنیرقص

 ! اطرافم یها ادم و اطراف زیانال

 ! هدفش به کردن فکر

 !  تیموقف به یابیدست و جمع نیا به کردن دایپ راه چم و خم

  

 دهیچسپ تنگ ی قهیجل یرو یی،جا اش نهیس یرو دختر سرانگشت حس با اما

 براقش یها چشم و لدای به و دیکش نییپا رو سرش  و شد پرت حواسش تنش به

 . شد رهیخ

 

 ! لدای ، اغوشش در مونث جنس



 به یخاص ی عالقه و بود جشن در حاضر یدارها سهام از یکی دختر

 رو مرد کی طور چه بود بلد خوب که بایز و لوند یزن.  داشت دنیرقص

 . کنه شکست و زدن زانو به مجبور چطور

 

 لبش پس خوردینم رو نگاه نیا گول داشت دختر ذات از که یشناخت با پوالد اما

 جدا لدای کمر دور از رو دستش و گرفت قوس باال به رو مغرور یلبخند به

 به گذشت ذهنش از بشه کینزد بعد و دور حرکت کی با داد اجازه ، کرده

 عشوه به یمنف جواب شک یب لدای واضح ریغ و واضح یها اشاره و مایا تمام

 . امد یم نظر به دیناام یکم  دختر انگارکه و دادیم هاش

 

  بازوهاش نیب هم باز که یوقت و کرد لدای یها چشم قفل رو هاش چشم حس یب

 گفتن یبرا یحرف که اش رهیخ نگاه به منتظر و داد باال ییابرو ، برگشت

 : گفت و شکست رو سکوتش لدای  که شد رهیخ داشت

 ! پوالد یحرف کم یلیخ تو_  

 

 . داد جواب  و برده باال اش یمیصم لحن به ییابرو پوالد

 ! ستین گفتن یبرا یحرف_ 

 

 ، کرد درجوابش یمکث لدای.  کرد حرکت اهنگ ی شده کند تمیر با همراه و

 :گفت گر عشوه یلحن با هاش چشم به رهیخ و میمستق ، اورد باال رو سرش

 .زد حرف ازش شهیم که هست زهایچ یلیخ_ 

 

 :گفتم و اورد لب رو مرموزش یلبخندها از یکی لدای یطناز جواب در

 ؟ییزهایچ چه_ 

 



 گردنش یتاب بود کرده یتلق افتادنش دام به ی نشانه به رو پوالد نرمش که لدای

 :گفت و دیخند ، داد

 !یباش داشته دوست یچ هر_ 

 ؟ مثال_

 

 :گفت نرم یلحن با و کرد جمع یکم رو رنگش یشراب لب لدای

 .میباش داشته مشترکات یکل میتونیم تو و من ، هردومون مشترکات_ 

 

 لبخند حفظ با و انداخت بهش ینگاه باال از داد، لشیتحو یا خنده تک پوالد

 . داد جواب سرد یلحن با لبش یرو

 . لدای خانم نداره وجود ییتو و من_

 

 .دیپرس مظلوم و گرفت رو بازوش دست کف با لدای

 .ادیم خوشم ازت من چرا؟_

 

 . کرد اضافه تمسخر پر ، زد دل در یپوزخند اما پوالد

 ! یبزرگ سعادت چه_
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 : گفت و کرد درشت یکم رو هاش چشم انهینما مظلوم لدای

 ! پوالد گفتم یجد_ 

 

 شدن تیاذ از حوصله یب. شد خارج بود گرفته که یحالت از سرعت به پوالد

 ، کرد یم دایپ رییتغ یشکل  به لحظه هر که لدای یصدا توسط گوشش ی پرده

 بارز یپوزخند و امد رونیب داشت تیجذاب براش هیثان چند فقط که یا یباز از

 . ستادیا صاف و زده

 

 :گفت و کرده جادیا اغوشش و لدای نیب یا فاصله

 ! خانوم فعال...  شد تموم اهنگ_ 

 

 نداشت یتیاهم.  شد دور مغرور یشخندین با و گذاشته جا به بهت در رو لدای و

 دوست و کل کل از کل در ، شد یم له غرورش ای شد یم  جیگ لدای اگر یحت

 . امد ینم خوشش یباز زن یحت ای یباز دختر

 . داد ینم تیاهم ها زن به ،اصال امد ینم خوشش ها زن دست نیا از

 . داشتند رو یبشر یبن هر کردن نابود قدرت که یوحشتناک موجودات

 .موندیم دور ازشون که بهتر همون

 .دیپرس خودش از

 ؟ یتیاهم یحت ای داشتند یخاص زیچ ها زن مگر اصال_ 

 . جز نبود یزیچ جوابش و

 !زیچ چیه_

 

 به اما.  بود شده دفن پوالد در که نبود یادیز زمان احساسات نیا قتیحق در

 . بود کرده رییتغ ناخواسته پوالد و بود شده دفن حال هر



 

 .  بود کرده لشیتبد سنگ به و بود زده خی ،  شده متوقف وجودش در زیچ همه

 . کرد یم فکر هدفش به فقط و داده دست از  زیچ همه به رو اش عالقه

 . رسوند یم سرانجام به دیبا که یهدف

 

 به یمدارک و  شده واقف زیچ همه به یخوب به کسالی گذشت از بعد حاال و

 یبرا ییجا نیب نیا در پس کردم یم عمل تر محتاط دیبا اما بود دهیرس دستش

 . نداشت موقع یب و متفرقه یکارها ای و یدخترباز

 

 سهام از یگروه سمت به محکم ییها قدم و برافراشته یسر با افکار نیهم در

 سالم و ستادهیا شد یم محسوب شرکتش بیرق که ادیشه یجلو و رفت داران

 .داد

 

 .کرد حک رشیسختگ ذهن در ، کرد رصد رو ادیشه که هاش چشم

 

 .شد مشخص اول هدف

 ! بیرق شرکت در کردن رخنه

 

 ادیشه ی انهیموز سواالت به دادن جواب از قبل و زد یشخندین افکارش یپ در

 .امد ینم خوشش اش نقشه از مطمئنا نیحس ریام"  کرد فکر
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 پر پوالد با ییارویرو مواقع در و شهیهم مثل و بود بحث ی کننده شروع ادیشه

 :گفت هیکنا

 !بهت گمیم کیتبر! داشت یخوب سود دتیجد ی محموله_

 

 ینگاه رو ادیشه یسرتا به و برد فرو بشیج داخل رو دستش انگشت دو پوالد

 انیهاکوپ مارک شلوار و کت اون تو ادیشه نظرش از ، انداخت یاجمال

 نسبت به قد ، بود کرده کار یسخت به کلشیه یرو ، امد یم نظر به پیخوشت

 ! ساده یا چهره و داشت پوالد از یتر بلند

 ! بود جذاب کل در

 

 و برداشت شرکتش ی نهیرید بیرق ، یمیکر ادیشه کردن لیتحل از دست

 مختصر و کوتاه ، موافقت ی نشانه به ، نشوند لب به مغرور و کج یلبخند

 .  داد ادامه ادیشه و داد تکون یسر

 .یبکش باال خودتو یبتون دارم شک!  میشیم برنده ما دهیمزا نیا تو یول_ 

 

 

 یشخندین و برداشت قوس باال به ،لبش داد صورتش به ی،حرکت دیخند دل در

 تحکم داشت دوست که ادیشه مصر صورت به رو و داد لشیتحو ازاردهنده

 :گفت انهیموز بده نشون رو رفتارش

 !نطورهیهم حتما_ 

 



 دونستیم نبود، سخت رفتارش ینیب شیپ و شناختشیم خوب که ییاونجا از و

 بعد هیثان چند و کرد تر پررنگ رو شخندشین پس رهیم در کوره از االن نیهم

 ! امد در اب از درست حدسش

 

 از هاش گوش و کرد مشت رو دستش  برافروخته. شد یعصبان یان به ادیشه

 .شد سرخ تیعصبان سر

 وقت چیه شدیم باعث اش ینیب برتر خود اخالق و بود پوالد شرکتش بیرق

 . نباشه بودن تر نییپا به یراض

 عرصه در کارش شروع از کسالی تنها که یپوالد به خواست ینم دلش مسلما

 . ببازه ، گذشت یم واردات و صادرات ی

 

 خودش سال کی ، برسه نجایا به تا بود کرده تالش یسخت به پوالد که یکسالی

 ! نیا بود شده حاال و بود ساخته ترفند هزار با رو

 

 ! یسنگدل و یرحم یب به بود معروف که یحافظ پوالد به بود شده لیتبد

 دونست ینم ادیشه و نقطه نیهم به ، برسه نجایا به تا گذروند رو سال کی نیا

 .اردیب سرش به ییبال چه قراره

 ! جمع نیا در حاضر افراد تمام سر به ییبال چه واقع در

 

 خودش نتونست نیا از شتریب ادیشه اما بود اش نقشه کردن یعمل فکر در پوالد

 : گفت ش به رو شده سرخ یصورت با و داره نگه رو

 ! کن تماشا و نیبش_ 

 

 در نشد جادیا اش چهره در یرییتغ ادیشه جواب در ، امد رونیب فکر از

 :گفت ازاردهنده و کرد نگاهش ریتحق با عوض



 ! یگیم درست_ 

 

 بود که یا یبدبخت هر به چند هر ، شد ادیشه شتریب از شتریب ازار باعث نیهم

 خوب.  ارهین فرود پوالد ی چونه یرو رو، مشتش تا کرد رو شیسع تینها

 .رهیگ یم پس مشت ده جاش به بزنه مشت کی اگر دونست یم

 ! شناختشیم

 

 رو پوالد یخوب به کسالی نیا در جمع نیا در حاضر افراد ی همه واقع در

 . بودند شناخته

 ! عمل   اهل ، ستین یتوز نهیک اهل دونستندیم

 ! ینامرد و نارو

 ! یکارشکن و رفتن یاب ریز

 و دیتهد یجا به امد ینم خوشش اگر ، بود اصولش و لیم خالف که یزیچ هر

 .کرد یم حمله میمستق نهیک

 ! بشن نابود ها یلیخ قراره ق بَلش از که یسنگدل مرد

 

 .رشدینفوذناپذ و سخت اش چهره ، اومد در حرکت به قلبش از یسرد حرارت

 برگزار اون در جشن که یبزرگ یالیو دور تا دور رو نگاهش و زد یپوزخند

 . چرخوند بود شده

 قدر چه قراره صاحبش بره تاراج به اموال نیا یوقت کرد فکر شخندکنانیر 

 ؟ بکشه درد

 

 .کرد اظهار خودش درجواب و



 من قراره بعد به امروز از!  بکشن درد که بود نیا ،مهم ستین و نبوده مهم_ 

 و دهیم باد به رو زحمتش ، زنهیم شیات رو کار گندم خرمن که باشم یاتش

 ! سوزونهیم  نکرده درو رو حاصلش

 

 نهیس ، ستادیا تر صاف گرفت، اطراف از رو نگاهش افکار نیهم ریتاث تحت

 رو شراب جام ی بدنه دستش که ادیشه به تفاوت یب و داد جلو یکم رو اش

 شعله هاش چشم کرد ترش یجر که داد باال ییابرو و زده زل ، داد یم فشار

 اش یاصل هدف سمت به  بود ختهیر رو خودش زهر که حاال پوالد و دیکش

 .دیچرخ

 

 !بود هدفش که ییایدن به پوالد ورود دیکل و دهیمزا صاحب
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 ! شد ینم دایپ کار.  بود یعصب ، کرد زمان و نیزم نثار یفحش افسون

 ! نبود خوب حالش مادرش و گرفت یم بهانه مدام رضا

 یم استفاده بود گذاشته جا به پدرش که یانداز پس از دیبا یک تا کرد فکر

 . کردند

  موندنیم اونا یقول به و شد یم تمام یزود به پول نیا بود ینم نگر ندهیا اگر

 ! یخال حوض

 ؟ کردنیم کاریچ دیبا یخال دست



 خاطر به دیبا بود ممکن که یعمل ، مادرس یداروها خرج بود قرار یک

 . بده رو کوچکترش برادر یها نهیهز و بده انجام سکشید تیوضع

 ! کس چیه مسلما

 از دادینم اجازه غرورش اما بودند اش یپدر و یمادر ی خوانواده چند هر

 ! کنه کمک درخواست چیه

 . کرد یم رو تالشش تینها دیبا

 

 ! انهیماه حقوق و انداز پس داشتند، خونه خودشون ،از نبودند ریفق

 که یا ندهیا ، بود ندهیا از افسون ترس اما بودنز متوسط ی خوانواده کی 

 رو ازین نیا دیبا نفر کی و اورد یم وجود به براشون یمال ازین هزارجور

 !خودش از بهتر یکس وچه کرد یم برطرف

 عهده به رو مادرش تیمسئول و خونه ستون شدیم دیبا اون نبود پدرش که حاال

 . کنند کمبود احساس که دادیم اجازه یا لحظه یبرا یحت دینبا. گرفت یم

 . کرد یم دایپ کار بود که یشکل هر به دیبا

 فقط نداشت یتیاهم ابدا و اصال افسون یبرا بود که یا یسخت هر و یکار هر

 .کرد یم دایپ یکار  مناسب یحقوق با دیبا

 

 نیسوم نیا امروز ، شد ینم طور نیا ، گفت ینچ شد، خارج که اسانسور از

 . کنه قبول رو طشونیشرا بود نتونسته و رفته که بود یشرکت

  افسون خود یاخر نیا و نکردند قبول رو افسون که بودن ها اون یقبل یدوتا

 . ومدین کنار کمش پول و شاقه اعمال با که بود

 

  سرد زییپا وسط. بود کرده عرق تیعصبان فرط از  ، دیکش شیشونیپ به یدست

 .  بود کرده عرق ادم همه نیا نیب

 



 : گفت خودش با و زد یپوزخند

 !باشه دومم ی دفعه نیا که بودم اروم یک من اخه_

 

 سوز شد خارج که شرکت در از ، اومد رونیب شرکت یالب از و دهیکش یپوف

 تنش به یلرز هوا یسرما و صورت یگرما تضاد و نشست صورتش به سرما

 .انداخت

 

 باال گلوش ریز تا رو پشیز و کرد کینزد بهم شتریب رو کاپشنش ی لبه دو

 یخلوت به توجه یب ، دهیکش رونیب فیک داخل از رو اش یپشم کاله.  دیکش

 .افتاد راه اتوبوس ستگاهیا سمت به و دیکش سرم یرو رو کاله ابونیخ

 

 ادی شیپ وقت یلیخ. نداشت وجود ترس یبرا زیچ چی،ه دیترس یم دیبا یچ از

 .کنه محافظت خودش از دیبا یجور چه گرگن همه که یا جامعه تو بود گرفته

 

 ! نبود اروم دختر هی 

 سبک رو عشق یحت ، رو زیچ همه که بود سرکش و یعصب دختر هی بلعکس

 . کرد یم نیسنگ

 ! کرد یم وزن

 ! داد یم ارزش 

 !داد یم متیق 

 

 زد یم ضربه پاش ریز خشک یبرگا به که طور همون و کرد" ها" رو نفسش

 حال اون با مادرش مسلما ، ادیم یسرد سوز چه عصر امروز کرد فکر

 . کنه روشن رو شوفاژ تونست ینم خرابش

 . نداشت شوفاژ چیپ کردن باز یبرا یتوان هم کوچکترش برادر رضا



 

 به اما سوخت اش یشونیپ.  دیکوب اش یشونیپ رو ضرب به رضا یاداوری با

 .دیتوپ خودش

 ! حقمه_ 

 

 تو کردن یباز حال در االن تا رضا بود مطمئن ، خونه رفت یم زودتر دیبا

 . رهیبگ رو جلوش تونست ینم اش یماریب خاطر به مادرش و بود کوچه

 بود ویکاس مارک که اش یمیقد یمچ  ساعت به ینگاه افکار نیهم در غرق

 .کرد تند پا و انداخت

 یم اش وخانواده خونه به رو خودس زودتر چه هر دیبا ، بود شده رید یلیخ

 . رسوند
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 و ستادهیا سرپا ،مجبورا بود شلوغ تینها یب خلوت ابونیخ برخالف اتوبوس

 یاتوبوسا یخوب که دونست یم اما  بود دهیچسپ سرش یباال لهیم یسخت به

 به خود که بودن ستادهیا بهم دهیچسپ همه انقدر ، شدینم سردت که نهیا شلوغ

 . یشد یم گرم خود

 یعطرها یبو و ها نفس از ،حالش اومد ینم خوشش وضع نیا از که چند هر

 یم مقصد به که یزمان تا و خورد یم بهم دیرس یم اش ینیب به که مختلف

 . دیکش یم نفس دهان قیطر از یسخت به و کرد یم پیک رو اش ینیب دیرس

 . دیرس مقصد به تیجمع نیب خوردن هل و ستادنیا بار چند از بعد بالخره



 

 رونیب بود که یمشقت هر به اتوبوس داخل ی فشرده تیجمع نیب از رو خودس

 .شد ادهیپ اتوبوس کامل توقف از بعد و دیکش

 

 به سرش یرو که رو کالهس  عجله پر ، شدنش ادهیپ و خروج محض به

 . کرد تند پا و کرده درست بود شده کج ادیز یتقال خاطر

 

 و دیجو رو لبش ، کرد یم دادیب سرما و بود شدن کیتار حال در هوا کم کم

 روشن رو شوفاژ اول از و کرده یعقل یب چرا که کرد سرزنش رو خودش

 !نکرده

 

 : گفت خودش با

 ! کردند تحمل رو یادیز یسرما برادرم و مادر حتما االن تا_ 

 

 ؟ یچ کرد یم عود مادرم سکید اگر ، شد تر یعصب قبل به نسبت و

 یم سراغش به درد استخون بازم و رسوند یم بیاس کمرش به سرما اگر 

 ؟ یچ اومد

 ! اوردش یم در پا از یسرماخوردگ و بود ساله هشت ی بچه پسر که هم رضا

 ـ

 با و نکرده رو ادهیپ و ابانیخ داخل افراد به یتوجه گرید نباریا دلهره فرط از

 . کرد دنیدو به شروع ینگران

  خواستن معذرت و ستادنیا یبرا یوقت اما زد تنه روش یجلو افراد به بار چند

 و ها حرف دادیم حیترج پس ، دیرس یم خونه به عتریسر چه هر دیبا نداشت

 .بخره جون به رو ها متلک

 



 شده کیتار کامال هوا و بود گذشته هفت از ساعت دیرس خونه به که یزمان

 رونیب کال ریز از کوتاهش یموها و شده کج ،کالهش زدیم نفس نفس ، بود

 . بود زده

 تا برد فشیک داخل رو دستش اش کوله و کج تیوضع به توجه یب و یسخت به

 .زدیم غر خودش با حالم همون در   ارهیب رونیب رو دیکل

 

 ؟ یرفت یگور کدوم ،  گهید شو دایپ اه_

 ؟ دارم من مرضه نمیا...  کجاس اه ، در پشت زدم خی

 وسط یکنیم پرتش یه نه فتیک بیج تو بزارش اول همون بگه ستین یکی

 شهینم دایپ چرا ، خونه تو دوتا اون  زدن خی...  خدا یا...  پرتات و خرت

 ...نیا

 

 ،به کرد دایپ فیک داخل لیوسا نیب از رو دیکل ، گشتن یکل از بعد بالخره و

 و دیکوب نیزم یرو رو اش چارهیب فیک بود، یعصبان و بود کرده اخم شدت

 رفت یم و کرد یم باز رو در زودتر چه هر دیبا.  برداشت زیخ در سمت به

 !تو

 

 استخونش به سرما گهید طرف از و زدیم شور تینها یب دلش طرف کی از

 زودتر چه هر دیبا و نبود کارساز هم تنش یگرما نباریا انگار.  بود دهیرس

 . کرد یم گرم رو تنش

 

 

 از رو فمیک پاش درد به توجه یب ، زد در به یلگد یحرص شد باز که در

 خاطر به اروم ییصدا با رو در. شد خانه وارد و زد چنگ نیزم یرو

 . بست سرش پشت ، مادرش دنینترس

 . شد ییرایپذ وارد و گذشت خونه کوچک اطیح از



 

 با ، ستادیا ییرایپذ به یمنته یورود یجلو و بست بیترت همون به رو درب

 خونه. بود روشن خونه یها ،چراغ شد رهیخ اطراف به منتظرش یها چشم

 . امد یم غذا یبو و بود گرم

 

 اش یارتش یها کفش که یحال در ، رفت هوا به و شد دود یان به اش ینگران

 با و داد رونیب شدت به رو اش یعصب نفس  دیکش یم رونیب پاس از رو

 .زد صدا رو و مادرش بلند یصدا

 

 د؟ییکجا ؟ رضا..  مامان_
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 به رو و اومد رونیب رضا اتاق از مادرش که دینکش طول شتریب هیثان چند

 :گفت  یمهربان با بود ستادهیا در یجلو هنوز که افسون

 کنار نیبش داخل ایب یسادیوا چرا اونجا...   مادر سالم ، افسون یاومد_ 

 . یبش گرم کمی  شوفاژ

 

 دست به فیک انداخت، مادرش یسرتا به نگران ینگاه و گرفت فاصله در از

 : گفت و رفت جلو

 ؟ کجاست رضا ؟ کرده روشن رو شوفاژ یک ؟ خوبه حالت_ 



 

 :گفت و دیکش کمرش به یدست اورد، لب به یلبخند جواب در مادرش

 اومده یکنار هیهمسا ، دیخواب بود خسته یلیخ هم رضا ، بهترم یلیخ امروز_ 

 .کنه روشن رو شوفاژ خواستم ازش اورد ینذر بود

 

 به اش یسالمت از یوقت و شد رهیخ مادرش به نانیاطم یبرا و گهید کباری

 رو فشیک بند ناراحت ، کرد فراموش رو اش ینگران شد مطمئن کامل طور

 :گفت بدخلق و کرد جا جابه اش شانه یرو

 پهلوت باز دمیترس دمیدو نجایا تا بود شده رمید ، کنم دایپ کار نتونستم باز_ 

 ! بخوره سرما

 

 بود پاش دنیمال حال در و نشسته نفره تک مبل یرو که مادرش سمت به و

 :گفت  ناراحت و کرده اخم ، ستادیا سرش یباال.  رفت

 . کردم یم روشن رو شوفاژ دی،با کردم یفکر یب مامان ببخش_

 

 :گفت و اورد باال رو سرش ، برداشت پاش دادن ماساژ از دست مادرش 

 ستین الزم واقعا مادر، افسون، یول کنمیم درک ، دخترم یگرفتار توهم_ 

 . هست منم یبازنشستگ ، هست بابات پول  یبنداز دردسر به رو خودت نهمهیا

 

 گفت و افتاد راه اتاقش سمت به.  داد جلو رو لبش و زد پلک قبل از تر یعصب

: 

 . ام کالفه یکاریب از ،منم ادهیز خرجمون!  نه گفتم یگفت قبال ، مامان شهینم_ 

 

 :گفت و داد تکون براش یسر مادرش

 !  افسون یغد یلیخ_ 



 

 و دیخند ، کرد کج مادرش سمت به رو سرش ستاد،یا اتاقش در یجلو افسون

 : گفت

 !دونمیم_

 

 .دیپرس مادرش به رو ، نشد اتاق وارد اما  دیکش نییپا رو رهیدستگ 

 ؟ مامان کجاست رضا_

 

 : گفت حال همان در رفت اشپزخونه سمت به و شد بلند مبل یرو از مادرش

 یایب تا.  بخور بکشم شام ایب کن عوض لباستو برو توهم د،یخواب بود خسته_

 .هشته ساعت

 

 . زد غر لب ریز یعصب و دییسا دنون به دندون

 بود دهینخواب اگر ، برده خوابش موقع نیا که  کرده یباز انقدر بچه نیا بازم_

 . اومدم یم در خجالتش از

 

 : گفت و انداخت رضا اتاق در به یبد نگاه و کرد رها رو در ی رهیدستگ 

 ، شده ادیز یدزد بچه! خطرناکه ، کوچه تو بره انقدر رضا نزار مامان_

 . ادیب سرش ییبال ترسم یم ، ستمین منم کوچه تو یبر یتونینم که خودت

 

 . داد رو جوابش بلند یصدا با اشپزخانه داخل از مادرش

 رهیم خونه از عیسر نباشه حواسم ، کنهیم گوش مگه یول مادر گمیم بهش_ 

 . رونیب

 



 ینم رو رضا گوش فردا اگه بود نامرد ، فشرد هم یرو ، رو هاش دندون

 . چوندیپ

 نویا ترس مادرش و افسون شهیهم ، بود کوچه تو مدام و کرد ینم گوش حرف

 حرص پسر نیا دست از حد چه تا دونهیم خدا و ادیب سرش به ییبال که داشتند

 .خوردندیم

 

 : گفت و گرفت رضا اتاق در از رو نگاهش

 . کنمیم صحبت باهاش خودمم فردا ، مامان نزار بازم_

 

 رو مادرش جواب تا نموند منتظر و رفت اتاقش ی بسته در به یا غره چشم

 .  شد اتاق وارد حرف ی،ب بشنوه

 

 سردرد و کرد یم درد بودن یخال خاطر به اش معده ، دیکش شکمش به یدست

 بخوره غذا خواست یم دلم تنها و بودمگ خسته ، بود اش گرسنه واقعا.  داشت

 . کنه استراحت و

 

 نظر از چند ،هر بگرده کار دنبال بازم تونست یم و بود خدا روز هم فردا

 ! گرانبها در بود شده کار کردن دایپ کریپ و در یب شهر نیا تو افسون

 

 اش مطالعه زیم یرو رو فشیک یمعطل یب ، داد رونیب حوصله یب رو نفسش

 . شد لباس ضیتعو مشغول کردو پرت
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 یابیکار یاگه هم باز بودو دهیکش دراز شکم به تختش یرو که یوقت بعد روز

 شروع دیخورش طلوع با صبح واقع در ، شد شروع کرد یم نییپا و باال رو

 شروع درست کار   انجام یبرا حرکتش هر از تنها شروع افسون یبرا اما شدیم

 .شد یم

 

 

 اش خورده گره یابروها همون با و زد روزنامه به حوصله یب رو مداد ته

 : گفت بلند و یشاک ، دیجو رو لبش

 چیه ،چرا شرکت همه نیا ، یبزرگ نیا به شهر شه؟ یم دایپ کار مگه اصال_ 

 نداره؟ وجود من مناسب یکار

 ؟ کنم تیفعال دارم دوستش که یا رشته تو بتونم دینبا چرا

 شم قبول خوامیم که یدانشگاه تو رو رشته نیا تا کردم تالش یسخت به که یمن

 . بگردم کاریب یپارت ای و یکار ی سابقه نداشتن خاطر به دیبا حاال و

 

 دیخواب پشت به که یحال در و زد تخت رو یغلط ، کرد قطع رو حرفش

 . شد رهیخ سقف به دهیمبخواب

 تا ادم هی نهیبب و ارهیب دووم نتونست اما بود خوشحال و داشت یکار قبل دفعات

 خشیتار شدن تموم تا یزیچ که بفروشه یجنس مردم به و باشه پست حد نیا

 .بودند شده فاسد و بود گذشته مصرفشون خیتار هاش یبعض یحت!  نمونده

 

 اخراج لیدل دنیشن با رفت که جا هر بعدش اما شد اخراج و کرد اعتراض

 از ریغ یکار دنبال دیبا حاال و شد دیناام بالخره افسون و نکردن قبولش شدنش

 . داد یم انجام اش ییدانشجو زمان که ییکارا.  گشت یم خودش ی رشته

 ! یا گهید کار ای و یاریدست ، یگر یمنش



 

 شدنش اخراج روز ی کننده ناراحت یها خاطره و یمنف افکار هجوم از

 کرد مچاله و زد چنگ دستش  کنا از رو روزنامه   نشست درجا و شد یعصب

 : گفت بار چند و کرد پرتش زباله سطل سمت به کنان غرش ،

 ... اه.... اه..... اه_ 

 

 بلند کاپشن یان میتصم کی با ، شد بلند و کرد پرت تخت نیب ییجا هم رو مداد

 کنار شده سرنگون ی روزنامه به توجه یب و برادشت رو کالهش و شال و

 .شد خارج اتاق از سطل

 

 . رفتیم سر ، اش یکاریب و وضع نیا از  اش حوصله داشت کم کم

 اما بود کرده خوش دل پدرش انداز پس و یبازنشستگ پول به مادرش دیشا

 .برنخورند مشکل به ها بعد یزندگ یباال یها نهیهز با داشت شک افسون

 رو زیچ همه شهیهم. باشه نیب خوش مادرش مثل تونست ینم وقت چیه افسون

 ! نه که بود نیا سنجشش ی جهینت و دیسنح یم

 . کرد یم حل رو مشکالتشون از یا گوشه حداقل و کرد یم دایپ کار دیبا 

 

 که شد مواجه رضا با بست که رو اتاقش در ، گرفت هال خنک یهوا از یکام

 به مشغول و بود دهیکش دراز شکم یرو اش مدرسه یدفترها یجلو هال وسط

 . بود نوشتن مشق اصطالح

 

 و شده نشیگزیجا اخم و شد محو لبخندش سرعت به بعد اما زد یلبخند ابتدا در

 . رفت رضا سمت به

 . بزاره کوچه تو را پاش مدام  نکنه جرات تا کرد یم ادبش یکم دیبا

 



 پاش کنار و رسوند رضا به رو خودش بلند قدم چند با.  دیپوش رو کاپشنش

 .زد زانو

 با  و کرد نگاهش ، اورد باال سرشو بود کرده حس رو افسون حضور که رضا

 : گفت سرعت به افسون یعصبان و رهیخ نگاه دنید

 ! یابج نوشتم درست فمویتکال_  

 

 اش خنده به شدت به که رضا یترسو ی افهیق و اش بچگانه حرف جواب در

 :گفت یجد و کرد یشتریب اخم انداخت یم

 ؟یدیفهم ، رضا یزار ینم رونیب خونه از پاتو ، رونیب رمیم دارم_ 

 

 معترض بود شده راحت اش مدرسه فیتکال موضوع از الشیخ انگار که رضا

 :گفت افسون به رو

 ! رهیم سر ام حوصله توخونه ییتنها من یابج اما_ 

 

 ! رونیب کرد فوت رو نفسش

 ! سرتق ی بچه

 :گفت و گرفت رو گوشش ی ،نرمه  اشاره و سبابه انگشت دو با

.  شده ادیز یدزد بچه وقته چند ، اونجا خطرناکه ، رضا یرینم رونیب_ 

 یرفت بشنوم اگر خدا به.  کوچه تو ادیب تو یپا پابه سرما نیا تو تونهینم مامانم

 ینباش تنها یخوایم....  دایناپ سرش اون ارمیم در روزگارت از یدمار کوچه

 !یندار رفتن رونیب حق ، دیکن یباز اطیح تو انیب بگو ها بچه به

 

 با رو دستش مچ" کنان یا یا"   رضا که اورد گوشش به یشتریب فشار و

 :گفت و گرفت کوچکش یدسال

 . کن ول گوشمو خدا رو تو... رمینم یابج باشه_ 



 

 هشیتنب نیا از شتریب ومدین دلش و انداخت دردش پر صورت به ینگاه مصمم

 اما بره پاش به یخار وجه چیه به نداشت دوست و بود زدلشیعز رضا ، کنه

.  ترسوند یم رو افسون کاراش چون کرد یم هشیتنب یشکل نیا مجبورا یگاه

 : گفت و ستادیا صاف ، کرد رها رو گوشش بالخره

 و من الیخ تا خونه تو بمون ، نازکه دلشم  که یدونیم ، رضا ضهیمر مامان_

 . باشه راحت مامان

 

 [۲۱:۵۷ ،۲۰۱۷/۱۲/۲۵(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 8_پست#

 

 

 اون با الغرش صورت سرو یبرا دلش!  کرد نگاهش بچگانه یکم رضا

 ، داشت نگه رو خودش اما رفت ضعف یا خونه تو شلوارک و یاب رهنیپ

 :گفت اروم ییصدا با.  اومد حرف به رضا  که کرد نگاهش منتظر و یجد

 !یابج رمینم باشه_ 

 

 یوقت و زد زل رضا یها چشم به حرفش اثبات یبرا و حرف یب هیثان چند 

 ینگاه و گرفت هوا از یقیعم دم ، شد راحت حرفش افتادن کارگر از الشیخ

 . دیپرس و انداخته اطراف به

 کجاس؟ مامان_

 

 :گفت و دیچسپ رو گوشش رضا

 ! اطیح تو رفت_



 

 گرفت ازش رو نگاهش لبخند یب و داد تکون طنتشیش از پر برادر یبرا یسر

 به رو و چرخوند رو سرش ، بشه خارج هال از نکهیا از قبل اما افتاد راه و

 : گفت بدجنس یلحن با بود گوشش دادن ماساژ حال در هنوز که رضا

 یبباز تا کن اماده خودتو ، کنم یباز کیکوچ گل باهات خوامیم برگشتم یوقت_

! 

 

 بابت رضا توسط شدنش خونده اسم به و یشاد از پر ی افهیق به توجه یب و

 دونست یم چون.  شد اطیح وارد و گذشت خونه ی  ورود از ، دوستاش دعوت

 هوشیب یخستگ فرط از قراره امشب و کنهیم دعوت رو دوستاش رضا بالخره

 .دیارز یم ، بود افسون یایدن اغراق یب که برادرش یشاد به اما بشه

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ابونیخ چند ی دکه از ، خونه از امدن رونیب و مادرش از یخداحافظ بعد

 ینمدار و یسرد به توجه یب و کرده یداریخر ها یازمندین ی روزنامه  باالتر

 . نشست دکه کنار پارک ی هیحاش مکتین

 

 قایدق و ها درخت یالبال که ها کالغ قار قار ی ازاردهنده یصدا به تیاهم یب

 با و زد ورق رو ها روزنامه ، بودند کردن صدا سرو حال در سرش یباال

 رفت یم جلوتر قدر چه هر اما شد ها یاگه کی به کی خوندن مشغول دقت

 ی گوشه بزرگ بایتقر یاگه به نگاهش نکهیا تا شد یم دیناام قبل از شتریب

 . داشتند یمنش به ازین که افتاد روزنامه

 



 ؟ یمنش ، رفت درهم صورتش

 ؟ یمنش از ریغ باشه یزیچ هر شد ینم

 یمنش اوقات یلیخ اش یتخصص رشته در کار نکردن دایپ خاطر به چند هر

 یها تلفن و یگر یمنش از بازم اما بود بلد رو کار چاه و راه و بود کرده یگر

 .بود متنفر اش روزه هر امد و رفت و پیتا از ، مکرر

 

 . داد قورت رو دهانش اب و انداخت یاگه به ینگاه گهید کباری

 ! بود شده خسته ، بود شده وسوسه

 

 سابقه افسون نه اما بود یعنی شد ینم دایپ خودش یا رشته تو افسون یبرا کار

 ! یمعرف یبرا یرابط چیه نه و داشتم یکار ی

 .کرد اضافه یدیناام درکمال و

 ! یخوب ی سابقه نه و_ 

 

 ! خودش و بودم خودش فقط افسون

 . کرد یم یهرکار اش خانواده به کمک یبرا دیبا و

 !یهرکار

 

 قالب به یماه نباریا دیشا  کرد یم امتحان رو شانسش گهید کباری بود بهتر

 .کرد یم دایپ یکار  و افتاد یم

 عجله با ، گرفت عکس یاگه قسمت از و دیکش رونیب رو اش یگوش بالفاصله

 پیز بستن از بعد و کرد فرو فشیک داخل رو روزنامه نانیاطم یبرا و شد بلند

 .کرد دنیدو به شروع فیک

 



 به بالخره اتوبوس ریمس و ستگاهیا چند کردن عوض از بعد ، بعد ساعت کی

 سر حساب با و انداخت ساعتش به ینگاه د،یرس بود نظرش مد که یشرکت

 خونه به رو خودش تونه یم شب تا کنه عجله اگر که شد متوجه یانگشت

 . برسونه

 یم و بود راحت رضا نرفتن رونیب و شوفاژ یروشن از الشیخ نباریا حداقل

 اسوده و راحت یالیخ با پس بپردازه خواستیم یکار به راحت الیخ با تونست

 .افتاد راه داشت قرار یادار یابانیخ در که شرکت ساختمان سمت به

 

 یگوش ی صفحه ، ستادیا شده یکار سنگ و یامروز ینما با یساختمون یجلو

 . شد عکس یرو از ادرس خوندن مشغول و کرد باز رو اش

 

 بر و دور یها تابلو به انداختن نگاه و ادرس کردن نییپا و باال بار چند با

 .اومده درست رو ادرس شد متوجه

 

 و بار چند ، کردیم اش یعصب یکم نیا و بود شرکت به شدن وارد نوبت حاال

 و خدا اسم آوردن با شد اروم یکم که یزمان ، دیکش قیعم ینفس یپ در یپ

 اما شد یالب وارد محکم یها قدم با و رفت باال شرکت یها پله از هللا بسم گفتن

 ! زارهیم یخطرناک ی  باز  چه به پا شرکت نیا به شدن وارد با دونست ینم
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 با و ستادیا قبل از تر صاف ، شد متوقف نظرش مورد ی طبقه در که اسانسور

 . دیکش جلوتر یکم رو شالش و کرده مرتب رو کاپشنش و مانتو دست

 بسته دوباره رفتن رونیب در قیتعو خاطر به که اسانسور در شدن باز ی دکمه

 . گذاشت راهرو به پا لب ریز خدا ذکر آوردن با و زد  رو بود شده

 

 و داشت وجود درب سه فقط طبقه نیا در ، نبود یسخت کار شرکت کردن دایپ

 ادیشه واردات   و صادرات شرکت   بزرگ   نشان   با که اسانسور یرو روبه درب  

 . اومده درست رو آدرس که داد یم نشون یراحت به بود، شده نیمز

 

 واحد در از و رفت جلو اخم با و شجاعانه ، زد خودش به یاسترس پر لبخند

 واحد نیچند شد متوجه یانگشت سر نگاه کی با.  گذشت بود باز مهین که یتجار

 اتاق شامل که راست سمت به ییراهرو و بزرگ سالن کی با هم یرو روبه

 قرار سالن یانتهال در راست سمت در که یمنش زیم و شد یم یشتریب یها

 .دادند یم لیتشک رو ادیشه شرکت ، داشت

 

 یمنش زیم سمت به مصمم ییها قدم با ، دیکش اش ینیب به یدست و زد یپلک

 حال در تر تمام چه هر یحوصلگ یب با که انسالیم یزن یرو به رو و رفت

 . داد سالم بلند و ستادهیا بود یزیچ ادداشتی

 

 گفت و کرده براندازش اخم با ، دیپر جا از یکم افسون بلند سالم دنیشن با زن

: 

 ؟ امرتون_ 

 

 گفت یمنش درجواب اش کرده اخم س چهره در رییتغ یا ذره یحت ای لبخند یب

: 

 . اومدم استخدام یاگه یبرا_ 



 

 . داد ادامه و کرد اشاره اش یگر یمنش زیم به و

 ! یگر یمنش_

 

 به شک یب  ، انداخت افسون یپا سرتا به ینگاه یابتدا در انسالیم زن

 یمنش خوادیم برهم درهم پ  یت نیا و لباس نیا با دختر نیا گفت یم خودش

 ؟ بشه یبزرگ نیا به یشرکت

 ! جسارتا چه 

 

 .اورد زبون به رو نیل تنها اما 

 ! داخل یبر یک گمیم بهت نیبش_

 

 کرده نازک براش یچشم پشت لیدل یب یمنش اما گفت یاروم ی" باشه" افسون

 یب رفتار به یا هیثان چند. داد نشون مشغول رو خودش و برداشت رو تلفن و

 یکی یرو و انداخت باال یا شونه کوتاه اخر، در و شد رهیخ زن اساس و لیدل

 . نشست وارید کنار نرم یها مبل از

 

 گذروندیم نظر از رو شرکت گرون مسلما و کیش ونیدکوراس که ینیح در

 و پالتو به یازین چیه و گرم   شرکت یفضا یکاف ی اندازه به که شد متوجه

 .نداره کاله

 

 کامال و کرده باز رو اش پالتو پیز ، دیکش سرش یرو از رو کاله یاروم به

 داد قرار فشیک مجاور ، یکنار یصندل ی،رو رو دو هر.  کرد خارج تنش از

 . شد رهیخ یمنش به منتظر و

 



 کم کم که افسون به ینظر حوصله یب ی  منش قهیدق ده گذشت از بعد بالخره

 : گفت  سرد و انداخت داد یم دست از رو  صبرم

 . داخل برو_ 

 

 یبرا منتظرش چشم به توجه یب و داد تکون براش یسر بهش نگاه یب افسون

 و پالتو ، فیک زدیم غر لب ریز که یحال در تشکر یا کلمه یحت ای و جواب

 بعد ، رفت بود کرده  اشاره یمنش که یاتاق در سمت به و برداشت رو کالهش

 .موند جواب منتظر و کرد وارد در به انگشت با تقه چند ، کوتاه یمکث از
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 در پشت از یمرد زمخت و جوان یصدا تا دینکش طول شتریب هیثان چند دیشا

 .کنه صادر" دییبفرما" گفتن با رو اتاق به ورود ی اجازه

 

 در رهیدستگ دنیکش نییپا با و کرد سرش در شده پا به یاهویه جواب در یاخم

 .شد اتاق وارد باشه یجد تینها یب کرد یم یسع که یحال

 

 .بود شده حک روش تیریمد اسم ، یکوچک نشان   با که یاتاق وارد

 !تیریمد!  یمیکر ادیشه

 



 سمت به مایمستق ، مصمم و شد تیریمد اتاق وارد لب ریز یالله بسم گفتن با

 مرد َسر   اما رفت بود نشسته اش پشت یمیکر ادیشه ای شرکت سیرئ که یزیم

 ! یزیچ نوشتن حال در و بود نییپا

 

 ، ومدین باال مرد سر و شد متوقف زیم از یکن ی فاصله در درست هاش قدم

 در رفتارش و ییگو امد خوش ی نحوه از!  رفت فرو هم در هاش سگرمه

 تک با و کرد صاف یا نهیس رفتار نیا متعاقب پس ومدین خوشم اول ی وهله

 . کرد اعالم اتاق داخل رو حضورش یا سرفه

 

 یرو ، رو هاش انگشت نیب خودکار ، کرد بلند رو سرش مکث یکم با مرد

 اش ساده پیت و افسون به یدار کش نگاه ، گذاشت روش یجلو یها برگه

 .دیپرس رفته باال ییابرو با و انداخت

 ؟ امرتون_ 

 

 :گفت و برد باال رو سرش بنفس اعتماد پر اما حوصله یب افسون

 .اومدم استخدام یبرا_

 

 .داد ادامه اش رهیخ نگاه به توجه یب و

 !یگر یمنش_

 

 استشیر یصندل به رو پشتش دیالق و داد باال همزمان رو ابروش دو هر مرد

 : گفت و دیکوب

 .میکن صحبت و ینیبش یتونیم_

 



 فاصله نیدورتر که ها مبل از یکی یرو و چرخوند یسر تشکر و جواب یب

 بزنه یحرف مرد نکهیا بدون ، نشست و کرد انتخاب داشت استیر زیم با رو

 : گفت و کرد شروع خودش

 به  هم یمنش کی مخصوص یکارها و پیتا ،از  دارم یگر یمنش ی سابقه_ 

 .همراهمه باشه  الزم اگر ام یقبل یکار ی پرونده ای معرف.  اگاهم یخوب

 

 کرد حس ، کرد زیر من کوتاه یمعرف و صحبت جواب در رو هاش چشم مرد

 یا یبان و باعث حس نیهم و شده رهیخ بهش یزیچ نیهمچ کی ای حیتفر با که

 . بشه قبل از تر عبوس صورتش تا شد

 مردانه یژست د،یکش هاش لب دور به یدست دید رو افسون شتریب اخم که مرد

 : گفت یجد و کرد قفل زیم یرو ، رو دستش دو هر و گرفت

 ! نمیبب رو اتون پرونده _

 

 شد بلند. دیکش رونیب فشیک از رو پرونده گرفت مرد یها چشم از رو نگاهش

 کرد باز یاروم به رو پرونده مرد ، برگشت سرجاش و داد قرارش زیم ی،رو

 .شد افسون مدارک یبررس مشغول دقت با و

 

 صفحه که یزمان ، گذروند نظر از دقت با رو صفحه به صفحه ، ورق به ورق

 . دیپرس متعجب بست را پرونده و زد ورق رو اخر ی

 

 ؟ یکن ینم تیفعال نهیزم اون در چرا متعجبم داره یخوب بازار ات رشته_ 

 

 :گفت رک و قبل از تر خشک یقبل ی افهیق همون با افسون

 اگر دیبگ هست شرکت نیا تو من یبرا یکار اگر ، اقا نبودم نجایا بود شده _

 .  رمیگینم رو وقتتون نه



 

 ، انداخت بهش یا دوباره نگاه جواب در مرد اما شه بلند تا شد زیخ مین و

 : گفت و زد یشخندین

 !  نیبش ، بایشک خانم نکن عجله_ 

 

 بره و شه بلند خواستیم دلش و نداشت یخوب حس برگشت، سرجاش صبر یب

  پس  باشه احساساتش روئه دنباله تونستینم و داشت ازین کار به گهید طرف از

 : گفت و شد خم جلو به مرد نکهیا تا کرد نگاهش منتظر

 . کنم شنهادیپ بهت ات رشته مخصوص یکار تونمیم_

 

 نظرش به ، کرد مشت رو دستش و ومدین خوشش مرد شنهادیپ و لحن از

 یا گربه چیه افسون نظر از کل در ، نبود مرد حرف پشت یندیخوشا شنهادیپ

 ینم خوشش  اما کرد یم اشتباه هم دیشا ، گرفت ینم موش خدا یرضا محض

 رهیبگ ازش رو عوضش بخواد بعدها و بکنه حقش در یلطف لیدل یب یکس اومد

 :گفت و گرفت گارد مرد حراف یها چشم به رو پس

 . کنمیم رو نکاریا من خود باشه الزم ، اقا ندارم یا عالقه _

 

 رو اش پرونده که خواست ، رفت زشیم سمت به و شد بلند یمعطل یب و

 : گفت و گذاشت پرونده یرو ، رو چپش دست کف مرد که  برداره

 ؟ بایشک افسون خانم یمطمئن_ 

 

 و مرد نیا از کرد حس ، دیکش قیعم ینفس تشیعصبان بردن فرو یبرا افسون

 اش ینیب به ینیچ مزاج یدمدم و یعصب ، ادینم خوشش پرواش یب یها چشم

 :گفت و داد

 .ندارم شما با کردن کار به یازین ، شدم مونیپش _



 

 دستش دو هر یخونسرد با که دیکش رونیب مرد دست ریز از رو پرونده و

 : گفت و کرد قفل اش نهیس یرو

 ام یمنش و یبمون کنمیم شنهادیپ بهت ، ادیم خوشم تو مثل یجسور یادما از_ 

 . یبش

 

 

 و چپوند فشیک داخل رحمانه یب رو پرونده ، زد یپوزخند جوابش در افسون

 : گفت

 . خوش روز_ 

 

 رو کالهش و پالتو ، انداخت کتفش یرو مرد اروم یچشما یجلو رو اس کوله

 با و سر پشت از مرد یصدا که رفت در سمت به بلند یها قدم با و برداشت

 خکوبیم جاش سر رو افسون یپاها یگر یمنش دستمزد  متیق دادن شنهادیپ

 . کرد

 

 یگر یمنش جز به دیبا اما دمیم بهت یگرفت گهید یجاها که یحقوق برابر دو_ 

 . یبد انجام رو گمیم که ییکارا و یباش ارمیدست

 

 [۲۱:۵۸ ،۲۰۱۷/۱۲/۲۶(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 11_پست#

 

 .کرد یم قبول دیبا عتایطب و بود یزیانگ وسوسه متیق ، شد متوقف درجا



 و تیموقع کردن نیسنگ و سبک مشغول ، کرد پردازش به شروع ذهنش بازهم

 .شد داد یم دیبا که یجواب یرو یگذار ارزش

 ؟ نه ای بله

 

  ؟ بله

 یمش خط و نادرست و درست ، شد یم یمیصم زود که مرد نیا با تونستیم

 ؟ ادیب کنار ، شد ینم متوجه رو کرد یم دنبال که یا

 رو اش شرمانه یب ندهیا در دیشا و بر سر حوصله یشنهادهایپ تونست یم

 ؟ کنه تحمل

 

 . داد جواب مغزش از قسمت کی

 ات یقدم کی به یحت مرد نیا یدیم اجازه تو مگه ؟ مهمه نایا مگه اصال_

 ؟ برسه

 

 و کاذب یغرور دیشا ، مغرورانه و یراحت به مغزش از یا گهید قسمت و

 .داد جواب داشت خودش از که یشناخت و وجودش یسخت از دیشا

 ! وجه چیه به نه_

 

 نه؟

 و کنه کار شرکت نیا تو تونستیم  نبود، افسون لیم باب ادیز جواب نیا خوب

 مثل نبود قرار ، کنه افتیدر کرد یم که یتالش اساس بر برابر دو یحقوق

 به لیتبد رو خودش ای و بشه شرکت سیرئ عاشق شب کی و هزار یها قصه

 یبرا رو یپول و کنه کار خواست یم فقط و فقط و فقط  ، کنه اش یسوگل

 . کنه انداز پس  اش خوانواده ی ندهیا نیتضم

 



 . شد یم مشهود پول به ازشین بود مطمئن که یروز یبرا

 یجا سر دیبا رو یزیچ هر اما کرد دایپ رو جواب حسابگرش مغز زود یلیخ

 . کرد یم استفاده خودش

 و کرد یم شک ماتسیتصم به اوقات یگاه گهید یها یلیخ مثل هم افسون

 ! کوتاه سوال چند یحت ای و کنه یم تامل یکم ماتشیتصم یرو که بود بهتر

 

 بتونه  تا کنه افتیدر یا یمنطق یها جواب داشت دوست که ییها سوال

 .  رهیبگ یقطع یمیتصم

 

 یمیکر ادیشه ، شرکت سیرئ روزیپ نگاه به رهیخ و برگشت عقب به ریتاخ با

 . دیپرس

 ؟ باشه تونه یم یچ لطفتون نیا لیدل_

 

 .  رفت باال یحالت به لبش و دیخند زیر ادیشه

 اریدست و یمنش یدونیم تو اصال ؟ خانوم کنم لطف بهت قراره من گفته یک_ 

 ؟یبزار براش وقت و یانرژ دیبا حد چه تا ؟و سخته قدر چه شدن من

 

 .دیپرس موشکافانه ادیشه یگرم بازار به توجه یب

 و یمنش ادهیز که یزیچ ؟ دیبد من به رو یمهم و سخت کار نیهمچ دیبا چرا_

 ! اریدست

 

 نجوریا که بود ابن عاشق ، بود اومده خوشش یبدجور دختر رفتار از ادیشه

 ، داشت دوست که یراه تو بکشونتشون و کنه نرم پنجه و دست ها زن

 زیم ی لبه رو دستش داد، تکون افسون یبرا یسر و زد افکارش به یشخندین

 : گفت محکم ییصدا با قبل قهیدق چند  برخالف ، گذاشت



 و صحبت لحن خاطر به دو ، ات یکار ی سابقه و ات پرونده خاطر به کی_ 

 وقتمو من ستین الزم که یوتریکامپ یکارا تو مهارتت خاطر به سه ، جسارتت

 یها شرکت تو قبال نکهیا خاطر به چهار ، بکنم بهت کارها اددادنی صرف

 خوندم ات پرونده داخل رو ها نیا ی همه که ییاونجا از و یکرد کار یمعتبر

!  یباش من یبرا یخوب یمنش یتونیم تو و کنم اعتماد بهت تونمیم دهیم نشون

 و منم دهیم حقوق قدر چه کنه نییتع دیبا که یاون و  منه لیدال نیا حال یا یعل

.  وجه چیه به ، یا گهید زیچ هر ای و صدقه نه ، حقوق مقدار نیا گمیم  من

 هم و یهست من اریدست ،هم داشت یخواه شغل دو تو نکهیا خاطر به تنها

 ! شرکت یمنش

 

 بزارن رو خودشون اثر  جمالتش یکوبندگ و لحنش داد اجازه و سکوتوجرد و

 شد داده پاسخ افسون سواالت از یکم شرکت سیرئ ریتفس پر حیتوض از بعد ،

 .کرد مطرح رو یبعد سوال و اونها ی همه نه اما

 ؟ هیچ شرکت نیا ضوابط و طیشرا_ 

 

 افسون شد یم باعث که قبل از شتریب یتیجد با و گرفت فاصله زیم از ادیشه

 .داد جواب کنه دایپ تشیشخص به یشتریب اعتماد

 ما.  بشه خارج دینبا شرکت نیا در از یاطالعات چی،ه یدار راز فقط و فقط_ 

 ما اطالعات ، میشیم بزرگ معامالت و دهیمزا یسر کی وارد میدار کم کم

 ! وفتهیب حافظ" شرکت خصوص به ما یرقبا دست به وجه چیه به دینبا

 ! شرکت نیا خصوص به کنمیم دیتاک

  

 .داد ادامه یحس هر از یخال یصورت با و نشست زشیم پشت و

 رو قرارداد  یبد انجام درست رو ات فهیوظ و یباش رازدار یتون یم اگر_ 

 . دیامد خوش صورت نیا ریغ در میکنیم امضا
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 .کرد نگاه ادیشه به حس یب و دلهره یب ، دیکش یقیعم نفس افسون

 : گفت خودش با

 یکس به رو شرکت اخبار کنم یم کار شرکت نیا تو یوقت داره یلیدل چه_

 ؟ داره نکاریا به یازین یکس مگه اصال ، کنم گزارش

 

 رو سرش نفس به اعتماد با خاطر نیهم به بود گرفته ساده یلیخ رو موضوع

 : گفت و دیکش جلو رو اش چونه ، داد باال

 ! افته ینم یاتفاق نیهمچ هرگز_

 

 : گفت و کرد نگاهش یجد ادیشه

!  میکن امضا رو قرارداد میتونیم   یمطمئن خودت به انقدر اگر! نطوریا که_ 

 ! بشه اماده قرارداد تا یکن صبر یکم دیبا البته

 

 : گفت و زد یپوزخند فکر یب و مغرور افسون

 !  مونمیم منتظر رونیب من پس!  ستین یمشکل_ 

 

 یسر ، سرتاپاش به مرموز به ینگاه با ، شد بلند افسون یپا یجلو ادیشه

 : گفت و داد تکون

 ! کشه ینم طول یادیز زمان!  خوبه_ 



 

 اتاق از خروج قصد به و کرد گرد عقب یا گهید  حرف زدن بدون افسون

 سرش که یحال در رهیدستگ دنیکش با و دیرس در به کوتاه قدم چند با ، دیچرخ

 گذاشت جلو به قدم و کرد باز رو در بود اش کوله پیز بستن مشغول و نییپا

 شد باعث و کرد برخورد ییجا به اش یشونیپ که بود نگذاشته رو دوم قدم اما

 ! بره عقب قدم چند

 

 از مانع یچ نهیبب تا کرد سربلند و رفت فرو درهم هاش سگرمه سرعت به

 به دست ، لب به شخندین یمرد با تعجب کمال در و شده اتاق از شدنش خارج

 عقب به تا بود شده باعث نیهم و کرده برخورد خونسرد تیغا به و بیج

 ! بشه پرتاب

 

 به توجه یب بود اش رهیخ هنوز سکوت در که مرد به رو و شد تر ظیغل اخمش

 : گفت تشیموقع

 اقا داره رو اتاق از خروج قصد و در   پشت یکس حتما شهیم باز در هی یوقت_ 

 ؟ دینشد متوجه رو نیا هنوز... 

 

 اتاق وارد افسون صورت از رو نگاهش برداشتن بدون د،یخند ریتحق با مرد

 . گذاشت اتاق به پا مرد سر پشت یگرید مرد ، شد

 کنارش ، زد یصدادار پوزخند  گذشتیم افسون کنار از که ینیه در مرد

 : گفت و ستادیا

 کردن متهم از بهتر!  نیبب جلوتو و کن باز رو هات چشم بعد ی دفعه_  

 ! گرانهید

 

 یرو و کرد رها خودش حال به رو شده خشک افسون برافراشته یسر با و

 هیبق به توجه یب بود شده شوکه یک پوالد دنید از که ادیشه ، نشست مبل نیاول

 : گفت کردن سالم بدون یحت و



 حافظ؟ پوالد هیچ نجایا به امدنت لیدل_

 

 در حاضر مرد سه به توجه یب و یعصب افسون که بده جواب خواست پوالد

 . دمیکوب بهم محکم رو در و گرفت شیپ در رو رونیب راه اتاق

 

 پا ، داد لبش به یقوس پوالد و فرستاد باال ابرو در به ینگاه مین با نیرحسیام

 :گفت و انداخت پا یرو

 ؟ یکرد تور دیجد!  ان یوحش یادیز برت و دور یدخترا_
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 یصدا دنیشن ی حوصله ، داد هیتک اش یصندل یپشت به و کرد اخم ادیشه

 پوالد حرف نیب ، کنه گوش هاش حرف به نکهیا به برسه چه نداشت رو پوالد

 : گفت و اومد

 ! حافظ پوالد بزن تویاصل حرف_ 

 

 ، شد ثابت حس یب و صاف صورتش و کرد راست قد ، شد یجد بالخره پوالد

 و یجد یادیز کلمات ، خوردند یم تکون که بودند لبهاش صورتش عضو تنها

 . شد یم یهج صالبت با

 ، ادیشه رونیب بکش من کفش از پاتو ، بدم بهت هشدارمو نیاخر اومدم_  

 نیا آش یدار یادیز!  کنمیم رو نکاریا که ، کنم قلم کفش با پاتو نکن یکار



 داغ آش از پر گید تو بدم هلت که بترس یروز اون ،از یزنیم بهم رو یباز

 ! سوخت سر دو چوب یبش و

 

 پا ریز رو ادما کارش تو یحد به ، بلرزه بادها نیا با که نبود یدیب اما ادیشه

 حافظ پوالد مثل یکس با خواستینم اما بود داشته برش غرور که بود کرده له

 !بشه ریدرگ

 

 خودش پس بزنه ضربه بهش تونهیم حد تا و رحم   یب حد چه تا پوالد دونستیم

 . دیپرس اطیاحت با  و زد چپ یعل ی کوچه به رو

 ؟ افتاده یاتفاق!  شم ینم متوجه منظورتو_

 

 زیم سمت به و شد بلند جاش سر از خونسرد ، زد پوزخند صدادار پوالد

 کنار که یزمان و دیکش زیم ی بدنه به رو انگشتش نوک ، رفت ادیشه استیر

 : گفت رونیب یفضا و پنجره به رهیخ و داد باال سر ، ستادیا ادیشه

 دست جفت دمیم ، یببر دست من یها محموله تو یخواست که یبعد ی دفعه_ 

 شرکت بر و دور کمتر پس ندارم یشوخ یکس با یدونیم!  ادیشه کنن قلم هاتو

 ! باشه خودت کار به حواست و بگرد من

 اون!  یبزن کنار منو یتونینم نکارایا با بگم بهت اومدم شخصا ضمن در

 ! یارین فشار خودت به یادیز بهتره تو و برمیم من رو دهیمزا

 

 انفجار حال ودر درهم صورت به توجه یب و کرد ادیشه نثار یا گهید پوزخند

 :گفت ادیشه

 جا به یرد باشه حواست من یها محموله سروقت یایب یخواست که بعد دفعه_

 !ینزار

 



 با و کرد اشاره شدیم محسوب لشیوک واقع در که نیرحسیام به سر با و

 یرو رو بود دستش که یا پرونده نیحس ریام ، افتاد راه در سمت به صالبت

 شوکه و متعجب ادیشه اما افتاد راه پوالد سر پشت حرف یب و گذاشت زیم

 : گفت بلند برداره دست نکهیا بدون

 ه؟یچ نایا_ 

  

 :گفت و برگشت سمتش به نیرحسیام اما رفت رونیب ادیشه به توجه یب پوالد

 دمیم قول ، یبد ادامه کار نیا به اگر!  ما ی محموله از ات یدزد مدارک_ 

 ! نمتیبب زندان یها لهیم پشت بعد ی دفعه

 

 که پوالد کنار.  بست رو در و شد خارج اتاق از درار حرص یلبخند با و

 : گفت و ستادیا بود منتظرش

 !زندان بندازمش ینخواست که شد فیح_ 

 

 :گفت و دیخند پوالد

 !زوده هنوز_

 

 . شدند خارج شرکت از و شده رد افسون کنار ،از افتادند راه

  گفت  نیرحسیام به رو متفکر و گرفت لهیم به رو دستش پوالد اسانسور داخل

: 

 دارم دوست یلیخ!  کن قیتحق میدید ادیشه دفتر تو که دختره اون مورد در_ 

 !هیچ رابطشون بدون
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 گونه چیه بدون و کرد جا جابه هاش دست نیب رو اش یکار فیک نیحس ریام

 .دیپرس یخاص واکنش

 .. اما باشه_

 

 .داد جواب دهینشن و نخونده ، کنده لهیم از رو دستش و داد باال ابرو پوالد

 . کنمیم رو بخوام که یکار اون یدونیم ، کن قیتحق فقط ، میندار اما_ 

 

 :گفت وار هیکنا و کرد اخم بار نیا نیحس ریام

 ! پوالد نکن یباز ادما جون با_ 

 

 ی بسته در به ، روش روبه و نیحس ریام از رو نگاهش تفاوت یب پوالد

 .داد جواب و چرخوند کرد یم منعکس رو رشیتصو یخوب به مه اسانسور

 رو دیبا که یکار یدونیم.  دارم رو خودم روش و راه و مشخصه من هدف_ 

  بشه ادیشه شرکت وارد که یادم ، نباش دختر اون نگران ضمن در...  کنمیم

 ! ستین یدرست ادم باش مطمئن...  زن هی خصوص به

 

 خودکار یسخنگو و ستادیا اسانسور ، داد تکون تاسف به یسر نیحس ریام

 در یتنش چیه بدون و خونسرد پوالد ، دندیرس همکف ی طبقه به که کرد اعالم

 از نهیطماءن با و نیسنگ شهیهم مثل و کرد مرتب رو بلندش کت طرف

 یزمان و شد رهیخ پوالد شدن دور به متفکر نیحس ریام ، شد خارج اسانسور



 با و زد رو در مجدد شدن باز ی دکمه بود شدن بسته حال در اسانسور در که

 . افتاد راه پوالد دنبال به عجله

 

 : گفت باهاش قدم هم و پوالد کنار

 . ستندین بد ها زن ی همه ، پوالد کن بس_ 

 

 از رو ماشبن دیکل ، انداخت نیحس ریام به چشم ی گوشه از ینگاه مین پوالد

 راننده در سمت به یحال در ریدزدگ زدن از بعد و دیکش رونیب کتش بیج

 :گفت نیحس ریام روبه رفتیم

 خوامیم که یزیچ اون جز یزیچ و نمیبیم هستند که یحد در رو ادما من_ 

 ؟یفهمیم ، برسم بهش دیبا حاال و دمیکش زحمت سال کی ، ستین مهم برام

 

 یا دهیفا چیه پوالد  با کردن بحث دونست یم ، دیکش یقیعم نفس نیرحسیام

 یب و توجه یب رو سوال هر و بار هر  و شد ینم یعصبان یحت پوالد ، نداره

 بود شده یسنگ و سخت زیچ همه وحودش تو که انگار.  داد یم جواب تیاهم

 داد ینم اطرافش یها انسان حرف به یتیاهم و بود کشته رو احساساتش تمام ،

. 

 

 که یفشارها تمام حد نیا تا تونست یم چطور پوالد که کرد یم تعجب یگاه

 !  باشه خونسرد حد نیا تا و کنه تحمل رو شد یم وارد بهش جهت چند از

 شیپ سال کی پوالد دونست یم و داد یم حق بهش جهت کی از چند هر

 . شده هست االن که یانسان به لیتبد و کشته رو اش یقبل اتیروح و خودش

 

 حرف یلیخ پوالد دونستیم چند هر ، بده که نداشت یجواب پوالد جواب در

 اما شهینم متوجه کس چیه رو رفتارهاش از یلیخ و زنهیم یلیدل به رو هت

 ، بشه ساکت داد حیترج پس کنه فایا رو کننده حتینص ادم هی نقش خواستینم



 یم مورد نیا در یسوال پوالد یوقت و نکنه قیتحق دختر مورد در تونستیم

 ! نداره ادیشه به یربط چیه دختر نیا که دادیم جواب یراحت به دیپرس

 !تمام قصه والسالم معروف قول به 

 

 از بعد و شد نیماش سوار بود کرده خوش جا لبش کنج که یمحو لبخند با و

 پیتا ها امیپ قسمت به رفتن با و دیکش رونیب رو اش یگوش نیماش در بستن

 . کرد

 ! کن اماده رو داره دوست که ییغذا  ، خونه ارمیم رو ونهید بداخالق امشب_ 

 

 چند دونستی،م شد رهیخ یگوش ی صفحه به منتظر و فرستاد رو امیپ خنده با 

 ! رسهیم بهش جواب بعد هیثان

 

 به یحت نکهیا بدون شدند که ابونیخ وارد ، اورد حرکت به رو نیماش پوالد

 : گفت  کمرنگ یاخم با بندازه ینگاه نیحس ریام

 ؟یداد امیپ_ 

 

 سرش پشت ییزهایچ چه دونهیم پوالد که دونستیم ، دیخند بلند نیحس ریام

 : گفت کنه قتیحق کردن پنهان در یسع نکهیا بدون پس گهیم

 ! دادم امیپ_ 

 

 : گفت و زد فرمون به یاروم ی ضربه پوالد

 !  یش ینم عوض وقت چیه_ 

 ! خوامینم و دونمیم_ 

 



 رو امیپ و اورد باال رو یگوش ، شد بلند اش یگوش یصدا بعد هیثان چند قایدق 

 . کرد باز

 .بود داده جواب

 ! باشه روش روغن من هی بپزم یاش هی تو واسه اما کنمیم درست واسش_ 
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 و بود یعصب بود شده ادیشه اتاق وارد سرزده که یمرد رفتار از هنوز افسون

 چند ، گفتیم راهیب و بد مرد به لب ریز داد یم تکون رو پاش که یحال  در

 یجور خواستیم دلش ، بود نشده یخال افسون حرص اما بودند رفته قبل قهیدق

 ! بندازه کهیت بهش نکنه جرات گهید که دادیم رو جوابش

 

 :گفت لب ریز

 اه....  زن بهم حال...  مزخرف ، ادب یب ، نزاکت یب ، نیغارنش مردک_  

 

 به ، شد بلند جا از کهوی و اورد زبون به بلند و اریاخت یب رو اخرش" اه"  

  شد یم ونهید کردیم فکر مرد اون به نیا از شیب اگه ، رفت یمنش زیم سمت

 .دیپرس و ستادیا یمنش زیم یجلو پس

 ؟ نشد اماده قراداد_ 

 



 لیم یب و چرخوند حدقه تو رو چشمش اومد ینم خوشش افسون از که یمنش

 : گفت

 ! یکن امضاش یتونیم اس اماده ی قهیدق ده_

 

 یب هم باز و سرد یمنش العمل عکس دنید با ، داد اش ینیب به ینیچ افسون

 : گفت تشکر

 ! باشه _

 

 شد اماده قرارداد بالخره و گذشت یسخت به قهیدق ده ، برگشت قبلش یجا سر و

 تو اسم هی نباریا اما شد استیر اتاق وارد حوصله یا ذره یحت و صبر یب. 

 . کرد یم تشیاذ مدام و بود ذهنش

 : گفت خودش با پس بدونه رو ادیشه جواب داشت دوست

 ینجوریا ، پرسم یم رو سوالم قرارداد یامضا از بعد ، کنمیم صبر یکم_ 

 ! بهتره

 

 تو هم یا گهید مرد نباریا ، نشست استیر زیم به مبل نیتر کینزد یرو بازم

 که شد متوجه کرد یمعرف رو خودش یوقت و داشت حضور استیر اتاق

 !  ی  گانیبا و ها یاستخدام قسمت مسئول

 

 زل داشت قرار ادیشه یها انگشت نیب که یقرداد به و داد یسالم مرد به رو

 . زد

 و نشست افسون یرو روبه هم خودش و نهیبش اشاره یگانیبا مسئول به ادیشه

 :گفت و گذاشت جلوش رو قرارداد

 !یکن امضا یتون یم_ 

 



 ، ورق به ورق کرد خوندن به شروع دقت با و برداشت رو ها برگه افسون

 ! تامل یا جمله هر یرو و کردیم مکث یبند هر یرو

 :گفت ادیشه بالخره که خوندیم رو قرارداد مکث با یحد به

 !ستین دقت نهمهیا به الزم_

 

 ادیشه به رهیخ و کرد بلند رو سرش ، بود کرده تموم رو قرارداد که افسون

 .داد جواب

 گهید کباری باشه الزم ، ادیب شیپ یاشتباه بعدها خوامینم من و الزمه اتفاقا_

 !جناب خونمیم رو داد قرار

 

 : گفت و اورد جلو رو دستش و داد قرار زیم یرو رو قرارداد و 

 د؟یدار خودکار_

 

 شوکه یکم و تعجب با افسون ی مردونه رفتار  خاطر به که یگانیبا مسئول

 ، گرفت افسون سمت به و اورد رونیب بشیج از یخودکار کردیم نگاه بهش

 : گفت یعاد یلیخ و گرفت مرد از رو خودکار افسون

 ! ممنونم_ 

 

 .دیپرس و زد امضا رو قرارداد ریز و

 ؟ باشم داشته یکپ هی ازش تونمیم_ 

 

 کنه رفتار سخت بتونه حد نیا تا کـزنی شد ینم باورش یگانیبا مرد مثل ادیشه

 جواب افسونو رفتار ریتاث تحت ناخوداگاه و بسنجه رو زیچ همه حد نیا تا و

 . داد

 ! یتونیم _



 

 : گفت و زد یلبخند مچهین قرادادش یامضا از یراض افسون

 !  ممنونم_ 

 

 به رو بود کرده فراموش که یسوال اما شد بلند یا اضافه حرف چیه بدون و

 .دیپرس ، دیچرخ ادیشه سمت به و اورد ادی

 ؟ تونهیکار بیرق که هیهمون حافظ پوالد ، مرد اون_ 

 

 . داد جواب قبل از متفاوت یلحن با  و کرد اخم یکم ادیشه

 خودت یبش کشینزد ، یبمون دور ازش کنمیم هیتوص بهت و خودشه قایدق_ 

 ! ینیبیم بد
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 تا هیقض کرد ینم فکر ، کرد دایپ یبد حس و شد شوکه یا لحظه یبرا افسون

 . باشه یجد حد نیا

 به یخوب یبو ها صحبت مدل نیا از اما هستند یکار بیرق کرد یم فکر

 ونهیم در دونفر نیا نیب نهیک و یدشمن یپا که بود مطمئن و دیرس ینم مشامش

! 

 

 : گفت و کرد باز لب مکث یکم با دیکش یقیعم نفس



 !  فعال ، کنمیم شروع رو کارم فردا از ، شدم متوجه_ 

 

 سیرئ به توحه یب بود یعصب اسمش دنیشن و پوالد دنید از هنوز که ادیشه

 جواب و گذاشت مبل یها دسته طرف دو رو دستش مبل یرو داده لم بودنش

 . داد

 ! یریبگ یمنش از رو کارت به راجع اطالعات تمام یتونیم!  دییبفرما_ 

 

 که دونستیم اما رفت درهم شرکت بدعنق   ی  منش اسم دنیشن از افسون صورت

 همه تا خواستیم شرکت سیرئ از اگر موندیم جک مثل واقعا و ستین یا چاره

 یخداحافظ بازهم ، گرفت ادیشه از رو نگاهش پس بده حیتوض براش رو زیچ

 . شد  خارج استیر اتاق از لشیوسا و کوله برداشتن از بعد و کرد

 یم شرکت هی یمنش شدینم باورش ، بود فالکت خود یمنش از گرفتن کمک

 شناسهینم که رو یکس لیدل یب و باشه مزاج یدمدم و بدجنس حد نیا تا تونه

 اخم تنها نداختیم که یها کهیت یگاه و یمنش حاتیتوض طول در ، کنه تیاذ

 . دییجویم رو لبش و کرده

 

 دردسر دنبال داشت یخوب حقوق و کرده دایپ یکار که حاال خواستینم دلش

 . بده دست از رو کارش یمنش با دعوا انداختن راه با و بگرده

 

 

 زدیم یسرخ به یکم صورتش ، کردیم اخم و دیجویم رو لبش یسخت به و مدام

 عکس بشه زیلبر صبرش ی کاسه یکم از شتریب یکم اگر که دونست یم و

 از  و نشنوه رو یمنش حاتیتوض ی هیبق داد حیترج پس دهیم نشون یبد العمل

 . رونیب بره شرکت

 



 اما ادیبرب کارها پس از و بشه متوجه رو حاتیتوض یباق تونستیم خودش

 نازکش یصدا تن اون و یمنش یها حرف به و سهیوا تونستینم نیا از شتریب

 ! کنه گوش

 به ومدیم که فردا مطمئنا و رفت یم شرکت از زودتر چه هر که بود بهتر

 ! نبود ادب یب و عنق یمنش نیا از یخبر ، شرکت

 

 افسون دید که یمنش ، ستادیا افسون که رفتن یم ها ازاتاق یکی سمت به داشتن

 تازه دختر نیا از اصال ، برگشت سمتش به و شد متوقف راه نیب در  ستادهیا

 . بود کرده لج باهاش بود اومده که یوقت از و اومد ینم خوشش وارد

 بود تونسته نبود بلد کردن تشکر یحت که خشی صورت و درهم پیت نیا با

 مجبور دیبا چرا که کرد یم اش یعصب  نیهم و رهیبگ رو یگر یمنش پست

 اگر کرد یم فکر لیدل یب و کنه رها اش یماریب خاطر به رو کارش تا شد یم

 ! کنه پر رو جاش تونست ینم کس چیه نبود افسون

 

 ، کرد یم یخال افسون سر ، رو تیعصبان نیهم و بود ناراحت و یعصب

 و کرد یشاد احساس ، ی  عصبان که دید رو افسون  برگشت عقب به که یوقت

 .دیپرس ارهیب خودش یرو به نکهیا بدون

 ؟ افتاده یاتفاق_ 
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 بسته و باز از بعد و کنه کنترل رو خودش بتونه تا دیکش یقیعم نفس افسون

 : گفت چشمش کردن

 . بسه امروز یبرا کنمیم فکر اما وفتادهین یخاص اتفاق_ 



 

  که یحال در و اورد باال رو ساعتش و

 . داد ادامه بود شده رهیخ ساعتش به

 . رسمیم  کارها تمام به خودم فردا از ، برم دیبا_ 

 

 و کنهیم حسادت بهش یشکل به زن نیا که بود شده متوجه ، زد یشخندین و

 . گرفت ینم اروم زدینم رو اش هیکنا و شین اگر

 

 یتالف خاطر به که ییها چشم و رفته باال ییابرو با  ، اورد نییپا رو دستش

 :گفت احترام با اصطالح به زد یم برق کردنش

!  من به دیبسپار رو کارا ی هی،بق دیشد خسته ، دیکن استراحت دیبا گهید شما_ 

 !  دارم یشتریب یانرژ و جوونم بالخره

 

 یمنش شد باعث که شد رهیخ یمنش به هیکنا پر یباطن اما مهربون یلبخند با و

 . بشه یعصب

 نتونست اما خورد جا نداشت افسون از رو یحرف نیچن دنیشن توقع که یمنش 

 توجه یب و بزنه یحرف تا نداد بهش رو نیا اجازه افسون چون بده بهش یجواب

 و کاپشن که یحال در دست به فیک ، بعد هیثان چند و کرد گرد عقب بهش

 : گفت دوستانه ظاهر به یلحن با و اومد سمتش به بود دهیپوش رو کالهش

 ! دیوفتیم پا از سن نیا با دیکن استراحت کمی دیبر_

 

 .داد ادامه و کرده میتنظ اش شونه یرو ، رو اش کوله 

 ! شما خداحافظ_ 

 



 داشت لب به بیس کی یبزرگ به یلبخند که یحال در و کرد یمنش به پشت و

  اسانسور یجلو و شد خارج شرکت از

 . ستادیا

 

 خودش از تر بزرگ به بود نداده ادشی مادرش د،یخندینم اما و بود خوشحال

 خاطر به شهیهم دینبا که دونست یم مادرش برخالف اما کنه یاحترام یب

 : گفت خودش با پس زدینم دم و خوردیم یتوسر طرف بودن بزرگتر

 نیا و هینادرست کار واقعا کردن یاحترام یب گرانید به لیدل یب ، بود حقش_

 تا گرفته لباسم به گرفتن رادیا از ، کرد یاحترام یب تونستیم تا من به زن

 ادی دیبا ادما یبعض.  داد ریگ کردنم صحبت به یحت ، کلیه و صورت شیارا

 ! شهینم بد واقعا ، بزارن احترام هیبق به سنشون به توجه یب رنیبگ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 خواست و کرد باز رو در ، اورد رونیب فشیک بیج از رو دیکل کوفته و خسته

 .زد صداش نفر هی که بشه خونه وارد

 : گفت بهش رو مهربان دوستش دنید با و برگشت عقب به حوصله یب

 !  کن ول من جون ، رمیمیم دارم مهربان_ 

 

 که یمیحل ظرف ، اس خسته واقعا بود دهیفهم افسون حال دنید با که مهربان

 ی شونه به ازادش دست با  و ستادیا افسون ،کنار کرد جا جابه رو بود دستش

 : گفت و دهیکوب افسون

 مگه؟ یکند خستته؟کوه_



 

 شد رهیخ میحل به ولع با و زد کنار اش شونه یرو از رو مهربان دست افسون

 نیهم یبرا داره عالقه میحل به حد چه تا افسون دونست یم خوب مهربان ،

 خانواده و افسون یبرا تا بود کرده جدا کاسه کی  بود پخته میحل مادرش یوقت

 !ببره  اش

 

 : گفت  یبدجنس با و دیکوب افسون ی شونه به بازم ، دیخند

 جون نوش!  رضا و مامانت واسه برمیم مویحل نیا منم ، بخواب برو خستته_

 ! اونا

 

 رو محله تمام که خوشش ییبو اون با زیبرانگ هوس حلبم از نگاهشو افسون

 : گفت و رفت غره چشم مهربان به و کرد جمع رو لبهاش ، گرفت بود برداشته

 !یایب خوادیتونم... داخل برمیم خودم بده_

  

 . داد جواب حال همون در و شد خونه وارد افسون از جلوتر د،یخند مهربان

 ! شهیم ضیمر بخوره دینبا میحل خسته ادم ، نخور میحل ، یا خسته تو_

 

 و داد سر یخستگ از یا ،ناله  بود گرفته اش خنده مهربان رفتار از که افسون

 : گفت لب ریز بستیم رو در داشت که همونطور ، دیخند محو

 ! یاورد من واسه مویحل دونمیم ! خل ی دختره_
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✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 کردن خشک مشغول و برداشت رو حوله کرده راست قد ، زد صورتش به یاب

 .شد صورتش

 که کنه دایپ یکار بود تونسته بالخره ، داشت یپرثمر اما سخت روز واقعا

 کردن کار از  وقت چیه اما بود یمشقت پر کار ، داشت یمناسب و خوب حقوق

 افتخار خودش به شد یم باعث برعکس و نداشت ییعبا چیه سخت طیشرا تو

 ! کنه

 حس شد یم واقع مثمرثمر تالش نیا و کردیم تالش اش خانواده یبرا نکهیا

 ارهیب ادی به خواست ینم که یا گذشته یبدحال شدیم باعث و دادیم بهش یخوب

 ! بردیم نیب از رو

 

 ، کرد دنیلرز به شروع دستش و دیکش ریت قلبش گذشته یاداوری از شهیهم مثل

 از و کرد رها رو گذشته نشه بد حالش قبل از شتریب نکهیا یبرا و دیکش یاه

 بزاره کنار رو فکرهاش شده که یقیطر هر به خواستیم شد، خارج ییدستشو

 بهش افسون و  شده سمانیر به لیتبد که حافظ پوالد ی چهره کرده اخم  پس

 در اگر اش یگفتار لحن و رفتار برخالف که اورد ادی به رو بود زده چنگ

 چه تا مرد نیا که یشدینم متوجه وجه چیه به یشد یم رد کنارش از سکوت

 ! داره هیکنا از پر یزبون و سرد   حد

 

 .داد ادامه شکل نیا به و شد منحرف ذهنش  بالخره



 زود یلیخ بودش دهید کباری تنها که یحال در کردن قضاوت یبرا دونستیم

 پوالد ، ادیشه ی گفته به بنا بود شده متوجه دنشید بار کی نیهم تو اما بود

 !ی  خطرناک مرد واقعا حافظ

 

 حس ، داشت حافظ پوالد و یمیکر ادیشه روابط به یبد حس چرا دونستینم

 به و شهیم رو روبه حافظ پوالد با یشتریب دفعات  ندهیا در شک یب کرد یم

 ، نزاره جواب یب رو کارش امروز مثل وجه چیه به که داد قول خودش

 ! بود خورده حرص واقعا امروز

 نیهم قایدق و ی  ارزش یب موجود انگار بود کرده نگاهش یجور هی حافظ پوالد

 به بخواد افسون تا شدیم باعث و کرد یم القا یتوز نهیک حس افسون به نگاه

 !بزنه ضربه پوالد به شده که یقیطر هر
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 متفکر و گذاشت یکاغذ دستمال ی جعبه کنار اشپزخونه کانتر یرو ، رو حوله

 نشسته اشون چهارنفره زیم دور مهربان و رضا ، مادرش. شد اشپزخونه وارد

 . بودند صحبت حال در و

 

 رو قاشقش تند تند و کنه صبر بود نتونسته بود میحل عاشق افسون مثل که رضا

 . خوردیم و کرد یم میحل از پر

 رضا یصندل کنار ، گرفت اش خنده خوردنش ی نحوه و رضا دنید با افسون

 : گفت یجد اش خنده کردن پنهان از بعد و ستادیا

 ! رضا بخور تر اروم_ 

  



 : گفت پر دهن با و کرد بلند رو سرش رضا 

 !  یابج اس خوشمزه یلیخ_ 

 

 : گفت و ختیر بهم ،موهاشو زد رضا به یکوچک لبخند افسون

 !  گلوت تو پرهیم ، بخور تر اروم_ 

 

 : گفت و داد تکون اروم رو سرش رضا

 ! باشه_ 

 

 که دونست یم رضا و بود مهربون اوقات یلیخ اش یعصبان شهیهم خواهر

 یم یسع شهیهم کم سن نیا با خاطر نیهم به داره دوستش حد چه تا خواهرش

 ! بده گوش هاش حرف به کرد

 

 یخال یصندل تنها  یرو ، اورد رونیب رضا یموها یال از رو دستش افسون

 سمت به رو اول قاشق ، کرد پرش  میحل از و برداشته یا  کاسه و نشست

 ! داد قورت رو میحل لذت با و برد دهنش

 

 شده رهیخ بهش و برداشته صحبت از دست دنشید با که افسون مادر و مهربان

 ! دندی،خند بودند

 . دیپرس کرده اخم و کرد میحل از پر رو یبعد قاشق افسون

 ؟ هیچ_ 

 

 .داد جواب و برداشت دنیخند از دست مهربان

 ! بگه خودت به ستین یکی ، نخور تند یگیم رضا به_ 



 

 مادر نباریا ، کرد میحل از پر یا گهید قاشق و کرد مهربان خرج یتیاهم یب

 :گفت و دیخند افسون

 !  دیکنیم کل کل ها بچه مثل اونوقت شوهرتونه وقت دوتا شما_ 

 

 شروع و دیپر افسون یگلو به میحل که بود نشده تموم افسون مادر حرف هنوز

 ! کردن سرفه به کرد

 از پر و برداشت رو پارچ کنار وانیل ، دیخندیم پروا یب که ینیح در مهربان

 . داد افسون دست به و کرد اب

 : گفت و دیکوب دستش پشت به افسون حال دنید با افسون مادر

 با ، شناسمیم خودمو دختر من!  برتتیم ادیم یکی االن نگفتم ، دختر اروم_ 

 . ادیب کتینزد ستین حاضر یمرد چیه خوشش اخالق نیا

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 دنیخند به شروع بلند بلند مهربان و شد رهیخ مادرش به باز دهان با افسون

 دست کف با همه از اول نداشت رو یحرف نیچن دنیشن توقع که افسون ، کرد

 به رو اون از بعد و انداخت ناله به رو اون که زد مهربان پشت به یا ضربه

 :گفت ضیغ و اخم با مادرش

 راحت و ازاد!  کاریچ خوامیم شوهر ضمن در ، خوبه هم یلیخ اخالقم من_

 ! هچل تو بندازم خودمو ام ونهید ، کنمیم یزندگ دارم

 

 شخندین با افسون کردن یعصبان یبرا کرد یم درد هنوز کتفش که مهربان

 : گفت

 !دهیم بو فیپ فیپ گفتیم دیرس ینم گوشت به دستش گربه_ 

 

 گفت برده فرو میحل داخل و برداشت رو قاشقش ، کرد ینگاه چپ چپ افسون

: 

 ! ینمود دوا خود سر یبود بیطب ار کچل_ 

 

 : گفت یباز مسخره با و ها بچه مثل و دیبرچ لب مهربان

 !  جون بایز گهیم یچ نیبب_ 

 

 و مهربان کلکل به سکوت در و لبخند با موقع اون تا که افسون ،مادر بایز

 .داد جواب زد ینم یحرف و کرد یم گوش افسون

 ادینم رشیگ شوهرش که زش  یت و تند زبون نیهم خاطر به!  زمیعز بگم یچ_ 

 ! 

 

 بلند و کرد فراموش رو کتفش درد مهربان ، بایز حرف شدن تموم محض به

 :گفت و دیخند



 !  یگفت گل ، جون بایز نیافر_ 

 

 غرغرکنان مهربان باز شین به توجه یب و انداخت باال یا ،شونه اما افسون

 :گفت

 ! نکنم شوهر اهیس سال صد خوامیم _

 

 گوش مهربان و افسون یها صحبت به و بود کرده تموم رو مشیحل که رضا

 . زد صدا رو افسون کرد یم

 ؟یابج_

 

 :گفت سرش اوردن باال بدون افسون

 ؟ هووم_ 

 

 : گفت رضا

 ؟ یکن یم یباز کیکوچ گل باهام ینگفت مگه_ 

 

 با دهنش کردن پاک از بعد و گذاشت دهانش داخل رو قاشق نیاخر افسون

 : گفت دستمال

 ارشیب ، اوردمش تو واسه!  توشه توپ ، تختمه رو پاکت هی ، اتاقم تو برو_ 

 !  کیکوچ گل میبر

 

 . دیپر نییپا  یصندل یرو از بایتقر و گفت"  یا باشه" یخوشحال با رضا

 تیجد با مادرش به رهیخ  و داد یصندل به رو اش هیتک افسون ، رفت که رضا

 : گفت



 ! کردم دایپ کار_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 شهر تمام و بود شب ،  دیکشیم هیر به رو سرد یهوا و بود ستادهیا بالکن تو

 سرما نیا تو ، شد یم رو روشن یها چراغ تنها و بود رفته فرو یاهیس تو

 تو ، شب کی ساعت ، شب از موقع نیا تو همه بایتقر و بود رونیب یادم کمتر

 فکر به و بود داریب هنوز پوالد اما  بودند دهیخواب ای یبخار کنار هاشون خونه

 . بود رفته فرو

 یاونجور زیچ همه خواست یم و دیکش یم نقشه گهید روز چند یبرا داشت

 !بره شیپ دیبا که

 زهایچ یلیخ  جشن نیا تو و شد یم برگزار ندهیا ی هفته که یجشن به

 !  کردیم فکر شد یم رشیدستگ

 

 حس با.  شد خارج دهانش از زده خی بخار مثل هوا ، دیکش یقیعم نفس

 روشن و رهیت ی منظره به کردن نگاه از دست کنارش یفیظر جسم ستادنیا

 ! دیکش شهر



 کنارش و پوشونده پتو با رو خودش که دید رو سارا ، چرخوند رو گردنش 

 . بود ستادهیا

 

 :گفت

 ! یباش خواب االن تا دیبا_ 

 

 : گفت بهش دادن جواب  یجا به ناراحت و کرد اخم سارا

 ؟ یدینخواب چرا تو_

 

 .داد جواب ، نشوند یشونیپ به یکمرنگ اخم و گرفت سارا از رو نگاهش

 ! برهینم خوابم که یدونیم_

 

 رو نگاهش پوالد ، دیچیپ خودش دور قبل از شتریب رو پتو و دیکش یاه سارا

 .شد رهیخ روش روبه ی منظره به باز و گرفت ازش

 

 .زد لب

 !  رمیم گهید ی قهیدق چند تا منم ، بخواب برو_ 

 

 و کنه صحبت پوالد با خواستیم دلش ، ستادیا کنارش و داد تکون یسر سارا

 خجالت قتایحق ، بگه بهش رو بود داشته نگه دلش تو بود یوقت چند که یخبر

 ! بگه بهش خواست یم دلش حاال و دیکشیم

 

 ! اس حامله که بگه خواستیم

 



 رها ساله کی یحس یب و یکرخت نیا از و شد یم خوشحال یکم پوالد دیشا

 . شد یم

 

 جمع رو شجاعتش یسخت به و بالخره ، دیکش یقیعم نفس یپ در یپ و بار چند

 .زد صداش  اروم و دیچرخ پوالد سمت به کامال ، کرد

 پوالد؟_  

 

 .داد جواب سارا به کردن نگاه بدون پوالد

 ؟ بله_ 

 

 چشم بستن با  بالخره و شد سرخ خجالت از صورتش ، کرد من من یکم سارا

 : گفت هاش

 !  ام حامله من_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 یشونیپ به یاخم مچهین و زد پلک سپس شد متوقف ی لحظه یبرا پوالد نفس

 . دیچرخ سارا سمت به و نشونده

 

 : گفت تامل یکم با و انداخت نشیغمگ و الغر صورت به ینگاه

 ؟ یگینم که یجد_ 

 

 نتونست اما بخنده کرد یسع و داد رونیب شدت به رو اش شده حبس نفس سارا

 و شد جمع هاش چشم تو اشک ، برداشت کردن یباز نقش از دست بالخره ،

 :گفت

  ! ،مطمئنم اره_ 

 

 .دیوپرس زد زل صورتش به ، زد یلبخند مچهین پوالد

 ؟ یکنیم هیگر چرا حاال_ 

 

 یدلتنگ سر از!   کجا پوالد نیا و کجا پارسال پوالد واقعا ، دیخند بالخره سارا

 : گفت و دیخند

 یم تو از کممی ، افتاده یخورد سال و کی نیا بعد که ی  اتفاق نیبهتر نیا_ 

 . دمیترس

 

 .دیپرس کنه یمعن رو سارا مبهم ی جمله ،نتونست کرد نگاهش نامفهوم پوالد

 ؟ چرا من از_ 

 



 ، بود نیهم شهیهم سارا که کرد فکر پوالد و انداخت نییپا رو سرش سارا

 ،به نشد جادیا صورتش تو یرییتغ چیه اما شد نرم یکم ،دلش ساکت و مظلوم

 گفت پس کنه یم فکر یچ به دونستیم ، ستادیا روش روبه و رفت سارا سمت

: 

 گردهیبرنم وقت چیه یشناختیم تو که ی،پوالد کردم رییتغ دونمیم!  درسته_ 

 !  سارا پوالد   پوالد،  هم باز اما

 

 : گفت و دیگز لب ، افتاد راه اشکش بالخره اش افتاده ریز سر هموت با سارا

 !  خطرناکه یگفت ، بشه اضافه خانواده به یکس دینبا یبود گفته_ 

 

 هم االن و بود گفته ، داد یم حق بهش ، اورد نییپا و برده باال رو سرش پوالد

 نداشت دوست ، بود یم زیچ همه مواظب دیبا پوالد و بود خطرناک ، گفت یم

 به اش خانواده از بود شده کینزد اندازه از شیب هدفش به که روزا نیا تو

 قرار که حاال اما کرد یم تشیاذ یگاه نیهم و کنند استفاده فشار اهرم عنوان

 ! داشت یخوب حس بشه اضافه خانواده نیا به یعضو بود

 

 به شدن کینزد جرات یاحد چیه دونستیم و داشت کامل نانیاطم خودش به

 ! رونیب دیکش یم تیوضع نیا از رو سارا دیبا پس نداره رو اش خانواده

 زل ، اورد خودش به رو اون و گذاشت سارا ی شونه یرو ، رو راستش دست

 : گفت و صورتش تو زد

 یبرا نه یاتفاق چیه دمینم اجازه من!  سارا بود شیپ کـسالی یبرا حرف اون_ 

 !  وفتهیب پدرام و سها یبرا نه و تو

 !  امانن در همه دمیم قول بهت

 



 بازم تونست یم مگه اصال ، برداشت ختنیر اشک از دست سارا بالخره

 قرص دلش که زد یم حرف نانیاطم و تیجد با یحد به پوالد ، زهیبر اشک

 . شد یم

 دل نیهم و بود نشده عوض اصال اش خانواده از یتگریحما تیخصوص نیا

 . کرد یم قرص رو سارا متلزل

 . زد لبخند پوالد صامت صورت به و اورد باال رو سرش

 اجازه یب ، دیکش جلو رو خودش و انداخت ستبرش ی نهیس به ینگاه مین

 : گفت و کرد حلقه کمرش دور رو دستهاش

 ؟ یستین خوشحال!  یشیم ییدا یدار_ 

 

 یکم بود کرده محروم یمحبت نوع هر از رو خودش بود یادیز زمان که پوالد

 اروم یبرا مهربونش خواهر و گذشته خوب یروزها یاداوری با اما شد شوکه

 : گفت و اورد سارا دور اروم یلیخ رو دستش دیترد یکم با کردنش

 ! دارم یخوب حس_ 

✨ 

✨✨ 
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 پوالد اغوشش تو همونطور قهیدق چند بود شده راحت الشیخ بایتقر که سارا

 که یحال در و گرفت فاصله پوالد از سردشه یادیز کرد حس یوقت و موند

 : گفت کردیم پاک رو هاش اشک

 ؟ نه  شدم ریجوگ یادیز_ 

 

 .زد هیکنا و شد کج لبش ی  گوشه ، رهیبگ فاصله سارا داد اجازه پوالد

 !یبود ریجوگ شهیهم تو_ 

 

 . دیخندیم  فقط امروز ، نشد ناراحت!  دیخند سارا

 بود کرده بغلش و بود دهید رو گرفتیم  فاصله ازشون که پوالد ها مدت از بعد

 ! بود بس براش نیهم و

 

 : گفت و زد پوالد یرو به یلبخند

 ! بود شده تنگ برات دلم ، پوالد ممنون_ 

 

 : گفت و گرفت سارا از رو صورتش ، نداد یجواب پوالد

 ! برم دیبا گهید_ 

 

 و داد تکون رو سرش باشه داشته رو یجواب چیه دنیشن توقع نکهیا بدون سارا

 :گفت

 ! باش خودت مواظب_

 



 اومد رونیب بالکن از سرش پشت ،سارا شد خونه هال وارد بالکن در از پوالد

 کفش دنیپوش حال در پوالد یوقت  و رفت پوالد سر پشت ، بست رو درش و

 .دیپرس بود هاش

 برگرده؟ خوادینم بابا_ 

 

 کفشش عیسر یلیخ بعد و شد متوقف کفشش یرو هیثان چند یبرا پوالد دست

 . داد جواب یعصب یحد تا و کرده اخم ، کرد راست قد و دیپوش رو

 !  داره ضرر هاش هیر یبرا نجایا یهوا_ 

 

 : گفت خودش با و دیجو رو لبش سارا

 به چکدومشونیه االن بود نکرده یا معامله نیهمچ باهاشون ادم اون اگر_ 

 !  شدندینم دچار وضع نیا

 

 : گفت ها حرف نیا تمام یجا به و

 شش؟یپ یرینم_ 

 

 .داد جواب و دیپوش رو بلندش کت پوالد

 ! رمیم امشب_ 

 االن؟_ 

 !اره_ 

 

 . کرد زمزمه نگران سارا

 ! خطرناکه االن_ 

 



 .داد جواب مصمم پوالد

 !  یباش خودت نگران بهتره_ 

 

  یجد سارا سمت به برگشتن بدون رفتن رونیب از قبل اما رفت در سمت به و

 : گفت یرحم چیه بدون و

 ، شکنمیم گردنتو ینباش خواهرم مواظب اگر  گفت پوالد بگو نیرحسیام به_ 

 ! ام یجد و ندارم یشوخ که دونهیم خودش

 

 لشیوک نیرحسیام با که خواهرش ی خونه از و کرد باز رو خونه در بالفاصله

 به یبد ی   ضربه نشست نیماش تو که یزمان ، شد خارج بود کرده ازدواج

 : گفت بلند یکم نیماش یخال یفضا تو و برد موهاش به یدست ، زد فرمون

 ! نیحس ریام شکنمیم گردنتو! بزنن گندت_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 خبر نیا دنیشن با فعال ، بود شده منصرف پدرش دنید و روستا به رفتن از

 به دادن یگوشمال از بعد فردا دادیم حیترج و بود داده دست از رو اش حوصله

 ! نهیبب رو پدرش و بره نیرحسیام

 الزم ، کردیم صحبت پدرش با و داشتیبرم شرکت از مدارک یسر هی فردا

 ! کنه روشن براش پدرش رو مسائل یسر کی بود

 

  خونه به ساعته مین خلوت ابونیخ نیا تو ، افتاد راه و زد رو نیماش استارت

 ! بخوابه تونستیم و دیرس یم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شد رهیخ سقف به و کرد باز پلک هاش چشم به نور شدن دهیتاب با صبح فردا

 کمال در داشت دوست هنوز و زدیم زنگ گوشش تو سارا شبید حرف ،هنوز

 . بشکنه رو نیحس ریام گردن یرحم یب

 

 سیسرو سمت به خواست  ، شد بلند و زد کنار رو پتو ، دیکش یقیعم نفس

 به  ، کرد جلب رو توجهش سرش پشت از یاروم غیج یصدا که بره یبهداشت

 یخونسرد با ستادهیا سرش پشت که یجوان دختر دنید با و برگشت عقب

 . دیپرس

 ؟ یخوایم یچ من اتاق تو ؟یهست یک تو_

 

 بود اش برهنه ی باالتنه و کمرش یرو که یزیچ و پوالد بتیه از که دختر

 . افتاد پته تته به بود دهیترس  اندازه یب

 اقا..ا...ق..ا....  من...  من...م...م_ 

 



 که برداشت قدم دختر سمت به و کرد کج یکم رو سرش حوصله یب پوالد

 برق سرعت به و افتاد کار به زبونش بالخره و یترس قبل از شتریب دختر

 . داد جواب

 !اقا دمیجد خدمتکار_ 

 

 :گفت و داد باال ییابرو تک ، شد متوقف پوالد یها قدم

 ؟ نجایا اوردتت یک_

 

 .داد جواب کنان پته تته ، بود دهیترس اندازه از شیب که دختر

 منو خانمم مهیحک ، خانم مهیحک به کردن کمک یبرا اوردن منو لتونیوک_ 

 بخدا اقا ، دیشینم داریب گفتن ، بکشم رو اتاق یها پرده نجایا فرستادن

 ! کنم دارتونیب خواستمینم

 

 تا ارهیم رر  یدیجد خدمتکار که بود گفته نیرحسیام که اومد ادشی پوالد

 رونیب  برو" یمعن به  اورد باال رو دستش پس نباشه تنها دست خانم مهیحک

 :گفت و داده تکون"

 ! ادیب خودش بگو بعد ی دفعه_

 

 سمت به و کرد بهش رو پشتش ، گرفت دختر از تفاوت یب رو نگاهش

 یرو ، رو هاش چشم بود دهیترس که دختر ، کرد حرکت یبهداشت سیسرو

 دیدو در سمت به سرعت به و گرفت پوالد کمر به دهیچسپ وحشتناک یخالکوب

. 

 فقط که یمرد دنید با عمرش تمام ی اندازه به اما بکشه رو ها پرده بود اومده

   و بود گذاشته شینما به رو اش یعضالن و دهیکش کلیه و بود پاش شلوار

 . بود دهی،ترس داشت یوحشتناک اون به یخالکوب کمرش پشت

 



 غیج برسه دهنش به هاش دست نکهیا از قبل ناخوداگاه و بود کرده وحشت

 . بود دهیکش

 : گفت خودش با

 ! بندازم دردسر تو خودمو دینبا!  وحشتناکه واقعا مرد نیا_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 صبحونه زیم پشت یوقت کرد، عوض رو لباسش و شست رو صورتش پوالد

 . دید رو خانم مهیحک نشست

 نیا تو سال یها سال خودش یادعا به و بود کنارش سال کی نیا تو که یزن

 ! بود کرده کار خونه

 



 از بعد خانم مهیحک و بود شده یداریخر شیپ یاند و سال و کی که یا خونه

 . بود مونده نجایا یقبل ی خونه صاحب رفتن

 خوادیم بود گفته بهش نیحس ریام شیپ روز چند ، داشت پادرد و بود انسالیم

 از بعد معمول طبق پوالد و کنه کمک خانم مهیحک به تا نجایا ارهیب رو یکس

 . بود کرده قبول الزم سفارشات

 

 پس دهیم انجام رو درست کار دونست یم و داشت اعتماد نیحس ریام به

 ! بده تیاهم و کنه فکر ریگ پا و دست یزهایچ به اندازه از شیب نداشت یلزوم

 

 گذاشت پوالد یجلو رو ییچا وانیل ، دیچ رو صبحونه زیم بالخره خانم مهیحک

 : گفت خودش خاص یمهربون با شهیهم مثل و

 ! دیشد داریب زودتر امروز_

 

 طرف به رو صورتش و گذاشت ییچا وانیل طرف دو رو دستش دو هر پوالد

 .داد جواب و چرخوند خانم مهیحک

 ! درسته_ 

 

 . دیپرس و گرفت دستش دو نیب رو ینیس خانم مهیحک

 ؟ کرد دارتونیب حنا_  

 

 . داد جواب و برداشت رو اش ییچا وانیل و داد تکون یسر پوالد

 !  بودم داریب بایتقر!  نه_ 

 

 . دیپرس و دینوش رو اش ییچا از یا ،جرعه برد لب رو وانیل



 ؟ ومدهین نیرحسیام_ 

 ! راهن تو گفتن و زدن زنگ_ 

 !  خوبه_

 

 : گفت خانم مهیحک که شد اش ییچا دنینوش مشغول باز

 دمیم روستا دیبر دیخوایم یوقت ، کردم اماده رو دیدار الزم که یلیوسا تمام_

 ! اقا یبرا دیببر

 

 و کرد دییتا رو خانم مهیحک حرف سر داد تکون با روش روبه به رهیخ پوالد

 : گفت

 زیوار داده بهت نیحس ریام که یکارت به حقوقت ، دکتر یبر یتونیم امروز_ 

 به فرستادن پول فکر!  یبمون سالم دیبا یبمون نجایا یخوایم اگر پس  شده

 یکن کار نجایا زارمینم نباریا و فهممیم من چون کن رونیب سرت از رو پسرت

! 

 

 ناراحت پوالد ی ادبانه یب یحت و یدستور لحن از وقت چیه که خانم مهیحک

 . داد جواب افتاده ریز یسر با و کرد اخم یکم نباریا شد ینم

 ! پسرمه اون اما_

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 : گفت ، دیخند ریتحق به و ضرب تک پوالد

 !  کنهیم مواد و یباز دختر خرج رو یفرستیم که یپول_

 

 .داد ادامه نفرت یکم با و

 !  کردن یمادر گنینم نیا به_

 

 .داد ادامه و برگشت یخنث حالت همون به صورتش هیثان چند عرض در و

 یبر جا نیا از دیبا یبد انجام نیا از ریغ....  زدم رو حرفم من حال هر به_ 

 !خودته با انتخاب.... 

 

 تا شد دور ازش و نگفت یزیچ پوالد ی قاطعانه یها حرف جواب در مهیحک

 ! برسه کارهاش به  بود کرده ریگ یدوراه نیب که همونطور و  بره

 باز در برد دهنش به رو لقمه نیاول که یوقت و خورد رو اش ییچا یباق پوالد 

 . شد خونه وارد نیحس ریام و شد

 

 لقمه دنیبلع از بعد ، شد رهیخ صورتش یرو بزرگ لبخند به یخونسرد با 

 ! رفت نیحس ریام سمت به و شد بلند اش

 

 .داد سالم و ستادیا جلوش ، رفت پوالد  سمت به دست به فیک نیحس ریام



 و گفته پوالد به رو بودنش حامله تیواقع سارا که بود شده متوجه شبید همون

 راحت الشیخ یحدود تا!  کرده قبول رو حرفش اش یناراحت چیه بدون  پوالد

 بچه چیه بغرنج تیوضع نیا تو دینبا و بوده اشتباه کارش دونستیم ، بود شده

 رو هاشون نقشه تمام بچه بودن ناخواسته اما کرد یم شونیزندگ وارد رو یا

 بود داده خرج به شجاعت سارا ماه کی گذشتن از بعد بالخره و بود ختهیر بهم

 ! بود گفته پوالد به رو تیواقع و

 

  قرار و بود اروم پوالد ، داشت قتیحق انگار و بود ستادهیا پوالد یجلو حاال

 ! بشه یعصبان سارا یحاملگ بابت نبود

 .داد سالم یلودگ یکم و اروم هیروح با ، اورد جلو رو دستش

 ! ریبخ صبح...  سیرئ جناب سالم_ 

 

 : گفت و کرد خم چپ سمت به یکم ، داده باال کامال رو سرش پوالد

 ! پدر یاقا ریبخ صبح_ 

 

 پوالد مشت اما نشد متوجه که بگه یزیچ و بزنه یلبخند خواست نیحس ریام

 یرو پشت به و خورد تلو تلو  اومد فرود اش چونه یرو کبارهی به و ناغافل

 . افتاد نیزم

 ، بشه یعصبان نتونست ، افتاد کنارش و شد پرتاب نییپا به دستش از فیک

 ! دیخند و گرفت اش چونه به رو دستش

 

 کشمیم نجایهم رو تو امروز گفتیم که ینگاه و درهم یابروها با اما پوالد

 ! ستین کن ول زهینر رو زهرش  تا دونست یم و بود ستادهیا سرش یباال

 

 :گفت بشه بلند سرجاش از نکهیا بدون  پوالد به رهیخ



 ؟یگفت دروغ سارا به_

 

 .داد جواب و زد یشخندین پوالد

 بزنم یحرف تونستمیم ! گفتمیم راستشو اس حامله قضا از که خواهرم به دیبا_ 

 ؟

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 خنده وضع نظرش از ، دیخند بازهم بترسه پوالد از نکهیا بدون نیرحسیام

 ! کنه مترقف رو اش خنده یلیدل هر به تونستینم و بود یدار

 دست اما بود اور زجر دهید بیاس ی چونه با دیخند و دکر یم درد اش چونه

 ؟ رهیبگ کم دست رو پوالد بود تونسته طور چه ، نبود خودش

 !  ادیم کوتاه ها یاسون نیا به و گذره یم حرفش از پوالد کرد یم فکر چطور



 و مشت نیا خودش نظر از ، نداشت یتیشکا البته ، بود کرده یلوح ساده واقعا

 ! بود حقش یبعد یلگدها و مشت ای

 

 ! پوالد یها نقشه به بود زده گند بغرنج زمان نیا تو و بود کرده اشتباه

 که بود ممکن انفاق نیا ، واکنش نیا و رنیم راه غیت ی لبه رو دارن دونستیم

 ! بشه تموم اشون همه ضرر به

 ! باشه پدرش بود قرار که یا بچه اون ضرر به همه از اول

 

  پوالد اما بکنه یکار چیه بود نتونسته و بود یعصبان خودش از تمام ماه کی

 را اش یانگار سهل درد از یکم بود زده صورتش به که یمشت با یراحت به

 ! بود کرده کم

 

 پوالد نگاه  ، شد بلند برداره رو فشیک نکهیا بدون و کرد تنش ستون رو دستش

 نبود سخت شد یم نثارش مشت بازم نکهیا دنیفهم و بود نیرحسیام خیم هنوز

! 

 

 مالش از دست پس کنه فرار نخواد که بود شجاع یکاف ی اندازه به نیحس ریام 

 بدون مرد هی مثل  و ستادیا پوالد رخ به رخ ، جلو رفت و برداشت اش چونه

 : گفت هراس یا ذره

.  کنم یم سرزنش خودمو دارم روز هر و شب هر و دونمیم ماهه کی_

 یا بچه اون و سارا بابت دارم روز هر من بدون نویا اما بزن ، یبزن یخوایم

 !کشمیم ینگران گذاشته ما یزندگ به پا ناخواسته

 

 نیحس ریام ، ودی شده رهیخ نیرحسیام به همونطور هنوز و نزد یحرف پوالد

 :گفت و داد دست از رو طاقتش و شد یعصب بالخره

 ؟ یکن نگام و یسیوا نجایا یخوایم ای بکنم یغلط چه یگیم_



 

 و گرفت نیحس ریام از رو شد، زیت نگاهش و داد نشون واکنش پوالد بالخره

 : گفت رفت یم اش صبحونه زیم سمت به که یحال در

 با تشیمسئول پس.  بودم داده هشدار بهت ؟منیکن یغلط چه یخوایم مثال_

 ! خودته

 

 یرو نهیبش زیم پشت نکهیا از قبل را دستش و رفت سمتش به نیحس ریام

 : گفت زدیم موج توش خواهش که یلحن با و گذاشت اش شونه

 !خواهرته اون یلعنت_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 نشست و زد کنار رو نیحس ریام دست رفت درهم یا هیثان یبرا صورتش

 موردش در کانشینزد خصوص به کس چیه نداشت دوست بود قبال اگر دیشا!

 ! نبود مهم براش االن اما کنند فکر بد

 ! قانونش جز به! زیچ چند جز به نداشت ارزش ایدن نیا تو یچیه پوالد یبرا

 !هدفش جز به

 

 ! داد جواب یسرد به بود ستادهیا سرش یباال که نیحس ریام به رو

 خوب؟_

 

 شده جمع یها اخم بالفاصله و شد درشت پوالد جواب از نیرحسیام یها چشم

 :،گفت نشست اش یشونیپ به کور یا گره و

 ؟یحساب مرد یچ یعنی خوب_ 

 

 : گفت دنشیکش شین به از قبل و گرفت خودش یبرا یا لقمه پوالد

 ! نداره یچ یعنی ، جمالت به خوب_

 

 االن که یپوالد نامفهوم یها حرف و ماه کی نیا استرس از خسته نیرحسیام

 .برآشفت شناختشینم بود مطمئن

 گم؟یم یچ ستین تی؟حال میبکن یغلط چه قراره یعنی_ 

 

 برد لب به بود شده سرد بایتقر که را اش ییچا وانیل و دیجو رو اش لقمه پوالد

 :گفت و زد یصدادار پوزخند ،

 بهش یتونینم حاال یکرد یمخف ازم تمام ماه کی ، من نه یکرد تو گه غلطو_

 کمکت یخوایم ازم ماه کی گذشت از بعد االن ستین مسخره ؟یکن یدگیرس

 ؟ کنم



 

 . داد ادامه یحس چیه بدون و

 ! بده انجام رو کار همون یکرد ماه کی نیا تو یکار هر_

 

 دست دست ماه کی ، گفتیم درست پوالد! بگه یچ دونستینم واقعا نیرحسیام

 که بود سارا نیا بالخره تا بود رفته کلنجار خودش با ماه کی ، بود کرده

 ! بگه برادرش به رو تیواقع بود تونسته

 شده پنهان زنش پشت بزدلها مثل که دیرسیم نظر به ینجوریا و نبود نیرحسیام

 ! وفتهیب یاتفاق نیهمچ خواستینم واقعا اما

 یعصب بعد روز چند ، بود جیگ اول روز چند سارا یباردار خبر دنیشن از بعد

 پوالد به بود گرفته میتصم که یوقت ، پوالد یها پرونده ریدرگ روز نیچند و

 ! بگه

 

 بود نشده فراهم خواست یم که یفرصت اون بار هر و بود افتاده یاتفاق بار هر

 گفتن یبرا سارا و بود کرده دعوت اش خونه به رو پوالد بالخره نکهیا تا

 ! بود شده قدم شیپ قتیحق

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 !کنه تمومش ینجوریا بود شده خبردار پوالد که حاال تونستینم هرحال به

 و بودند کرده دایپ شدن ازاد ی اجازه اش ینگران و خشم تمام ماه کی از بعد

 !نداره یربط بهش گفتیم پوالد

 

 ومد؟یم در جور عقل با اصال

 ! نه مسلما

 . زد داد پرخاشگر و یعصب افکارش ریتاث تحت

 تیوضع نیا تو یراحت نیا به خواهرتو که یشد نامرد حد نیا تا دونستمینم _

 ! یبزار تنها

 

 نامرد اونو نیرحسیام  که یوقت ، ومدینم خوشش"  نامرد لفظ از چیه پوالد 

 ییچا استکان ضرب به پس کرد تموم رو اش ییچا و نهیبش تونستینم خوندیم

 . پاشد و زیم یرو دیکوب رو

 

 :گفت و دیکوب نیرحسیام ی نهیس به دست دو هر کف با

 !کنم جمعش دیبا من ، گنده مرد یزد توگند_

 

 ! دیکوب بازم ،پوالد عقب رفت خوران تلوتلو نیحس ریام

 به هدفمو و ام خانواده تمام و خواهرم جون و هام نقشه تو یاومد پا جفت تو_ 

 ؟یریبگ عهده به تشویمسئول که یستین مرد ،انقدر یانداخت خطر



 

 . دیکوب بازم

 !  یباش داشته یکمک چیه توقع نامردا از دینبا تو و نامردم من! اره_

 

 و قرمز یها چشم به و ستادیا محکم ، برداشت نیرحسیام دنیکوب از دست

 پوالد کمک از دیناام اما نیرحسیام ، زد زل لشیوک جوش و پرجنب ی نهیس

 : گفت

 !  درک به_ 

 

 دوم قدم ،هنوز برداشت راست سمت به خونه از رفتن رونیب قصد به قدم کی

 ! اومد حرف به پوالد که بود دهینرس سوم قدم به

 !یبکن یتونیم کار هی تنها_

 

 و دییسا دندون به دندون نیرحسیام و زد پلک پوالد ، برگشت سمتش به ناباور

 : گفت

 ؟یکن لب به جون منو یخواستیم_ 

 

 .داد جواب مغرور و زد یخند کج پوالد

!  کردمینم کمک بهت هرگز نبود ونیم در خواهرم یپا اگر باش مطمئن_  

 داره یعواقب چه من از یکار پنهان شدیم تیحال دیبود،با حقت کردم که یکار

 من از زویچ چیه نکن یسع وقت چیه گهید! نیحس ریام دمیم هشدار بهت و

 !  نداره یخوب عاقبت که یدونیم بفهمم اگر چون یکن پنهان

 

 خاطر یاسودگ با هاش چشم و  داد تکون سر ، دیکش یا اسوده نفس نیرحسیام

 . دیپرس و فشرد بهم



 م؟یکن سقط رو بچه دیبا_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 پنهان نیحس ریام حرف به نسبت رو اش یواقع احساس ، داد باال ییابرو پوالد

 : گفت و کرد

 ! میدیم انجامش پس یخوای هم نویا تو_ 

 

 ،در دیکش رونیب رو اش یگوش ریام شده درشت یها چشم یجلو و بالفاصله

 : گفت یریگ شماره نیح در ، حال همون

 !  نجایا ارنیب رو سارا گمیم_ 

 

 زیخ پوالد سمت به اریاخت یب نیحس ریام پوالد حرف شدن تموم محض به

.  دیکش رونشیب هاش انگشت نیب از و زد چنگ رو اش یگوش ، برداشت



 بهم موهاش ، زدیم نفس  نفس که اشفته نیحس ریام به رو و زد یشخندین پوالد

 : گفت بود زده رونیب شلوارش از لباسش ی گوشه و  ختهیر

 !  نزن مفت حرف پس_ 

 

 . دیشن که بشه دور نیرحسیام از خواست و کرد درست رو اش قهی مورد یب

 ؟یریبگ ازش اشو بچه و دکتر یبکشون خواهرتو که یرحم یب حد نیا تا_ 

 

 به و خورد نیچ نامحسوس چشمش ی گوشه ، شد خشک اش قهی یرو دستش

 : گفت و شد رهیخ نیحس ریام به ممتد. برگشت نیرحسیام سمت

 ! بود خودت از شنهادشیپ!  ریام نزن یادیز زر_ 

 

 هر به خواستیم اما بود یعصبان خودش دست از قتیحق در که نیرحسیام

 : گفت وار هیکنا کنه هیتخل رو تیعصبان نیا شده ینحو

 ! ادینم بدت توهم انگار_ 

 

 که بود مشخص یخوب به نیحس ریام ی چهره حالت از ، داد باال ییابرو پوالد

 ! دنهیکش عذاب حال در

 : گفت شدن دور نیح در  و گرفت ازش نگاهشو

 مورد در برگشتم یوقت!  روستا برم خوامیم!   کن استراحت و برو امروز_

 تا سارا نره رونیب رو امروز فقط!  میزنیم حرف یبکن با که یکار و سارا

 ! برگردم

 

 . داد ادامه هم باز نبود بردار دست اما نیحس ریام

 ! بگو راستشو  نه؟ ومدینم بدت_ 



 

 پوالد. دییسا بهم رو هاش دندون یعصب و کرد ادا داد با رو اخرش ی جمله

 . داد رونشیب نهیس از محکم و دیکش یقیعم نفس ، ستادیا

  کوتاه قدم چند با و دیچرخ نیحس ریام سمت به سرعت به میتصم کی یط در

 به یسخت ،تکون گرفت هاش پنجه نیب را اش قهی و رسوند بهش رو خودش

 : گفت و داد نیحس ریام

 

 یحرف ماه کی نیا که یریمیم یدار ، شنهادتیپ بابت یکشیم عذاب یدار_ 

 خودم من ، کن استراحت برو گفتم ،بهت ادیب سرش ییبال بود ممکن و ینزد

 و چرت نیا و کن مراقبت خواهرم از ماه کی نیا مثل توهم ، هستم مواظبش

 ! یکنیم یرو ادهیز یدار گهید!  دور زیبر رو پرتا

 

 . زد داد صورتش تو و انداخت چنگ پوالد دست مچ به نیرحسیام

  خورهیم بهم تیخونسرد نیا از حالم_ 

 ! یعوض... 

 

 از شتریب نیحس ریام نداد اجازه و کرد رها رو نیحس ریام ی قهی دیخند پوالد

 یجا بار نیا ، کرد صورتش ی روانه رو مشتش ، بکشه نییپا رو خودش نیا

 ، داد تکون رو دستش و رفت عقب ، گرفت قرار نیرحسیام چشم ریز مشتش

 :گفت کرد یم ناله درد از که نیرحسیام روبه

 عقلت و اخر میس به یزد شهیم باورم داره گهید چون یایب خودت به بهتره_ 

 ! شده لیزا

 

 داشت که یادیز درد و چشمش به  وارده ی ضربه شدت از نیحس ریام

 حقش و بود خورده که یمشت با ، انداخت نییپا رو سرش و دیچسپ رو چشمش

 !  کرد یم کار بهتر مغزش و بود اومده خودش به یکم بود



 

 : گفت کارهاش و ها حرف یاداوری با و انداخت بنیپا رو سرش

 ! خونه رمیم_

 

 . داد جواب خونسرد پوالد

 ! خوبه_ 

 

 شیپ در رو اتاقش راه  ، مرد گرد عقب انداختو نیرحسیام به یا گهید نگاه

 : گفت و گرفت

 ! بزار خی چشمت رو_

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 و صد یرو که یا عقربه با  و بود گرفته شرکت از رو الزمه مدارک تمام

 .کرد یم یرانندگ روستا سمت به تر تمام چه هر سرعت با بود تا ستیب

 نباشه یکس و بره سرعت خوادیم که قدر چه هر تا تونستیم ، بود خلوت جاده

 ! بده ریگ بهش تا



 ! نیماش ساکت یفضا و رو روبه به رهیخ ، یصندل به بود داده لم

 ! ییتنها و بود خودش

 ! بزنه طرح ، بکشه نقشه تونستیم نجایا

 !  کنه استدالل

 برگزار یصادرات بزرگ یها شرکت نیب یبزرگ یدورهم هی گهید روز چند

 .شدیم

 نیا یها گنده کله از یکی بزرگ یالیو تو  کوه یکاینزد قایدق که یا یدورهم

 ! شد یم قطع باهمه ارتباطشون اونجا رفتنیم یوقت و شدیم برگزار صنعت

 

 شک پوالد و باز ی محوطه به یبرس تا یکردیم یرانندگ ساعت مین دیبا بایتقر

 ! رهیگیم قرار سوقصد مورد یکی یمهمون نیا تو نداشت

 نیا ، دادیم انجام رو یتیامن ریتداب و کردیم قیتحق زیچ همه مورد در بود بهتر

 !بکنه تونستیم که بود یکار نیبهتر

 

  دنیکش نقشه و افکار از دست کرد خوردن زنگ به شروع که اش یگوش 

 !کنه پارک یا گوشه  تونست یم یراحت به و بود خلوت جاده ، دیکش

 با و برداشت رو اش یگوش ، ستادیا بالخره و کرد کم رو نیماش سرعت یوقت

 . کرد وصل سرعت به رو تماس اشنا ی شماره دنید

 

 :گفت و چسپوند گوشش به رو یگوش

 !بگو_

 

 .دیشن جواب خط پشت از



 لیدل به مادرش و داره ساله هشت برادر هی! سرکارش   از یاخراج دختره_ 

 تو اریدست و یمنش عنوان به حاال و شده فوت پدرش ، اس خونه تو کمر سکید

 ! کنهیم کار یمیکر شرکت

 

 گفت و کرد زیر و هاش چشم متفکر ، بست رو در و شد ادهیپ نیماش از پوالد

: 

 ! لمیمیا به بفرست یدار ازش اطالعات یچ هر_ 

 !حتما_ 

 

 و کرد میتنظ چشمش یرو رو نکشیع ، داد نیماش ی وارهید به رو اش هیتک

 .دیپرس

 د؟یرس کجا به تیبعد کار_

 

 ! شهینم خبردار چکسیه دادم انجام کاراشو ، شد حل اونم_

 دکترش؟_

 ! کردم هماهنگ رو زیچ همه_

 

 :گفت و گرفت باال رو سرش تیرضا با

 ، یدورهم هی به رمیم دارم گهید روز چند!  بمون هیسا تو نطوریهم ، خوبه_

 ! گهید هست زیچ همه به حواست

 

 ! هست حواسم بله_ 

 !  میشیم کینزد یاصل یباز به میدار کم کم! کن تموم زودتر قاتتویتحق!  خوبه_

 



 !  حتما چشم_

 !فعال_ 

 

 باز رو نیماش در تمندیرضا ، برداشت قوس باال به لبش ، کرد قطع رو تلفن

 : گفت لب ری،ز نشست و کرد

 ! جلو امیب که منه نوبت حاال_ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 بعد و گذروند نظر از رو هیهمسا ی خونه ، کرد پارک وارید کنار رو نیماش

 . شد ادهیپ باغ در   دیکل برداشتن از

 !کرد اخم و ستادیا بزرگ یاهن در یجلو

 اخمش ، بود نزده سر اشون یخوانوادگ باغ به ، نجایا به که بود وقت یلیخ

 کی با و  بسپاره یفراموش به رو زیچ همه تا داد تکون و سرش و شد تر ظیغل

 . کرد باز رو در حرکت

 

 ، دوهیم سمتش باغ طرف اون از که دید رو داریسرا در کردن باز محض به 

 نیا به داشت و بود دهیترس شهیم باز داره خود به خود در بود دهید که داریسرا

 شکفت گلش از گل باغ بزرگ در طرف اون پوالد دنید با اما دیدو یم سمت

 ! دیدو سمتش به یشتریب سرعت با و

 

 

 

 



✨ 

✨✨ 
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 بزرگ لبخند با داریسرا یوقت و ستادیا سرجاش بود دهید رو داریسرا که پوالد

 : گفت ، داد سالم و ستادیا جلوش لبش یرو

 !  یمشت سالم_ 

 

 !دیخند و کرد درست سرش یرو  رو کالهش یمشت

 ! یسرحال ماشاهلل ، یخودت شدینم باورم دمتیدینم چشم به اگر جان پوالد_

 

 لبخند زدن با تنها اما زمان اون روز و حال به ، افتاد قبل سال به پوالد ادی

 .داد جواب و کرد اکتفا یکوچک

 ؟ هست بابام ، برم و باشم یساعت چند اومدم!  یمشت ممنون_

 

 . داد جواب یخوشحال با یمشت

 ! ارمیب کنم دم ییچا برم ،منم تو ایب اس خونه تو پسرم اره_

 



 .داد جواب و زد یمشت ی شونه به یدست پوالد

 ! داخل ارمیب نویماش خوامیم من بده، خبر برو شما ، یمشت یباش زنده_

 

 گذروندن و در بستن از بعد و برد باغ داخل رو نیماش پوالد ، رفت که یمشت

 !شد اش یپدر کوچک یالیو وارد باغ درخت و دار پر ریمس

 

 خاطرات تمام اطراف به یاجمال ینگاه با و کرد مکث هیثان چند یورود در دم

 ! افتاد راه سالن سمت به و زد همشون به یپوزخند ، شدن زنده براش

 ! بود اونجا پدرش احتماال

 هیتک عصاس به که یحال در یبخار کنار رو پدرش ، بود زده حدس درست

 . کرد دایپ بود داده

 ! داد سالم و ستادیا کنارش ، رسوند بهش رو خودش

 

 : گفت یعصب یکم و دیکوب نیزم به رو عصاش پدرش

 !خطرناکه برات ، نجایا یومدیم دینبا_

 

 یپارو.  نشست  یصندل یرو ، پدرش یرو روبه و زد یپوزخند پوالد

 : گفت پانداخته

 ! نباش من نگران! هاست حرف نیا از تر جمع من حواس_ 

 

 سوختن حال در یها چوب و شیات به رو نگاهش ، شد درهم پدرش یابروها

 .دیپرس و داد نهیشوم

 ؟ چطورن بردارت و خواهرا_ 

 



 اجازه بود دلش رو که یداغ و نکرده یکار گناه اما دلتنگه پدرش شد متوجه

 دیسف دست کی یموها یرو ، رو نگاهش پس  بره جلو نیا از شتریب دادینم

 .چرخوند اش شده

 ! شده ریپ واقعا ، گفت خودش با

 ! االن اما داشت یاهیس کدستی یموها پدرش بود ادشی قبل سال تا 

 ! دیدیم رو برعکسش داشت االن

 

 ! بود مقصر اون ، کرد اخم

 . داد حیصر رو پدرش جواب و ختیر دلش به نفرت

!  بمونن رانیا تو نزاشتم!  امنه جاشون و خوندن درس حال در پدرام و سها_ 

 !اس حامله بگم دیبا و شوهرشه شیپ سارا اما کردم دشونیتبع خودت مثل

 

 . شد بلند پدرش داد داشت انتظار که طور همون

 رو بچه دور بود نداده قول احمق ی پسره اون مگه ؟ اس حامله چرا ؟ یچ_ 

 ! بکشه خط

 

 : گفت یجد پس نداشت دعوا ی حوصله ، داد صورتش به یخونسرد پوالد

 کردم داشیپ من که بود چاره راه فکر به دیبا فعال ، کرد شیکار شهینم گهید_

. 

 

 

 یم یسع کرد شهینم شیکار گفتیم پوالد یوقت اما بود یعصبان هنوز پدرش

 .کرد بسنده سوال نیا دنیپرس به فقط و کنه اعتماد بهش کرد

 ؟ نجایا یاومد چرا اصال ؟ یکن کاریچ یخوایم_



 

 . داد جواب و دیخند ضرب تک پوالد

 که یامکانات ی همه ، یهست مواظبش دونمیم ، تو شیپ فرستمیم رو سارا_ 

 گهید روز چند قراره که ی  ا یدورهم اومدنم نجایا لیدل اما ، فراهمه هم خوادیم

  برام رو مسائل یسر هی خوامیم ، دارم ازین اطالعاتت به من و بشه برگزار

 ! یکن روشن

 

 

✨ 
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 عصا یرو که اش گهید دست یرو ، رو دستش و دیکش یقیعم نفس پوالد پدر

 : گفت و گذاشت بود

 ؟ یَمشت ای رمردیپ من ؟ کنه تیحما حامله زن از قراره یک_ 

 



 .داد جواب صراحت با و دیخند تمسخر به پوالد

 دونمیم خوب...  ارین یالک یا بهونه پس!  دارم ادم نجایا یدیفهم کنم فکر_ 

 اما یبود مقصر تو درسته ؟ یک تا اما یبش رو روبه چکسیه با یندار دوست

 !ینبود زیچ چیه یبان و باعث

 

 ها ستل انگار ، شد رهیخ پسرش  احساس از یخال و سرد صورت به پوالد پدر

 چیه بود نشسچه روش روبه که گسر نیا و بود شده دور پوالد از که بود

 به رو جمله نیا ناخوداگاه ، شناخت ینم رو داشت گذشته پوالد به یشباهت

 .روند زبون

 ؟ میکرد کاریچ باتو ما_ 

 

 رییتغ برخالف اما زد رونیب سرعت به گردنش رگ و شد منقبض پوالد فک

 . دیخند و داد باال سر صورتش حالت

 دست به ییچا و بلند یصدا با یَمشت اما بزنه حرف تا کرد باز دهن پوالد پدر

 کینزد شد، الیو کوچک سالن وارد زدیم حرف هیبق و خودش با که یحال در

 دهن از ومدهین رونیب که یحرف و پوالد ی خنده شدن قطع با شد همراه شدنش

 . داشت اخم فقط حاال و بود رفته نیب از پوالد پدر

 

 ، شد شاد دلم یاومد که االن یول یایم کم یلیخ!   پسرجان یاومد خوش_

 تکون نجایا از اصال ماشاهلل که بیحب! بزن سر رمردیپ دوتا ما به و ایب بازم

 ! شده تنبل یلیخ ، اطیح تو برمشیم زور به یگاه ، خورهینم

 

 و میمستق نگاه به یوقع اما نموند دور بیحب چشم از که دیکش یقیعم نفس پوالد

 : گفت یَمشت به رو یعاد یلیخ و نذاشت بیحب ی رهیخ

 ! دیستین تنها گهید یمشت شما شیپ ارمیب رو سارا قراره_ 

 



 .دیپرس زده بهت و گذاشت پوالد یجلو زیم یرو ، رو یچا ینیس یَمشت

 ؟ مگه شده یچ بابا چرا_ 

 

 بودن حامله از یَمشت یجلو بود سخت  براش ، داد فشار بهم رو لبهاش پوالد

 خوشش و داشت رتیغ اما نبود مهم براش زیچ چیه دیشا!  بگه خواهرش

 پدرش اما  بزنه یحرف خواهرهاش خصوص به اش یخصوص میحر از ومدینم

 . داد جواب یَمشت به رو ، داد تکون یسر

 !  داره یراه تو_ 

 

 و برگشته بیحب سمت به ، شکفت گلش از گل بود زده زل پوالد به که یمَشت

 :گفت شوخ

 ! رمردیپ یشیم دار نوه داره بالخره پس_ 

 

 نوه از که بود مشخص اما دیکوب نیزم به رو عصاش ته و کرد اخم بیحب

 !  خوشحاله دارشدنش

 : گفت پوالد به رو شناختیم رو بیحب بود یادیز زمان که یَمشت

 !  ادهیز یلیخ نازش سن نیا تو رمردیپ یول خوشحاله االن کن باور_ 

 

 راست یَمشت که بود مطمئن ، انداخت پدرش درهم صورت به ینگاه پوالد

 !داد جواب و شد درهم صورتش اما بیحب!  گهیم

 ؟ خوبه شیچ....  طاهر دردسره همش_ 

 

 به رو یچا ینیس و دیخند بود ها حرف نیا از تر زرنگ که طاهر یَمشت

 : گفت و داد هل پوالد سمت

 !  یدار دوست که هی،همونجور چسپهیم سرد یهوا نیا تو جان بابام بخور_ 



 

 . داد ادامه و شد بلند و

 ! برسم کار تا چند به دیبا رونیب رمیم من_ 

 

 : گفت و کرد بلند رو سرش طاهر یَمشت شدن بلند با پوالد

 یکل و یترش همراه به نهیماش تو غذا مدل چند و ییغذا مواد ی سهیک تا چند_ 

 رونیب مشیاریب امیم  شد تموم که کارم!  فرستاده خانم مهیحک که گهید یزایچ

! 
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 : گفت و زد کمرش به یدست و کرد اخم یَمشت



 !برس کارت به تو...  ارمشونیم خودم ، جان بابام خودم بده دویکل_

 

 : گفت و اومد حرفش نیب یَمشت که کنه مخالفت خواست پوالد

 تنها رو ها یترش خواستم من دیشا یدار کاریچ تو...  جان پسر من بده_ 

 !  بخورم

 

 

 : گفت وار هیکنا و چرخوند یَمشت سمت به رو سرش بیحب

 مومن مرد!  یریگینم پادرد و دست چرا تو دونمینم...  طاهر کن تیرعا کمی_

 !  باش ات یسالمت فکر به کمی

 

 :گفت پوالد به رو و دیخند اما یَمشت

 ! جان پوالد بده دویکل_

 

 دیکل یمشت ، گرفت طاهر یَمشت سمت به رو دیکل و شد بلند تعارف یب پوالد

 متعلق که یمیقد اهنگ هی متن خوندن حال در حرف یب و گرفت پوالد از رو

 . شد خارج الیو از بود گنیو به

 

 : گفت تاسف یکم با و کرد دنبال رو یَمشت ی رفته راه بیحب

 ارهیب ابرو به خم وقت چیه دمیند چند هر ، شده یزندان نجایا من با طاهرم_ 

 از بود شرکت نگهبان یوقت! شده تنگ شیشلوغ و شهر یبرا دلش دونمیم اما

 شب تا صبح از نجایا میاومد یوقت از اما وفتیم طرف اون و طرف نیا صبح

 شده مدت نیا تو خوب یول  رونیب رهیم کم من خاطر به...  السیو نیهم تو

 !  میفهمیم همو حرف و روزهام نیا همدم

 



 چشم اش یقبل یها حرف دادن ادامه بدون و دیکش یاه هاش حرف دنبال به

 : گفت و دوخت پوالد به قیدق رو هاش

 ؟ یبدون یخواستیم یچ_

 

 متفکر کرد یم گوش بیحب یها حرف به سکوت در موقع اون تا که پوالد

 قرارش زیم یرو پدرش یرو روبه ، دیکش رونیب فشیک از روز ، رو پرونده

 : گفت  و داد

 ییادما مورد در یچ هر و معامالت نیا اطالعات فقط...  برگردم زود دیبا_ 

 ! بگو بهم یدونیم اگر و گمیم که

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 یاریبدب مدام که یادیز زمان  مدت از بعد و ستادیا شرکت یورود در یجلو

 رفت باال تند تند رو ها پله"  تو دیام به یاله" گفتن از بعد و زد لبخند اورد یم

 . شد اسانسور وارد نگهبان به کردن سالم از بعد و

 و بود کرده دود اسفند براش مادرش ، داشت جانیه شیکار روز نیاول یبرا 

 گرفت که رو حقوقش نیاول خواسته ازش  خوردن صبحونه نیح در رضا

 یباز دستگاه متیق به نکهیا بدون افسون و رهیبگ باکس کسیا دستگاه براش

 از غرولند یکل از بعد و بود دهیکش رو رضا گوش یشگیهم عادت به کنه فکر

 . بود کرده قبول  رضا سمت

 

 ارهیب دست به تونست یم که ییها تیموفق به و بود ستادهیا اسانسور تو حاال

 یم و کنند استفاده انداز پس پول از نبود الزم گهید نکهیا به ، کرد یم فکر

 . کنند خرج بازتر یدست با بالخره تونستند



 

 در و شد خارج اسانسور از محکم ییها قدم با افسون ستادیا اسانسور یوقت

 درست یبرا رو توانش تمام که  داد قول خودش به شرکت به شدن وارد نیح

 !رهیبگ کار به اش فهیوظ دادن انجام

 

 زد یلبخندمحو و دیکش منظم و  مرتب زیم به یدست ، ستادیا یمنش زیم یجلو

 : گفت خودش با ،

 که یدرس و یاصل کار  به یربط چیه و خوامیم که ستین یزیچ اون چند هر_

 شدن بهتر یبرا تونمیم و ندارم بودن دهیفا یب حس گهید حاال اما نداره خوندم

 ! کنم تالش ام خانواده تیوضع

 

 

 . برداشت زیم کردن رصد از دست و دیکش یقیعم نفس هاش زمزمه بند پشت

 اومدنش و رفتیم دیبا همه از اول ، دوخت تیریمد رنگ اهیس در به نگاهشو 

 اون از بعد.  کردیم اعالم شیکار روز نیاول عنوان به شرکت سیرئ به رو

 . شدیم محسوب شرکت نیا کارمند بالخره
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"  گفت یم که طرف اون از یاروم ی زمزمه ، زد استیر اتاق در به یا تقه

 و دیکش نییپا رو رهیدستگ نفس به اعتماد با.  خورد گوشش به" دییبفرما

 نیب رو بود همراهش کارهاش ادداشتی یبرا شهیهم که یکوچک ی دفترچه

 .شد اتاق وارد و  فشرد هاش انگشت

 

 ، اوردین باال رو سرش یحت قبل ی دفعه مثل و بود نشسته زشیم پشت ادیشه

 . داد سالم بلند و کرد اخم ادیشه رفتار نیا به افسون

 ! ریبخ صبح سیرئ جناب سالم_ 

 

 قراردادش ی مطالعه از دست و زد یلبخند دیشن رو افسون یصدا یوقت ادیشه

 : گفت و کرده بلند سر ، برداشت

 ! ریبخ صبحت ، سالم_ 

 

 ادیز احتمال به نزاکت یب و ادب یب سیرئ نیا با ، دیکش یقیعم نفس افسون

 ! کردیم دایپ یادیز مشکالت

 . دیپرس تیجد با و اورد باال رو اش دفترچه ، داد تکون یسر متاسف

 اما دونمیم رو فمیوظا تمام بایتقر ، پرسمیم رو نایا اولمه روز چون فقط_

 کنم کاریچ دیبا یکارها و پیتا   دادها قرار یهماهنگ از ریغ به بدونم خوامیم

 ؟  متفاوته یلیخ بود یمنش با بودن اریدست ،

 



 : گفت خودش با ، داد تکون سر تیرضا با ادیشه

 ! کنهیم ،سرگرمم ادیم خوشم دقتش از_

 

 :  گفت و داد قرار پاش یرو ، رو دستش دو هر و بست رو قراردادش دفتر و

 برگزار که یا جلسه هر ،  ینیبیم نجایا که یچ هر ، یدار راز همه از اول_

 ها نیا ی همه شهیم بدل و رد که ییحرفها و یدار حضور درش تو و شهیم

 ! من به یبد و یکن جلسه صورت دیبا رو

 ! بمونه  یباق شرکت نیا تو و نجایا اطالعات تمام دیبا

 دیبا تو و شهیم برگزار نجایا از رونیب که هست یمهمون و یدورهم یسر هی

 دمیم انجام رو معامالتم ها یمهمون همون تو یگاه! یایب باهم همراه عنوان به

 یمکان و زمان هر تو پس ، یکن ادداشتی رو زهایچ یبعض که ازهین یگاه و

 ! یباش من همراه دیبا

 

 به رهیخ ، شد ساکت هوا از یکام گرفتن با و شد تموم ادیشه یها صحبت

 ! بزنه رو حرفش نیاخر و بشه تموم ادداشتشی تا موند منتظر افسون

 بهشون همزمان و کردیم ادداشتی رو ادیشه یها حرف تمام تند تند افسون

 . کنه عمل بهش که بود مجبور اما بود یسخت طیشرا کرد،یم فکر

 نگاه به رو سرسخت و انداخت نییپا رو دستش ، شد تموم نوشتنش یوقت

 : گفت ادیشه منتظر

 و برم دیندار یکار من با اگر.  شهیم انجام دستوراتتون تمام ، ستین یمشکل_ 

 ! برسم کارهام به

 

 انداخت ینظر سرکارش یرسم پیت و افسون بلند یباال و قد به حیتفر با ادیشه

 : گفت و



 یدورهم هی هفته نیا ی جمعه قایدق ، کن اماده خودتو فقط ، یبر یتونیم_ 

 یها گنده کله از یکی ی  الیو ،تو میوفتیب راه  عصر ساعت دیبا که میدعوت

 !دوره راهش و واردته و صادرات

 ! کوهه کینزد بایتقر

 

 ، باشند دعوت یا یدورهم چیه یزود نیا به کرد ینم فکر ، خورد جا افسون

 ! یدور نیا به راه اونم

 : گفت پس بره جا اون تا کنه قبول تونستیم نه و کنه مخالفت تونست ینم

 ! دوره یلیخ راهش_ 

 

 .داد جواب قاطع و تیجد با بود شده افسون دیترد و شک متوجه که ادیشه

 نیا به تر زود چه هر بهتره!  کنمینم قبول رو تونم ینم و نه و یایب دیبا_ 

 . یبرس کارات به و یبر یتونیم حاال.... یکن عادت تیوضع

 

 یحال در مجبورا و داد ناسزا  شدن اریدست قبول بابت خودش به دل در افسون

 :گفت عانهیمط  فشردیم بهم رو هاش دندون که

 ! سیرئ جنابت چشم_ 

 

 .گرفت شیپ در رو رونیب  راه و
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 ستمیس به و زیم یرو کرد پرت رو اش دفترچه یعصبان ، نشست زیم پشت

 . شد رهیخ خاموش

 

 . کرد زمزمه لب ریز

 یوقت...  شهیم ناراحت مامان...  دور نهمهیا چرا  اخه...  که ندارم شانس_ 

 !  خدا یا....  رهید یلیخ هم برگردم بخوام

 



 خوب رو نیا.  نبود نرفتن یبرا یراه چیه ، گرفت هاش دست نیب رو سرش

 ها یمهمون جور نیا به اوقات یلیخ و بود  اریدست و یمنش قبال چون دونستیم

 ! یدور نیا به نه اما بود رفته ها یدورهم و

 اما بود کرده قبول شرکت سیرئ و داشت رو رفتن خوابگاه ی بهونه موقع اون

 !  رفت یم دیبا و نبود یراه چیه االن

 

 رونیب لبهاش نیب از بود شده ملتهب و داغ تیعصبان سر از که رو نفسش

 رو خودش که بود بهتر پس کنه قبول بود مجبور ، کرد بلند سر و فرستاد

 !  کرد رو کار نیهم و کنه کار سرگرم

 !  ازین مورد یها لیفا 

 !پیتا

 ! ها تلفن

 !  ها قرارداد

 

 گوش کرد یم حس که بود داده انجام کار یحد به یکار وقت اخر تا بایتقر

 ! کنهیم درد هاش انگشت و زنهیم زنگ هاش

 و کش اطرافش در یکس نبود با توجه با و نشست راست ، شد تموم که کاراش

 .داد تنش به یاررم قوس

 کرد حس یوقت ، شد قلنجشون شکوندن مشغول و کرد هم قفل رو هاش انگشت

 شرکت از لشیوسا و فیک و برداشت از بعد و شد پا جاش سر از بهتره حالش

 . شد خارج

 انیپا و  ساعت طبق قایدق افسون و بود رفته شیپ ساعت مین شرکت سیرئ

 . شد یم خارج شرکت از یکار وقت

 از بازم اما بود شده خسته تینها یب نکهیا با امروز و بود یراض خودش از

 !  بود خوشحال بابتش

 



 دستکش و دیکش شالش یرو رو اش یپشم کاله ، اومد نییپا شرکت یها پله از

 راه اتوبوس ستگاهیا  سمت به و کرد فرو بشیج تو دستاشو. دیپوش رو هاش

 نیماش به و رو ادهیپ یادما به اطرافش به لیدل یب رفتن راه نیح در  ، افتاد

 و بود نشسته متورش یرو که افتاد یموتور هی به چمش نکهیا تا بود شده رهیخ

 اش چهره نتونست اما شد جلب توجهش ، کرد یم نگاه رو ابونیخ طرف نیا

 دور هاش چشم ریز تا رو شالش و بود زده نکیع چون  بده صیتشخ رو

 . بود دهیچیپ صورتش

 

 و گرفت ازش رو نگاهش تیاهم یب بعد و داد باال رو ابروش یا لحظه یبرا

 . داد ادامه راهش  به

 

 یبو از حالش خوردن بهم و تیجمع وسط شدن له و همانا شدن اتوبوس سوار

 ! همانا ها یبعض گند

 از خودشو بایتقر یوقت و ارهین باال که بود داشته نگه رو خودش یسخت به

 هاش هیر و دیکش اطرافش سرد یهوا از یقیعم نفس رونیب کرد پرت اتوبوس

 . کرد اتوبوس یتو یهوا از یبعد بازدم با رو

 

 اما عقب برگشت بار چند ، کنهیم بشیتعق یکی کرد یم حس مدام راه نیب در

 بیتعق اضطراب و مزخرف حس نیازوا فرار یبرا اخر دست و دیند رو یکس

 ! کرد رفتن راه تند به شروع شدن

 

 یچیه و کرد نگاه رو سرش پشت گهید کباری ، دیرس خونه در یجلو یوقت

 . دیند

 . زد تشر خودش به و دیخند بالخره

 !  ستین نجایا یکس....  ونهید یزد توهم_ 

 



 اما شد خونه وارد کردن باز از بعد و دیکش رونیب را دشیکل راحت یالیخ با و

 بهش و ستادهیا نبود دید تو که وارید کنار ی هیسا تو موتورسوار دونستینم

 !بود شده رهیخ
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 ، بود دهیپوش  گرم لباس و شده سرحال یا قهیدق ده گرم اب دوش گرفتن از بعد

 .بود شامش خوردن حال در ولع با اشپزخونه زیم پشت

 

 . بود برده خوابش یخستگ و ادیز یباز خاطر به رضا معمول طبق



  ادیز حجم با خصوص به دیخواب یم دیبا پس ، سن کم رضا و بود هشت ساعت

 . داشت که یفیضع بدن و تیفعال

 

 خودش با نیح همون در ، شد دنیجو مشغول و برد دهن به یا گهید قاشق

 مادرش بود مطمئن. بگه مادرش به یدورهم مورد در دیبا چطور که کرد فکر

  بره که بود مجبور اون از بدتر و بگه که بود مجبور اما شهیم دلخور ازش که

 . کردینم مخالفت مادرش چه و کرد یم مخالفت مادرش چه ،

 ! بود مجبور هرحال به

 

 به رو و گذاشت نییپا رو قاشق پس  بود شده ریس ، داد قورت رو اش لقمه

 جلوش و اشپزخونه تو بود اومده افسون نبودن تنها خاطر به که ،مادرش بایز

 : گفت بود رضا یبرا جوراب بافتن مشغول و بود نشسته

 . مامان شهینم یزیچ یبخور شام کمی_

 

 : گفت و داد بهش چشم یباال از نگاهش بایز

 عود سکمید و باال رهیم وزنم هوی خورمیم شام که یدونی،م دخترم کردم عادت_

 ! کنهیم

 

 یکم درد االن اگر..  گفتیم راست ، شد رهیخ الغرش کلیه با حوصله یب

 داشت که بود یمنظم یی  غذا و  یورزش ی برنامه  خاطر به کرد یم تحمل رو

 . افتاد یم پا از کمرش درد خاطر به حاال تا وگرنه

 

 . داد جواب و زد یلبخند

 ! یدار حق اره_ 

 



 .دیپرس بود شده یبافتن مشغول بازم که بایز 

 ؟ یخورینم گهید_

 ! بود یعال...  ممنون نه_

 

 : گفت و داد لشیتحو یحیمل یلبخند بایز

 ! جان نوش_

 

 و ستادیا نکیس یرو روبه ، کرد جمع رو ظرفها و شد بلند حرف یب  افسون

 : گفت و زده ایدر به دل بالخره کرد، ها ظرف شستن مشغول رو خودش

 ! مامان_ 

 ؟  جانم_

 

 : گفت و دیکش ظرف به یشتریب قدرت با رو فیل ، دیکش یقیعم نفس

 خاطر به من و بشه برگزار یدورهم هی شرکت از خارج جمعه قراره_ 

 .باشم اونجا دیبا بودنم اریدست

 

 

✨ 
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 . خورد گوشش به سرش پشت از بایز ی  ناراض یصدا

 ؟ یریم یک_ 

 

 : گفت ظیغل یاخم و تیجد با ، برد ریش ریز رو ظرف و کرد باز رو اب ریش

 ! کوه   کینزد...  میکنیم حرکت عصر_ 

 

 رو دور راه نیا تونستینم ، بود یناراض اندازه از شیب و واقعا بایز نباریا

 یرو ، رو اش یبافتن لیم ، وفتهیب افسون یبرا یاتفاق دیترس یم و کنه هضم

 .دیپرس و کرد رها ینهارخور زیم

 داره؟ ادامه یک تا_ 

 

 . داد جواب و چرخوند سمتش به شونه یرو از رو سرش افسون

 یکپ ریمد رفتن از قبل امروز...  یباش نگران ستین الزم اما دونمینم_ 

 قرار و ستمین بچه منم...  مامان معتبره واقعا شرکت اون...  گرفتم رو قرادادم

 ! وفتهیب برام یاتفاق ستین

 

 .داد جواب و شد رهیخ دخترش به مادرانه یا ینگران با بایز



 یم قدر چه جامعه نیا یدونیم بهتر خودت...  مادر خطرناکه که یدونیم_ 

 ! باشه رحم یب تونه

 

 کردن خشک از بعد ، داد تکون رو دستش بار چند و بست رو اب ریش افسون

 : گفت و دیچرخ بایز سمت به حوله با دستش

 تحفه منم...  هرته شهر ای ام بچه من مگه اما مامان دونمیم رو نایا ی همه_ 

 ! دنبالم وفتهیب بخواد یکس که ستمین یا

 ! دلتم َور عمر اخر تا خودت قول به

 

 در رو اشپزخونه از رونیب راه و زد مادرش الود اخم صورت به یچشمک و

 یم نظر به ناراحت که بایز رو و برگشت ، رفتن رونیب از قبل اما گرفت شیپ

 : گفت دیرس

 !  کنم دفاع خودم از بلدم خوب که یدونیم  نباش منم نگران...  مامان مجبورم_

 

 .که دیشن اما گرفت بایز از رو نگاهش و

 !   ایب توهم...  پدرت واسه یخون فاتحه میریم پنجشنبه  رضا و من_

 

 باال بدنش حرارت باد یناگهان وزش مثل ، داد فشار بهم رو هاش چشم افسون

 : گفت یسخت به و ضیغ با ، دیرس جوش یدما و رفت

 !  امینم من دیبر شما_ 

 

 کار نیا از حد چه تا و ادینم  افسون دونستیم ، برداره دست خواستینم بایز

 :گفت اصرار با اما متنفره

 ... مادر افسون اما_

 



 ی نقطه به رو اون مورد نیا در یبحث هر شد، بلند صداش ناخواسته افسون

 .زد داد ، رسوند یم جوش

  تا اما کن خاک اونجا ببر منو مردم یوقت...  امینم...  امینم...  مامان کن ولم_ 

 !امینم ام زنده

 

 ! کرد حبس اتاق تو رو خودش و شد خارج اشپزخونه از سرعت به و

 ؟ خوندیم فاتحه واسش رفتیم ، بره ییکذا مکان اون به بود محال

 ! وجه چیه به

 ! فاتحه به برسه چه بزاره پا اونجا یقدم  هی تو یحت نبود حاظر

 ! رفتینم !نه

 !اصال

 ! هرگز

 

 

✨ 
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 چشم بایز هنوز که یحال در و شده آماده رضا و بایز پنجشنبه روز عصر

 . شدند خارج خونه از بود شده رهیخ افسون اتاق در به انتظار

 دیتجد به یا عالقه دخترش نهیبب که نبود نیا از تر سخت زیچ چیه بایز یبرا

 !نداره اش شده فوت پدرش با دارید

 ... اما اومد یم حساب به بایز یبرا یعال یهمسر بود زنده تا که یمرد

 !  بست رو خونه در   دیناام و کرد فراموش رو حرفش ی  اَما و دیکش یاه

 

 یقد ی نهیائ یجلو ، بود لباسش دنیپوش حال در اخم از پر یصورت با افسون

 .  نداشت یشیارا چیه و بود دهیپوش اهیس سرتاپا ، انداخت خودش به ینگاه

 !  نبود ییخودآرا و شیارا به یازین رفت یم که ییجا واقع در

 

 . رفت یم دیبا مجبورا اما بود مردد نرفتن ای رفتن یبرا  هنوز که چند هر

 ! ادهیپ و تنها

 اورد یم زبون به رو دلش تو شده تلنبار یها حرف ، ستادیا یم درخت پشت

 ! کنه دیخر یدورهم روز ، فردا یبرا و بره تونست یم بعد و

 

 برداشتن از بعد و دیپوش رو اش دستکش و کاله ، دارش خز و بلند کاپشن

 . گرفت شیپ در رو خونه از رونیب راه فشیک

 بعد هنوز شد متوجه شد یم کینزد قبرستون یورود در به که بعد ساعت مین

 که یبد حس و خوره یم تاب و چیپ نهیس ی قفسه تو لرزونش قلب ها سال از

 ! زنهیم دامن منقلبش حال به داره

 

 قبرستون یورود در یجلو که یوقت اما ، شدیم عوض مدام حالش ، نبود اروم

 . شد قبرستون وارد قیعم ینفس دنیکش و یا هیثان چند یمکث با ستادیا

 



 کرده دفن رو  پدرش که یبلوک سمت به کراستی و کرد عبور قبرها نیب از

 در که دید رو برادرش و مادرش راحت یلیخ دور راه  از ، کرد تند پا بودند

 ! هستند خوندن فاتحه حال

 

 درخت به دادن هیتک با و گرفت سنگر قبر به کینزد بزرگ درخت پشت 

 تَب به تن و رهیبگ قرار درخت ی تنه یسرما هجوم مورد کمرش داد اجازه

 ! کنه اروم یکم رو اش نشسته

 

 فاتحه خواستینم دلش یحت بزنه که نداشت یحرف ، زد زل روش روبه به

 که یحال در لب ریز ختهیر بهم یاعصاب و خراب یحال با فقط بفرسته

 :گفت بود اش شده فوت پدر مخاطبش

 ! امتیق باشه تو و من دارید...  اخرمونه دارید دارید نیا_  

 

 ! اره

 بزنه رو دلش حرف فقط بود اومده....   بره و بزنه رو حرف نیهم بود اومده

 ! پدرش دنید قصد به اونم قبرستون تو نزاره پا وقت چیه گهید و

  

 دوشش رو از رو یبار انگار ، بود شده سبک دلش اما بود گفته جمله هی فقط

 . داد ادامه و زد یپوزخند پس بودند برداشته

 ! یبخواب خوب_ 

 

 درخت از رو اش هیتک و زد یلبخند  یخودخور روز چند از بعد بالخره و

 رو اول قدم سرش گرفتن باال با و کرد بشیج وارد رو دستش دو هر ، گرفت

 . شد جلب هیسا هی حرکت به توجهش اما برداشت

 



 ! همراهشه رهیم که جا هر روز چند نیا کردیم حس که اشنا یا هیسا

 ! نهیبب رو هیسا تونست یم عصرها فقط که بود نجایا جالب

 ! بود دهید قبال که یسوار موتور همون واقع در

 

 بود شده مطمئن بایتقر هیسا دنیباد االن اما داشت رو حس نیا چند نیا تو

 . ی  واقع

 . شد رهیخ هیسا  به متفکر و کرد لیما چپ سمت به یکم رو سرش

 

 : گفت باخودش  لب ریز

 فقط قصدش پس ، بود کرده کارو نیا حاال تا رسونه بیاس بهم خواستیم اگر_

 !یلیدل هر به حاال  زدن   دید

 

 هی با ، کردیم اش یعصبان بزنه چوب رو اهشیس زاغ نفر کی که نیهم و

 هیسا به  برنده و زیت که ییها چشم با و فکر یب  ، اورد باال رو سرش حرکت

 .برداشت زیخ سمت اون به بود شده رهیخ

 

 پر و گرفت یم میتصم عیسر که بود نیهم افسون بد یها خصلت از یکی

 ! رسوندش یم اجرا ی مرحله به عجله

 یم که یکار حتما و دیبا اما افته یم یاتفاق چه اون از بعد نبود مهم براش

 ماتیتصم نیهم جزوء هیسا سمت به رفتن قایدق و دادیم انجام را خواست

 !  بود عجوالنه

 

 رد کنارش از یکس هر شد یم باعث که رفت یم راه عجله با چنان افسون

 .داد ینم موضوع نیا به یتیاهم خودش اما بشه رهیخ بهش و برگرده شهیم

 



 خارج قبرستون از نبود حواسش که بود شده غرق هیسا گرفتن فکر تو انقدر

 کهوی نکهیا تا رهیم طرف اون و طرف نیا به زهیغر یرو از داره و شده

 رفت حال در مردم و بود ابونیخ ،کنار شد رهیخ اطرافش به و ستادیا سرجاش

 . نبود سوار موتور از یرد ای یخبر اما امد و

 

 نقشه حال در و متفکر ، برگشت عقب به و  کرد مشت رو دستش یحرص

 سوار یتاکس ستادنیا از بعد بالفاصله و داد تکون یتاکس یبرا یدست دنیکش

 . شد
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 زیچ همه که دونستیم و نهیب یم رو سوار موتور بازم که بود مطمئن افسون

 !شهیم مشخص یزود نیهم به

  نزاره نهیبب رو مرد که یوقت"  داد قول خودش به ، کرد یا قروچه دندون

 . رتشیبگ و کنه فراره

 

 !  خودشو هم

 ! حالشو هم

 

 . دیغر لب ریز

 منو هنوز...  کنمیم ات کهیت چهل ، رمتیبگ یوقت  مزخرف ی کهیمرت_ 

 ! ینشناخت

 



 . دیپرس بلند افسون تعلل دنید با بود نکرده حرکت هنوز که یتاکس ی راننده

 ؟ برم کجا یابج_

 

 

 و کرد و بلند سر ، اومد رونیب الیخ و فکر از ، دیشن رو راننده یصدا افسون

 کردن یخواه معذرت بدون عادت طبق و دیخر جون به رو راننده یشاک نگاه

 : گفت

 !  دیخر بازار سمت رمیم_ 

 !  تومن ده شهیم_ 

 

 . داد جواب و شد زدن چونه الیخ یب حوصله یب افسون

 ! شهیم رید وفتیب راه!  باشه_ 

 

 : گفت بشنوه که یجور و کرد یاخم افسون ی  ادب یب به جلو ی نهیا از راننده

 ! دادن قورت رو ایح ، کردن تف ادبو...  میقد یجوونا جوونم_ 

 

 المثل ضرب به توجه یب افسون اما شد ساکت و انداخت راه رو نیماش و

 پنجره سمت به رو سرش شد یم روون سمتش به که ییها غره چشم و  ناقص

 منبع هر از و شد یم بخار که هوا ی  سرما و ادم از پر ابونیخ به و چرخوند

 چشمش نشد متوقف از نیماش یوقت تا و شد رهیخ شد یم خارج یا کننده گرم

 ! نگرفت رونیب از رو

 

 افسون ، برگشت افسون سمت به و کرد پارک یا گوشه رو نیماش راننده

 داد راننده دستت به ، اورد در فشیک از رو پول و گرفت شهیش از رو نگاهش

 ! شد ادهیپ و



 

 شد یم و بود تر گرم رونیب به نسبت یهوا ، شد دیخر مرکز وارد که یوقت

 سمت به و کرد رو نکاریهم یمعطل یب افسون و  اورد رونیب دستکش و کاله

 . افتاد راه مغازه

 

 ینم دلش به چکدومیه اما گذروند یم نظر از رو یمجلس یمانتوها یکی  یکی

 یقشنگ خور تن که بلند یکم ی  خاکستر یمانتو هی دنید با نکهیا تا نشست

 . کرد مانتو یبررس به شروع مغازه نیتریو یجلو و شد جلب نظرش داشت

 

 اما باشه توجه یب کرد یسع افسون ، ستادیا کنارش نفر هی بعد قهیدق چند

 و شد رهیخ بود ستادهیا اش شونه به شونه بایتقر که یکس به بالخره نتونست

 .شد درشت درجا هاش چشم

 همون و یسوار موتور لباس همون با ، بود دهید قبال که بود یمرد همون

 ! کلیه

 

 موتور مرد و بود درست مشخصاتش تمام اما بود دهیند رو اش افهیق که درسته

 . بود ستادهیا جلوش قایدق سوار

 ! برنده و قیعم ینگاه و سرد یصورت با رخش به رخ

 افکارش یبلبشو تو تونستینم و کردینم یاری ذهنش که اشنا ی چهره هی

 !هیک مرد نیا که بشه متوجه

 جور و جمع رو خودش عیسر یلیخ اما اومد بند زبونش هیثان چند عوض در  

 . دیپرس و زده ایدر به دلشو  ، کرد

 ؟یکنیم بیتعق منو یچ واسه_ 

 

 ابرو و کرد فرو اش یسوار موتور چرم کت بیج تو هاشو دست خونسرد مرد

 . داد ادامه ختهیافسارگس اما افسون.  داد



 یب  یندار ناموس خودت مگه...  یکن دنبال منو یکنیم غلط تو اصال ، نه_ 

 ! مادرت و خواهر دنبال وفتنیب مردم ادیم خوشت...  رتیغ

 

 

 به افسون ، تیعصبان با افسون و کرد یم نگاهش یخونسرد با همچنان مرد

 بهش یکمک چیه مرد سکوت و دیخر مرکز یشلوغ... انداخت ینظر اطرافش

 . دیپرس نباریا  دهینشن دیشا کرد فکر  لحظه هی، کرد ینم

 ؟ کهیمرت یافتاد راه من دنبال چرا گمیم ؟ یشنوینم_ 

 

 بزنه حرف خواست دوباره و ستادیا مرد ی نهیس به نهیس بزرگ قدم کی با و

 .دیشن که

 !  خوامیم که یهست یهمون قایدق_

 

.... انداخت نیچ افسون یابروها نیب و گفت یالعجل ضرب رو حرفش مرد

 انداخته ییابرو مغرورانه و کرد باز رو اش نهیس یرو شده قالب یها دست

 و مغرور ، بود رفته فرو شوک تو و بود مونده باز دهنش که یافسون روبه

 . داد ادامه سرد

 ! نکن عجله!  بایشک افسون یفهمیم فردا_

 

 خارج دشید ی نقطه از زود یلیخ و کرد گرد عقب افسون یها چشم یجلو و

 .شد

 طور چه دونست ینم که یشوک و موند افسون رفت که سوار موتور مرد

 !  کنه رشیتعب

 



 با یمواز رو هاش دست یعصبان کندش ذهن و مرد یاشنا ی چهره ریدرگ

 ادی به نتونست اورد فشار خودش به قدر چه هر ، کرد مشت و گرفت پاهاش

 . دیپرس خودش از فشیضع ی حافظه از عاجز و ارهیب

 یاتفاق چه قراره فردا ؟ بود یچ منظورش  ؟ بود اشنا انقدر چرا  ؟ بود یک_

 ؟ا وفتهیب

 

 

 رفته سوار موتور مرد چون نکرد دایپ سوالش یبرا یجواب چیه متاسفانه اما

 نیا یراحت به مرد اون دونستینم ، کنه داشیپ تونست ینم افسون و بود

 کجاست بزنه حدس نتونه کس چیه و کنه پنهان رو خودش که داره رو ییتوانا

! 

 

 [۱۰:۱۵ ،۲۰۱۸/۱/۱۱(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 41_پست#

 

 ، کرد یم تماشا رو جاده و بود داده لم ادیشه نیماش ی   راننده کمک یصندل رو

 ادشی یحساب و درست هنوز که سوار موتور دنید و قبل روز اتفاق از بعد

 که یمکتین یرو نشستن و تفکر ساعت مین دیشا گذشت از بعد ، هیک بود ومدهین

 سمت به داشت یبد تینها یب حس که یحال در و مجبورأ بود طبقه همون تو

 هم باز بخره رو نظرش مورد ی  مانتو خواست یوقت ، بود افتاده راه مغازه

 .بود شده شوکه

 

 دار مغازه پول کردن پرداخت هنگام اما بود شده پسندش و  دهیپوش رو مانتو

 بود گفته نییپا سر همون با گذاشت یم دیخر پاکت داخل رو لباس  که یهنگام

. 



 ! خانم  کردن حساب شما یبرا رو مانتو نیا_ 

 

 به رو و  داده قرار کنارش گهید ی سهیک دو مانتو یحاو ی سهیک بر عالوه و

 : که بود گفته داده افسون سردرگم ی چهره

 .دیشناسیم شونویا شما گفتن و اومدن ییاقا_ 

 

 . بود دهیپرس  و اومده دار مغازه حرف نیب برنده ییصدا با و تند

 اقا؟ یچ یعنی_

 

 . بود گفته و کرده اخم جوابش در دار مغازه

 فردا که گفتن و دادن سفارش شما یبرا رو نهایا فقط محترم خانم دونمینم_

 ! ننتونیب یم یدورهم تو.... نشه فراموشتون

 

 خارج مغازه از و برداشته رو دیخر یها پاکت یعصب و شوکه تنها افسون و

 . بود شده

 بود شده غضبناک تیغا به و شوکه مرد ی  کارها از یحد به افسون روز اون

 عوض در اما بگرده دنبالش بود نکرده یسع یحت ، کنه تمرکز تونست ینم که

 لیوسا و مانتو و بود رفته یا گهید ی مغازه به ها پاکت انداختن دور بدون

 . بود کرده یداریخر دوباره و نو از رو نظرش مورد

 

 نیهم به و بوده قراردادنش ریتاث تحت مرد قصد که دونست یم ییجورا هی

 ! بود دهیخر براش رو بود دهیند هنوز که پرت و خرت یسر هی و مانتو خاطر

 به و بفروشه زهایچ نیا به رو خودش بخواد که نبود یدختر هم افسون اما

 دید رو مرد یوقت و ارهیب یدورهم به خودش با رو لیوسا بود داده قول خودش

 !کنه پرتشون صورتش تو



 

 دنید بدون و رفته اتاقش سمت به کراستی بود برگشته خونه به که شب یحت

 . بود اومده رونیب داخلش لیوسا الیخ یب و کمد تو بود کرده پرتشون لیوسا

 

 سمت به داشتند ادیشه ن  یماش بر سوار عصر چهار ساعت جمعه روز ، حاال

 و بود کرده پاکت کی به لیتبد رو ها پاکت افسون و رفتند یم کوه کنار یالیو

 خودش همراه رو لیوسا ادیشه نکردن مشکوک و پالتوش اوردن ی بهونه به

 . بود اورده

 

 روشن رو شوفاژ ، بود راحت  جهت همه از الشیخ هم اش خانواده مورد در

 هی تو گذاشتنشون با رو ها پاکت!  نره رونیب بود کرده سفارش رضا به و کرده

 هرگز که دادیم بهش یدرس و کرد یم پرت مرد صورت تو و بود اورده پاکت

 !  بشه کینزد بهش نکنه جرات گهید

 

 یه و شد یم اش هیروح فیتضع باعث مدام که داشت هم مزخرف حس هی اما

 تیغا به یچشما و هولناک بتیه و  مرموز مرد   نیا پَس   از تو گفت یم بهش

 !  ییایبرنم اش یخال

 

 وا و باشه یعاد ادم هی از شتریب یزیچ هی مرد کرد یم حس ییجورا هی

 اجازه افسون سرتق یرو اون اما بود نخواهد یاسون کار سرش از کردنش

 !  بده انجام خوادیم دلش یکار هر مرد بزاره و بشه میتسل که دادینم

 

 به یاروم مشت ، ومدینم ادشی اما  بودش دهید ییجا بخوره قسم تونست یم

 . بپرسه شد باعث و کرد خودش متوجه رو ادیشه که دیکوب پاش

 ؟ یناراحت یزیچ از_

 



✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 .داد جواب خشک و دیچرخ ادیشه سمت به یکم ، کرد باز رو مشتش بالفاصله

 ! نه_ 

 

 . داد ادامه مصرانه ادیشه بلعکس

 ! کنهیم تتیاذ یزیچ انگار_

 

 رک زد،یم حرف کمتر سشیرئ کاش  کرد آرزو ،  گرفت هوا از یکام افسون

 .داد جواب

 !  امیبرم پسش از خودم ، دیکن کمکم دیبتون شما که ستین یزیچ_ 

 

 نیچن افسون که زدیم حدس ، دیخند و گرفت اش خنده افسون رفتار از ادیشه

  برخالف دختر نیا که دیفهمیم و بودش شناخته بایتقر ، بده بهش یجواب

 ایب کوتاه وجه چیه به و داره مردونه یا هیروح اش دخترونه کلیه و صورت

 ! ستین



 

 عصر شیم و گرگ خاطر به رو نیماش یباال نور  چراغ ، دیخند هم باز

 : گفت  و کرد روشن

 !  نطوریهم حتما_ 

 

 قطع قصد که ادیشه اما چرخوند رو سرش بازم  ، داد تکون یسر افسون

 . داد ادامه نداشت رو مکالمه کردن

 ..... یدورهم مورد در_ 

 

 . کرد گوش سکوت در و فشرد بهم رو هاش لب افسون

 دهیرس مقصد به بایتقر ، انداخت اطراف به ینگاه ، کرد یا سرفه تک ادیشه

 . کرد صحبت به شروع پس  بودند

 یچ هر و یبمون من کنار کن یسع...  هستن ها گنده کله ی همه نجایا _

 ستین الزم تو و باشم داشته جلسه من ممکنه اما یکن ادداشتی رو یشنویم

 مورد در کس چیه با یندار حق نکهیا یبدون خوامیم که یزیچ تنها یباش اونجا

 کنه صحبت مورد نیا در باهات خواست یکس هر...  یکن صحبت شرکت

 ادم اون از باشه ادتی اونجاست هم پوالد امشب...  یکنیم یاطالع یب اظهار

 ! یکن یدور حتما... حتما

 

 تو یا جرقه ادیشه یصدا دنیشن با ، شد کینزد بهم متفکر افسون یابروها

 که بود اوردهین خاطر به کامأل رو زیچ همه هنوز اما شد زده ذهنش یپستوها

 :گفت و اومد افکارش نیب ادیشه

 ؟یشد متوجه_

 



 سر از و قبل از شتریب  رو لبهاش ، زد بهم رو تمرکزش جمله کی نیهم 

 و مجبورا ، بود شده خارج دستش از افکار ی رشته باز...  فشرد بهم حرص

 . دیپرس متفکر

 مسئله نیا رو بشه دیتاک نهمهیا   ی  ازین چه  بدونم خوامیم اما ام متوجه_ 

 ؟ هیک ادم نیا مگه....

 

 و خورد یسخت  تکون افسون که  داد نیماش به یگاز و زد یپوزخند ادیشه

 رو پاش که ادیشه عوض در ، نزد یحرف اما کرد برخورد یصندل به کمرش

 :گفت سوالش جواب در بود برداشته گاز یرو از

 ستین شتریب ماه چند و کسالی....  حافظ  واردات و صادرات شرکت سیرئ_ 

 اندازه از شیب سال کی نیا تو اما کرده قبول رو حافظ شرکت استیر که

 ...کرده شرفتیپ

 

  زنهیم حرف خودش با داره که انگار ضیغ و حرص با ، دیکش یقیعم نفس

 .داد ادامه

 خوادیم که  فیکث موجود هی کل در....  سنگدل..  یعوض...  رحمیب کار تو_

 گهید یشد متوجه اگر حاال....  خونده کور اما ارهیب در چنگم از رو دهیمزا

 ! کن یدور ازش فقط... بدم یا گهید حیتوض چیه خوامینم

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 



 [۱۰:۱۶ ،۲۰۱۸/۱/۱۱(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 43_پست#

 

 شتریب دیشا ، شد رهیخ پاش کنار پاکت به جهت یب و متفکر ، کرد اخم افسون

 شد قطار هاش چشم یجلو لمیف کی مثل زیچ همه که دینکش طول هیثان کی از

 . اورد ادی به رو زیچ همه و

 !پوالد به سرش شدن دهیکوب و استخدام روز

 ذهنش و بودش دهید روزید و بود کرده فراموشش تیاهم یب که یا چهره

 با حاال و ارهیب ادی به بود نتونسته افسون اما اشناست پوالد بود دهیفهم ناخوداگاه

  !  پوالد همون سوار موتور مرد   که بود شده مطمئن  ادیشه یها صحبت

 ! حافظ پوالد

 

 گلوش به دهن اب شد باعث بود افتاده دلش به که یا دلهره نیهم و دیترس یکم

 ! وفتهیب سرفه به و بپره

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 زده حرف نفر چند با ورودشون محض به ، بود مونده تنها ادیشه ی گفته طبق

  کی  به شتریب یدورهم ، بود کرده ادداشتی رو زیچ همه افسون و بودند

 ! تیجمع کم ی  نینش شب کی تا داشت شباهت بزرگ ی  مهمون

 



 مشغول  شب یها لباس نیباتریز در دهیپوش بودند اومده که ییها خانم اکثر

 نشده حاضر که بود افسون تنها و بودند شون یکنار فرد با صحبت ای رقص

 ی  جایب اصرار از خودش راحته نکهیا اعالم با و ارهیب در رو مانتوش بود

 . بود کرده خالص ادیشه

 

 یعقالن ریغ رفتار الیخ یب بود دهید رو افسون یلیم یب که یوقت هم ادیشه 

 از نفر چند و بایز یها خانم با صحبت مشغول ، خودش نظر از افسون

 . بود شده واردات و صادرات یها شرکت صاحبان

 

 رو افسون و شدند الیو یها اتاق از یکی وارد نفر چند با ادیشه بعد ساعت مین

 !  کردند رها بسته یدرها پشت پوالد خطرات بر یمبن ادیشه دیتاک با

 

 که بود یمجلل و بزرگ یالیو ، انداخت ینظر اطرافش به حوصله یب افسون

 . داشت یم وا خوردن حسرت به رو یا نندهیب هر

 

 : گفت خودش با

 از کاش...  کنم کار نبود ازین وقت چیه و میداشت پول یکاف ی اندازه به کاش_ 

 راحتم وجدانم یکم کاش....  بودم نشده اخرج میمدار اخالق خاطر به کارم سر

 !  زاشتیم

 

 فراموش رو هاش حسرت ی همه برادرش و مادر یاداوری با بالفاصله اما

 هاش حسرت تمام ، زد یپوزخند ، گرفت خونه تجمالت از رو نگاهش  و کرد

 ! رفت نیب از و باخت رنگ

 

 نداشت یلیدل.  گذشت بود اومده نجایا به تا ادیشه همراه به که ییراهرو از 

 دهاشیخر.  دیدیم رو پوالد دیبا بلعکس  ، بمونه همونجا بود گفته ادیشه چون



 حرص کردن یخال از بعد راحت الیخ با و کرد یم پرت صورتش تو رو

 . گشت یبرم راهرو به دلش تو زده چمباتمه

 

 به یاطالع چیه نبود قرار و بود یسادگ نیهم به زیچ همه خودش نظر از

 نکهیا بدون اطیاحت تیرعا با رو لشیوسا و پالتو راحت یالیخ با پس بده پوالد

 ! برداشت بشه متوجه خدمتکار یحت

 

 متوجه ، زارهیم یکنار ی  راهرو تو رو لیوسا تمام خدمتکار که بود دهید قبال

 راحت پوالد دونست یم و شیدینم یکس پس نداره یچندان دید اونجا بود شده

 !  کنه داشیپ تونه یم

 

 یها حرف بایتقر و بود دهید رو کارهاش از چشمه هی ، نتونه که بود محال

 ! داشت قبول رو ادیشه

 

 ستین اطراف اون یکس که شد متوجه اطراف به ینگاه با ، شد اطیح وارد

 الیو اطیح چپ ی گوشه سمت به  و کرد دایپ رو الیو دنج قسمت بعد هیثان چند

 . رفت شدیم محسوب کور ی نطقه که

 

 !  کاج بلند یها درخت گهید طرف  و بود استخر طرف کی

 اون تو تونست یم  افسون فقط و بود روشن نور کم المپ هی سرش پشت از

 یها یصندل از یکی یرو هوا روشن و کیتار تو پس باشه داشته دید نقطه

 .موند منتظر و  داد قرار کنارش رو پاکت ، نشست ییرو روبه

 

 : گفت سرش پشت از ییصدا که دینکش درازا به انتظارش

 ؟ یمن منتظر_ 



 

 

✨ 

✨✨ 
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 دنشیپر جا از بود رفته فرو فکر به که افسون گوش کنار پوالد یناگهان یصدا

 یسخت که ییصدا و تیعصبان با ، دیچرخ عقب به کامال و ستادیا صاف ،

 : گفت تمسخر با دارتش نگه نییپا کرد یم یسع

 !  حافظ پوالد_

 

 : گفت و زد یپوزخند صداش سرد تن همون با پوالد

 ! یشناخت پس_

 

 : گفت و دیجو رو هاش لب کرد، مشت رو هاش دست

 ! رونیب ایب_ 

 

 .  یدیم گوش تو و زنمیم رو حرفم پس ، یبود من منتظر...  نداره یلیدل_ 



 

 ادامه  تیجد با پوالد که گذاشت جلو قدم هی و گرفت لجش حرف نیا دنیشن از 

 . داد

 یعنی یکیتار نیا تو یایب یوقت....  کن گوش حرفمو و سرجات بمون_ 

 ! یکرد قبول دهینشن حرفمو

 

 : گفت و کرد درشت چشم ، شد خشک سرجاش

 زبون به و بدم پس رو یدیخر چرا دونمینم که یلیوسا نجایا اومدم فقط_ 

 !بردار من سر از دست بگم خوش

 

 .دیرس گوشش به مرموزش یصدا

 بخرم روهم تو خوامیم چون دمیخر ، دو.... یبر یک گمیم من ، کی _

 فکر دمیم وقت بهت بعد یکنیم گوش تو و زنمیم حرفمو ، سه....  دخترجون

 ! نه از ریغ باشه یزیچ هر جوابت دیبا اخر در و یکن

 

 ذهنش به یفکر ، داد سوق باال به رو افسون یابروها پوالد یدستور لحن

 : گفت یمخالفت گونه چیه بدون و زد یپلک ، شد کج لبش ی گوشه  و دیرس

 !یبگ تو یچ هر باشه_ 

 

 زیانگ رعب ی هیسا اون تو پوالد نهیبب خواستیم ، رفت جلوتر یقدم نترس

 ! دهیم بهش یشنهادیپ نیچن و کرده پنهان رو خودش یجور چه

 

 و واسش داشت نقشه.  هیچ شیاصل حرف بفهمه و رونیب بکشونتش خواستیم

 ! امد یم رونیب یوقت حالش به یوا

 



 .داد ادامه و داد جلو رو لبهاش 

 ! باالس یادیز من نرخ یبدون دیبا اما کردم قبول منم یگفت تو_ 

 

 وارید از رو اش هیتک یباز شدن تر جالب با  ، شد جا جابه هیسا تو پوالد

 :گفت سرد و زد یپوزخند گرفت

 !باشه که قدر ی،هرچ خرمتیم_

 

 جواب لب به لبخند اما زد پوزخند یعصبان و  یحرص دلش تو ، دیخند افسون

 .داد

 ! کنم قبول تا کن ام یراض!  میکن معامله ایب پس_

 

 ها هیسا نیب از بالخره افسون ضینق و ضد یها حرف کردن باور بدون پوالد

 . اومد رونیب

 ! نهیس به نهیس....  رخ به رخ... زد مهیخ افسون یرو بلندش قد

 و برد جلو اش گونه قصد به لمس یب رو دستش ، شد خم صورتش یرو

 .زد لب سنگدل

...  بگو نرختو....  کم یکی ادیز یکی....  دارن ینرخ هی ها زن ی همه_

 ! دارمیخر

 

 

✨ 

✨✨ 
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  به یشکن دندون جواب داشت دوست یلیخ و خوردیم رو خونش خون افسون

 ، بود گرفته ادی یزندگ نیا از اما بده بود ستادهیا روش روبه که یدوسر وید

 دادن نشون یجا به پس یکن لیتحل همه از اول دیبا زدن ضربه از قبل

 .دیپرس و داد باال ییابرو تشیعصبان

  ؟ بدم انجام یکار چه واست دیبا...  یخوایم یچ من دنیخر یازا در و_  

 

 گر انیعص یها چشم به....  کرد دور افسون صورت از رو انگشتش پوالد

 تر راسخ مشیتصم تو بود شده باعث افسون بودن متفاوت ، شد رهیخ  افسون

 . بشه قبل از

 

 و بلند قد دختر نیا دهیم انجام رو نکاریا تونستیم که یکس تنها پوالد نظر از

 بود خودش از تر کوتاه یکم قدش که  شفاف یها چشم و پر یصورت با الغر

 .بود ،

 

 . زد لب صورتش یرو شده خم تشیموقع دادن رییتغ بدون

 یم راحت یلیخ وتو دارم  الزم اطالعات....  یکن یجاسوس برام خوامیم_ 

 . یبرسون دستم به رو اطالعات اون یتون

 

  انفجاره حال در سرش  کرد یم حس رفت ینم نیا از باالتر افسون یابروها

 !شهیم ذوب داره اش جمجمه ریز کنان قل قل مغزش و



 

 در اما کنه پوالد نثار بود بلد ناسزا و فحش یچ هر تا کرد باز رو دهنش

 .دیپرس تیجد با و کرد شهیپ صبر یسخت به هم باز عوض

 ؟ یکن خرج کار نیا واسه قدر چه یحاظر_

 

 . داد جواب پرغرور و  زد یشخندین  پوالد

 . ستمین پولش نگران...  یبخوا که قدر چه هر_

 

 :گفت و گذروند نظر از رو پوالد یسرتاپا تمسخر با افسون

 ! پولدار جناب... مشخصه_

 

 سمت به  و گذاشت جواب منتظر رو پوالد تر تمام چه هر یخونسرد با و

....  برداشت رو پاکت ، رفت داشت قرار وارید کینزد یصندل کنار که  پاکت

 چه و شد یچ که نشد متوجه اما اورد باال رو پاکت و دیچرخ پا ی پاشنه رو

 پوالد یبازوها حصار نیب وارید به دهیچسپ که دید رو خودش فقط ، افتاد یاتفاق

 چگونهیه بدون رو اون بایتقر و داده هیتک وارید به رو دستش دو هر کف که

 . بود کرده خودش محصور  یلمس

 

 صورت   تو ، افتاد پاش کنار صدا با و شد رها دستش از پاکت تعجب و بهت از

 . کرد زمزمه شوکه پوالد  کینزد یادیز

 ؟ یکنیم یغلط چه یدار_

 

 قبل از شتریب و خورد سخت یگره افسون ی ادبانه یب لحن از پوالد یها اخم

 افسون اما دیچسپ وارید به افسون سر که ییجا تا برد کینزد رو صورتش

 ! بترسه و بکشه کنار تیموقع نیا تو تونستینم



 پوالد یناگهان حضور اما کرد باز زدن داد یبرا رو دهنش اول ی وهله در 

 شد باعث بود نفس کی ی اندازه به که کمش ی فاصله و صورتش ک  ینزد

 سخت و پهن ی نهیس به رو هاش دست عوض در  و بماسه دهنش تو حرف

 .نخورد تکون هم متریلیم کی یحت پوالد اما دیکوب پوالد

 

 چه هر که دادیم دستور مغزش و بود گرفته قرار پوالد ی طرهیس تحت کامال

 ! بده نجات آسا وحشت حصار نیا از رو خودش دیبا زودتر

 نخ به نخ دنید با چند هر بود یراض اومده وجود به تیموقع از اما پوالد

 . نکنه خراب رو اش نقشه تا زدیم یحرف دیبا افسون صورت

 

 مشامش به که یمیمال عطر به توجه یب ، کرد کج دنیبوس حالت به رو سرش

 .زد لب افسون لب کینزد بدجنس دیرس یم

 

 من با تو اگر و شدن مشکوک بهمون که هستن ما سر پشت محافظ تا چند_ 

 نقشه ندارم دوست  منم.....  ادین خوشش یلیخ ادیشه کنمیم فکر یبش ریدستگ

  ، نترس....  بمون سرجات و  نزن کیج پس بشه خراب نشده شروع هنوز ام

 . ادیم خوشت دونمیم

 

 راست... انداخت ینظر گفتیم پوالد که یسمت به چشم ی گوشه از افسون

 دیبا مسلما و بودند شده رهیخ بهشون دورتر یکم یکلیه مرد دو ، گفتیم

 بود کرده اش یعصب پوالد ی  حرفا اما دادیم انجام رو بود زده پوالد که یحرف

 . ختیر یم رو زهرش دیبا و

 

 یلبخند ، کند پوالد ی نهیس یرو از بود یکیتار تو که رو راستش دست

 . کرد زمزمه و زد یاجبار

 پس برمیم لذت نه  ادیم خوشم بهت شدن کینزد از نه من...  اقا ریخ نه_

 . باش ساکت و بفهم دهنتو حرف



 

 تمام با و کرد مشت رو راستش دست  بزنه یحرف بتونه پوالد نکهیا از قبل و

 صورت که کرد یکار و پوالد یپهلو  و هیکل کینزد ییجا به دیکوب توانش

 زمزمه بدجنس که بود اون نباریا و زد یشخندین....  نهیبش درد به پوالد

 .کردیم

 ! ببر لذت و سایوا نجایا تو حاال_ 

 

 

✨ 
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 صورت ضربه شدت از ،  کرد برخورد هدف به قایدق افسون مشت ی   ضربه

 ، فشرد بهم ادشیفر نشدن بلند یبرا رو هاش دندون و نشست درد به پوالد

 یکار نیچن به دست بخواد و باشه چموش حد نیا به تا افسون کردینم فکر

 !  بزنه

 

  داره بود دهید که ییدخترها با یبزرگ فرق دختر نیا که بود شده متوجه حاال

 . دادیم نشون بهش رو پوالد یرو اون دیبا....  اوردین خودش یرو به اما



 ! چشم برابر در چشم

 یکم پس گرفت یم رو بود کرده که یکار جواب دیبا و بود زده یا ضربه

 قصد به و  کند وارید از رو راستش دست ، شد خم سمتش به قبل از شتریب

 و شد پوالد قصد و تین متوجه زود یلیخ افسون اما اورد نییپا افسون کمر

 :گفت دواریتهد

 

 یحت...  بشن مشکوک بهم ستین مهم برام یحت کشمیم غیج بخوره بهم دستت_

 ! کنمیم کارو نیتا اما بشم  اخراج ستین مهم برام

 

 یرو پوالد نگاه که ساخت یم جمله و کردیم یهج رو کلمات تیجد با چنان

 کمر کنار و نشدند متوقف اما کردند مکث هاش دست و شد قیدق صورتش

 رو سرش ازا در و دیخند افسون ترس به پوالد ، دادند هیتک وارید به افسون

 یباصدا و دوخت افسون یصورت یها لب به رو هاش چشم و داد تکون یکم

 : گفت مرموز اما ریز

  ؟ ستادهیا کتینزد حد نیا تا مرد هی ادیم بدت یبگ یخوایم_ 

 

 . کرد زمزمه خودش با  ، داد فشار وارید به رو سرش افسون

 ! افتادم یریگ عجب_

 

 :گفت دوباره پوالد

 !  کنمینم فکر طور نیا که من_ 

 

 یال از ، کرد بسته و باز بهم هاش دندون فشردن با رو هاش چشم افسون

 . دیپرس دادن جواب بدون اش  شده چفت یها دندون

  ؟ یداریبرنم سرم از دست چرا بگو فقط  _



 

 از ریغ یدختر هر اگر دیشا و شد فشرده هاش گونه که یجور دیخند نرم پوالد

 به یتیاهم افسون اما شدیم پوالد مجذوب داشت حضور تیموقع نیا در افسون

 چشم به میمستق و ترس یب رو انعطافش یب و سخت نگاه و داد ینم مسائل نیا

 . بود دوخته پوالد یها

 

 . زد لب  تیجد با و کرد جمع رو لبخندش بالخره

 !یادیشه اریدست و یمنش تو چون _

 ؟ نکنم قبول اگر و_  

 ! یکنیم قبول_

 

 هدف مورد رو سرش اش هیکل یجا به نباریا داشت دوست ، زد پوزخند افسون

 در که شد متوجه ، انداخت ها محافظ به ینگاه مین یکنجکاو با  ، بده قرار

 به پا با خواست و گرفت شکل لبش یرو یبدجنس لبخند هستند شدن دور حال

 دستش سرعت به و بود ها حرف نیا از تر زرنگ پوالد اما بزنه ضربه پوالد

 به که دختر ی شده ازاد نفس به  ، شد جدا افسون از و کند وارید از رو

 رو کتش ی لبه دو شد، رهیخ زدیم موج اش چهره در خاطر یاسودگ  وضوح

 : گفت یخونسرد با و کرد صاف و گرفت

 ! بایشک خانم ستین یاسون کار من به زدن ضربه_ 
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 از ترس یحت ای و تشیموقع گرفتن نظر در بدون بود شده ازاد که افسون

 پوالد صورت به و زد چنگ نیزم یرو از رو پاکت ها محافظ شدن متوجه

 . دیغر و کرد پرت

 !  بخور ابشو کوزه دم بزار شنهادتویپ ضمن در....  درک به برو_ 

 

 که شد باعث و افتاد پوالد یپا کنار پوالد صورت به شدن دهیکوب از بعد پاکت 

 به افسون اما برداره افسون سمت به یقدم محکم یفک و ترسناک یتیجد پوالد

 و انداخته ینظر دوشون هر به کینزد استخر به و داد تیموقع رییتغ سرعت

 : گفت

 من...  نمتیبینم ام یقدم کی تو یحت ، یشینم کینزد من به وقت چیه گهید_ 

 یکی برو پس  بزنم یکار نیچن به دست حاضرم نه و کنم کار تو با حاضرم نه

 !کنمینم قبول هم رمیبم اگر یحت من چون بده انجام برات نکارویا کن دایپ رو

 

 : گفت زیام ریتحق و

 !  ستمین یفروش من ، پولدار  مثال یاقا نکش من رخ به رو پولت_ 

 

 با افسون که یزمان و کرد گوش افسون یها حرف تمام به سکوت در پوالد

 تنها کرد تمام رو حرفش شدیم نییپا و باال شدت به خشم سر از که یا نهیس

 :گفت کالم کی

 ؟ یمطمئن_ 



 

 گفت و گرفت فاصله پوالد از ، رسوند جوش ی نقطه رو افسون حرف نیهم و

: 

 ! درک به برو_ 

 

 دادینم نشون اش یمنف جواب یحت و رفتار به نسبت یالعمل عکس چیه که پوالد

 دیشا و قدم کی دیشا  شد دور ازش و گذاشت سرش پشت رو کرده جشیگ و

 یصورت هر به....  ختیر یم رو خودش زهر دیبا ، بره نتونست اما قدم دو

 .شدیم که

 

 چند و برگشت رو رفته قدم دو و دیچرخ ، داد رونیب ضرب تک رو نفسش

 . بود ستادهیا پوالد سر پشت بعد هیثان

 .  زدیم رو حرفش دیبا

 باال ابرو افسن دنید با و برگشت عقب به سرش پشت از پا یصد دین با پوالد

 : گفت و برد فرو بشیج داخل رر هاش دست  ، داد

 ؟ یخوا یم یچ_ 

 

 : گفت و کرد زیر رو هاش چشم افسون

 و پولدار یادما...  خورهیم بهم تو مثل یفیکث موجود از حالم بگم رفت ادمی_

 جز که تو مثل یکی....  رنیم باال دستاشون ریز کردن بدبخت با که یدرد یب

 گهید کباری خوامینم که یریحق انقدر....  ستین مهم برات یچیه فشیکث منافع

 ....با مطمئن.... نمتیبب

 

 و یعصب یا ی چهره با پوالد  که یوقت کرد ریگ افسون دهن تو حرف

 داد بایتقر صورتش تو.  دادیم فشار شدت به و بود گرفته رو بازوش وحشتناک



 و دشیکش جلو به ازاردهنده و خطرناک ،  بشنوه یکس که یحد در نه اما زد

 :گفت

 نکن یکار...  محترم خانم یبش مونیپش بعدا که نزن یحرف و ببند دهنتو_

 بلبل!  یکن نگاه صورتم تو ینکن جرات وقت چیه که ارمیب سرت به ییبال

....  چشم یبگ یتونیم فقط من شیپ.... یعوض ادیشه  اون واسه بزار اتویزبون

 ....  ینکش نطق و یببند دهنتو دیبا

 

 : گفت و داده هلش عقب به و کرد رها رو افسون یبازو و

 حرفو هی پوالد باش ادتی اما یریم و یشیم دور  چشمام از  االن نیهم_ 

...  یکن قبول و یکن فکر حرفم به یدار وقت روز چند...  زنهینم چندبار

 کنم؟ تیحال ای یدیفهم
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 با ، کرد دگرگون رو حالش و نشست افسون یها چشم قاب  به پوالد صورت

 دندون یجور گذشته از یخاطرات و درد سر از درهم ییها اخم و خراب یحال



  نداشت دوست نیا از شتریب ، اومد در لرزه به صورتش که فشرد بهم رو هاش

 شدن ریدرگ ، گرفت رو دردناکش یبازو و نهیبب رو یادم نیچن هاش چشم

 روز هی داد قول خودش به اما بود یعقالن ریغ پوالد با موقع نیا تو و االن

 ! بده انجام رو نکاریا ادیب شیپ تشیموقع یوقت

 

 انگشت ، داد نییپا قیعم ینفس با رو اش نهیس یرو زده چمبره بزرگ حجم

 : گفت دواریتهد و اورد باال رو لرزونش  دست

!  وقت چیه...  نشو کینزد من به....  کنمیم تیشکا سیپل به بعد ی دفعه_ 

 . یبریم گور به منو سمت از کمک یارزو

 

 با بلند یها قدم با کردیم نگاهش مغرور و باال یسر با که پوالد از مشوش و

 شیپ در رو الیو راه و شد دور باشه نشده زیچ چیه متوجه ادیشه که دیام نیا

 . گرفت

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  نیا که بود مطمئن ، بود شده بیعج یدختر ریدرگ امروز یدار خنده شکل به

 دوست و ومدیم خوشش چالش از اما ستین ایب کوتاه ها یراحت نیا به دختر

 ! بکنه خوادیم که یکار به مجبور رو دختر نیا داشت

 ستین یفروش گفت و دیکوب صورتش به رو بود دهیخر که ییها لباس یوقت

 اما باشه داشته رو خودش یعاد یزندگ بده  اجازه و کنه رهاش خواستیم

 نظر از....   شد عوض مشیتصم زد رو ها حرف اون و برگشت که یوقت

 دیبا شده که طور هر و نداشت رو بخشش اقتیل سر رهیخ دخترک پوالد

 !  کنه یهمکار باهاش تا کردیم مجبورش



 

 ساختمون یپشت در قیطر از و گرفت شیپ در رو ساختمون پشت از اومده راه

 ، شد ساختمون وارد خدمه از یکی کمک با داشت خبر ازش یکس کمتر که

 .کرد دیتاک بهش رو و گذاشت خدمتکار دست کف یپول

 ! یدیند نجایا منو_

 

 .داد جواب و دیبوس رو تراول ینیریخودش با و زد یپهن لبخند خدمتکار

 . اقا جمع التونیخ_

 

 داخل دیکشیم دکی به رو خدمتکار نگاه لحظه نیاخر تا که رو پولش فیک

  داد سر بشیج

 . برس کارت به_

 

 نشده تموم جلسه هنوز که شد مطمئن دیند رو ادیشه یوقت و شد ساختمون وارد

 نهیبب رو ادیشه که یوقت و نشده دخترک بتیغ متوجه یکس  داد احتمال ،

 ! نمتشیبیم دوباره

 

 پر جام ، کرد تعارف بهش رو جام از پر ینیس و ستادیا روش به رو خدمتکار

 ، خوردن   زنگ حال در اش یگوش شد متوجه که برداشت رو قرمز عیما از

 رو تماس شماره دنیباد و دیکش رونیب رو یگوش ، برگردوند سرجاش رو جام

 . کرد وصل

 .آقا سالم_ 

 ؟ حسام شد رتیدستگ یچ_ 

 ! دهیمزا و هاست محموله مورد در هاشون حرف تمام....  کنمیم شنود دارم_

 ؟ برگشت دختره ،  رمیگیم ازت لشویفا بعدا کن ضبط رو همه_ 



 

 .داد جواب بعد و دیشن یخش خش خط پشت از  ، کرد یمکث حسام

 ! هیعصبان شدت به و برگشته_ 

 

 : گفت حسام که نزد یحرف و شد کج لبش

 !  بشه جاسوسمون تونهیم کردم دایپ دختره نیا از بهتر رو یکی_ 

 

 با و برداشت رو یبعد جام ، کرد تعارف بهش رو ینیس بازهم یبعد خدمتکار

 .داد جواب تر تمام چه هر تیجد

 . بده انجام گفتمو بهت که یکار فقط_ 

 !  کمتره خطرش_

 

 . کرد اضافه  صداش به تحکم

 ! برس خودت کار به ، گفتم که نیهم_

 

 . رفت داران سهام از یکی سمت به دست به جام و کرد قطع رو یگوش و

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 نیا تا حافظ پوالد شدینم باورش هنوز ، بود داده هیتک یصندل به فکر در غرق

 نه چند هر ، کرده بسنده مشت کی زدن به فقط اون و شده کینزد بهش حد

 نرم پنجه و دست یبرا یتیموقع نه و داشت وجود شتریب واکنش یبرا یوقت

 ! دوسر وید اون با کردن

 

....  رفتیم رژه هاش چشم یجلو وحشتناکش و سرد یها چشم ریتصو هنوز

 اش لهیمخ تو بود دهیکوب و بود کرده قاب رو چشم جفت دو اون نفر کی انگار

 کرد یم اش یعصب قبل از شتریب لحظه هر و نبود برو رونیب یجور چیه که

. 

 

 یبرا زهیانگ بود شده ها چشم قاب اون و رهیبگ دل به نهیک بود شده باعث

 ! مثل به مقابله

 

 بسته در به ینگاه ، شد بلند یصندل یرو از و دیکوب پاش یرو ، رو مشتش

 . دیکش یپوف و انداخت

 یم رفع رو اش یتشنگ دیبا و بود شده اش تشنه شدت به تیعصبان فرط از

 . کرد

 

 . کرد سفت رو اش یروسر گره  دیکش اش شده خشک یگلو به یدست

 . شد خارج راهرو از دوم بار یبرا بلند یها قدم با و شد بلند

 



 که ییمردها و زن رقص و سالن وسط ی همهمه به توجه یب و شد سالن وارد

 سمتش به مستخدم کردن دایپ از بعد دندیرقص یم سالن کیتار مهین یفضا تو

 . رفت

 

 داد بلند یصدا با بود مجبور افسون و بود بلند یلیخ سالن داخل یصدا و سر

 . بزنه

 

 : گفت بلند و ستادیا مستخدم یرو به رو 

 . ام تشنه!  خواستم یم اب وانیل هی_  

 

 چرا که بود کرده تعجب ، انداخت افسون یسرتاپا به یبیعج ینگاه مستخدم

 چون عوض در  نزد یحرف اما نکرده عوض رو لباسش هنوز دختر نیا

 بود دهیشن رو اخرش ی تکه تنها و بشنوه رو افسون حرف بود نتونسته درست

 . داد جواب بلند

 ! خانم گردمیبرم االن_ 

 

 قرار وارید کنار که ییها یصندل از یکی یرو افسون و شد دور مستخدم

 . شد رهیخ بودند دنیرقص حال در سالن وسط که یافراد به و نشست داشت

 

 ، کنه دایپ رو حافظ پوالد نتوانست یوقت و دیکش سرک اطراف به یکنجکاو با

 : گفت لب ریز و انداخت باال یا شونه

 ! طلب فرصت ی  عوض ی   کهیمرت درک به بره_

 



 ، برسه  مستخدم تا موند منتظر صبرانه یب و پاش دادن تکون به کرد شروع

 تعارف همراه به و امد سمتش به دست به ینیس مستخدم بعد قهیدق چند درست

 : گفت ینیس کردن

 ! خانم یدنینوش دییبفرما_  

 

 آب چرا نکهیا از متعجب ، انداخت جام به ینگاه بود اش تشنه واقعا که افسون

 : گفت و گرفت دیترد با رو جام ی هیپا ختنیر یجام نیچن تو رو

 ! ممنون_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 شده رهیخ بهش مشکوکانه کیتار یفضا اون تو و داد تکون رو جام یبار چند

 . دیکش بو و برد اش ینیب کینزد رو جام اخر در و

 

   سرش پشت از که ییصدا و افسون ینیب به جام داخل   ی  دنینوش تند   ی  بو خوردن

 : گفت کبارهی به



 ! محترم خانم مشروبه_ 

 

 !شد همزمان

 دستش از جام و دیپر جا از نداشت رو ییصدا چیه دنیشن یامادگ که افسون

 . شد تکه هزار و افتاد نییپا ، شده رها

 

 صدا صاحب که افسون اما نشد اتفاق نیا متوجه چکسیه صدا و سر اون تو

 : گفت و برگشت عقب به قبل از تر یعصبان شناختیم یخوب به رو

 ؟ یداریبرنم سرم از دست چرا بپرسم شهیم_ 

 

 : گفت مرموز و کرد نگاهش رهیخ پوالد

 ! یگشتیم دنبالم یداشت شیپ قهیدق چند کنمیم فکر_

 

 .داد جواب زنان پوزخند و اوردین خودش یرو به افسون

 ! ینباش ، هستم من که جا هر شهیم!  ینیبب خواب به_

 

 رو پاهاش و کرده حلقه رو هاش دست ، بود داده وارید به رو اش تنه مین پوالد

 به ، کند وارید از رو تنش ، بود انداخته هم یرو یضربدر جذاب یژست به

 : گفت تیجد با و رفت افسون سمت

 !  ییتو ستادمیا نجایا که دیند رو من و شد سالن وارد که یاون_ 

 

 اش یتشنگ و گرفت پوالد از ضیغ با رو نگاهش و دیکش یقیعم نفس افسون

 : گفت پوالد اما کرد عبور پوالد یجلو از ، کرد فراموش رو

 !یباش خالف تو ادینم بهت_ 



 

 متوجه که یحال در و دیچرخ ، کرد اخم و ستادیا حرکت از افسون یپا

 . دیپرس بود نشده منظورش

 ه؟یچ منظورت_ 

 

 : گفت و زد یشخندین پوالد

 . یبرس کارت به یتونیم! نداشتم یمنظور_

 

 ییباال لب افسون.  شد دور ازش افسون سوال از پر ی چهره به توجه یب و

 . شد راهرو وارد مشوش یذهن با و دیگز رو اش

 

 یوقت و شد رهیخ در به و ستادیا بود داخلش هنوز ادیشه که یاتاق در پشت

 موند منتظر و داد تکون یسر باشه داشته پوالد حرف از یبرداشت چیه نتونست

 . بشه تموم یطوالن ی جلسه نیا تا

 

 بود انداخته ها زن از یکی کمر دور که یدست و خنده با ادیشه بعد ساعت مین

 یخوب ی جهینت جلسه که بود مشخص اش چهره از و دیخندیم ، امد رونیب

 ! داشته

 

 یجد افسون دنید با ادیشه ، رفت ادیشه سمت به و شد بلند حوصله یب افسون

 : گفت و شد

 ! شده تموم کارمون....  میگردیبرم_ 

 

 هیبق و ادیشه نیب که یا یخداحافظ از بعد و داد تکون سر حرف یب افسون

 . کردند ترک شهر مقصد به رو الیو شد برقرار



 

 به و بود رفته فرو فکر به شدت به افسون ، کردینم صحبت چکسیه نیماش در

 ، جلسه یعال ی جهینت از خوشحال ادیشه و کردیم فکر رفتارهاش و پوالد

 . بود یرانندگ حال در شاد و سرخوش

 

 یجلو خودش ی خواسته به بنا رو افسون ادیشه بالخره و شد یط زمان

 و دیپوش رو پالتوش افسون ، رفت و کرد ادهیپ اتوبوس ستگاهیا نیتر کینزد

 که یزمان اما دیرس شون یزندگ ی محله به زود یلیخ و شده اتوبوس سوار

 و  شد مواجه خونه داخل از ونیش یصدا و باز در با ستادیا خونشون یجلو

 ! کنه دایپ رو مادرش تا شد خونه وارد یسرعت چه با و طور چه دینفهم

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ، کرد پرت یکنار به اورده خودش با چرا دونست ینم که رو  پاکت لیدل یب

 پوالد نگاه و افتاد رونیب پاکت داخل از بود دهیخر که یا ترمه طرح یروسر

 یحال در و زد پوزخند هیثان چند گذشت از بعد پوالد اما کرد همراه خودش  رو

 تنش از رو لباس ، نشست تخت یرو کرد یم باز رو لباسش یها دکمه که

 . دیپرس پوالد و  خورد در به یا تقه ، ستادیا  دیکش رونیب



 ه؟یک_ 

 

 .دیرس گوشش به واضح و و رسا حسام یصدا در پشت از

 . اقا منم_ 

 

 : گفت و کرد پرت تخت یرو ، رو هاش لباس

 !  تو ایب_

 

 به رو و  دیکش رونیب رو حوله در کردن باز از بعد و رفت کمدش سمت به

 : گفت تیجد با بود ستادهیا اش یکینزد در که حسام

 ! شنومیم خوب_ 

 

 پنجره یرو روبه یکار زیم یرو صوت ضبط دستگاه کی و برگه چند حسام

 : گفت و گذاشت

  دستامونه تو هاشون نقشه تمام بایتقر....  هاشون حرف تمام ی خالصه نیا_

 !میببر رو دهیمزا یراحت به میتونیم و

 

 : گفت و بست رو کمد در ، افتاد پوالد یشانیپ به ینیچ

 ؟ گفتن هم رو دهیمزا متیق_ 

 

 . داد تکان سر حسام

 . اقا نه_

 . ما شدن برنده تا مونده هنوز پس_ 

 



 : گفت و زد یلبخند حسام

 ! دیبر یم_ 

 

 : گفت و افتاد راه حمام سمت به پوالد

 کارت هرحال به...  میکن دایپ رو دهیمزا متیق دیبا ، حسام عقله شرط اطیاحت_ 

 !  باشه گفتم که ییکارا به حواست فقط یکن استراحت یبر یتونیم ، بود خوب

 

 . زد صدا رو پوالد دیترد با و کرد دست دست یکم حسام

 اقا؟_

 

 . داد جواب حسام به پشت و ستادیا پوالد

 ... بگو_

 ... یزیچ هی فقط_ 

 ؟یچ_

 

 :گفت و داد رونیب تاسف رو نفسش حسام

  ستین معلوم و خونه دهیرس تازه....  دنیدزد را خانم اون برادر دادن خبر_

 ! دهیدزد رو بچه پسر اون یک

 

 . دیپرس کنجکاو ، برگشت عقب به و شد خشک رهیدستگ یرو پوالد دست

 دن؟یدزد برادرشو_

 

 : گفت و انداخت نییپا سر حسام



 !اقا بله_

 

 به پوالد و نبود درست نیب نیا یزیچ ، شد تر محکم پوالد یابروها نیب گره

 . دیپرس ، بود شده موضوع نیا متوجه یخوب

 چته؟ تو_ 

 

 همه به زود یلیخ که پوالد ذکاوت و هوش به" یا یلعنت ، کرد بلند سر حسام

 : گفت و فرستاد شدیم واقف زیچ

 احتمال ، بدن نجات رو بچه نتونستن ها بچه اما دیباش مواظب دیبود گفته_ 

 ما ستین بهتر اقا.... باشن بدن یاعضا قاچاق یباندا از و دزدا بچه از دنیم

 !  بود فینح و بچه ، میبگرد پسره دنبال

 

 : گفت یسرد به بعد و شد رهیخ حسام به حرف یب پوالد

 ! برس کارها ی هیبق به ، رونیب یبر یتونیم ، ستین الزم_ 

 

 اصرار سوخت یم بود دید که یفیضع و الغر ی بچه پسر یبرا دلش که حسام

 . کرد

 ...ب! اقا_

 

 حرفش حسام نداد اجازه صداش تیجد و شد قبل از تر بلند یکم پوالد یصدا

 : گفت و  بده ادمه رو

 !یبریم سر حوصلمو یدار.....  برس کارت به و رونیب برو_ 

 

 رو اتاق حرف یب و نداد ادامه داشت را یحرف نیچن دنیشن توقع که حسام

 کی یط و بود شده رهیخ اتاق ی بسته در به و ستادیا پوالد اما کرد ترک



 و دیکش رونیب رو اش یسوار موتور لباس ، رفت کمدش سمت به یان میتصم

 . رفت نگیپارک سمت به و شد خارج اتاق از هاش لباس دنیپوش از بعد
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  داد تکان یسر خوردیم صورتش به که یسرد باد به توجه یب موتور بر سوار

 . دیشن رو اگزوزها بلند یصدا و داد موتور به یگاز ،

 

 گرم رو هاش گونه و برگشت صورتش به نفسش بازدم و دیکش یقیعم نفس

 یسرمازدگ یجلو بود توانسته یخوب به صورتش یجلو ی پارچه ، کرد

 .ردیبگ رو صورتش

 

 یب و هدف یب و بود شده رهیخ شکافتیم رو جاده دل که ینور به کرده اخم

 از و دیرس شهر شلوغ قسمت و وسط به  کم کم ، بود زده جاده دل به فکر

 .... کرد کم سرعتش

 

 مورد مکان به نکهیا تا کرد یم عوض رو حرکتش جهت مدام ها نیماش نیب

 رو موتورش ییالیو و اجرنما کوچک ی خونه در یجلو و دیرس نظرش

 . کرد متوقف

  و کرد باز داشت که یدیکل با باز رو خونه در دیترد یب و شد ادهیپ موتور از

 و یمیقد تاب تونست سرش کردن بلند محض به و  شد وارد موتورش با همراه

 !  نهیبب رو خورده ترک حوض

 وفتهیب بود قرار ندهیا در که یاتفاقات یبرا رو خودش دوباره و رفت یم دیبا

 .  کرد یم اماده



 !  بود رفته خواب به خونه نیا تو اش یسنگدل و یرحم یب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 یلیخ رو مادرش ونیش یصدا ، رسوند خونه داخل به رو خودش سرعت به

 . شناختیم خوب

 سرشون ییبال چه دونستینم هنوز و دیپر یم رونیب نهیس از داشت قلبش

 ! اومده

 

 یدر پا یجلو کباری ، رسوند خونه داخل به رو خودش نفس یب و دوان دوان

 محض به زانوش و پا ی  تو دهیچیپ درد به توجه یب اما افتاد و خورد یسکندر

 . ستادیا صاف و کرد پرت طرف هی به رو فشیک خونه به ورود

 

 از یخبر و زدیم زجه مادرش و مهربان یدستا نیب اشکبار یها چشم با بایز

 . نبود رضا

 . رفت بایز سمت به لنگان لنگان و داد قورت رو دهنش اب

 

 ینم اما دیشن یم بایز نامفهوم یها حرف از ییزایچ هی ، زد زانو یسخت به

 طرف نیا به افسون و کردن ینم کار اش یمغز یها سلول ، گهیم یچ دیفهم

 ! کنه دایپ رو رضا  دیشا تا کرد یم نگاه طرف اون و

 

 بردار سر به ییبال چه دونست ینم افسون و رضا گفت یم فقط بایز

 ! اومده کوچکترش

 .دیپرس مستاصل بایز یها ونیش نیب و کرد باز لب  بالخره



 ؟ اومده سرش ییبال چه ؟ کجاست ؟ شده چش رضا...  مامان شده یچ_ 

 

 بود کردن ونیش و ختنیر اشک حال در بسته یها چشم با موقع اون تا که بایز

 : گفت و گرفت رو افسون یبازوها ناالن و کرد باز رو هاش چشم حال یب

....  مادر بردن رو رضا ؟ سرم تو زمیبر یکار چه ؟ میکن کاریچ االن مادر_ 

 !  بردن رو رضا

 

 :وگفت گرفت باال رو سرش و

 .... خدا خدا خدا ؟ اومده سرش ییبال چه ؟ کجاست االن ام بچه ایخدا_ 

 

 که رو بایز یبازوها بیغر یبغض با ، بود کردن سکته حال در که افسون

 .دیپرس و  گرفت افتاد یم داشت

 بردتش؟ یک ؟ اوردن سرش ییبال چه ؟ مگه شدهیچ رضا مامان؟ یگیم یچ_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۳۴ ،۲۰۱۸/۱/۱۶(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 53_پست#

 



 خاطر به تنفسش اما زد لب یماه مثل بار چند بود نمونده براش یتوان که بایز

 چشم حال یب  ، کرد غلبه بهش کم کم ضعف و بود شده مختل ادیز یقرار یب

 شروع شوکه و گرفت رو مادرش افسون وفتهیب نکهیا از قبل اما بست رو هاش

 . کرد مادرش دادن تکون به

 

 ... خدا رو تو...  مامان...  مامان_

 ! مامان....  اومد سرت ییبال چه 

 

 شهال اسمش که مهربان مادر  به رو شد دیناام مادرش اومدن هوش به از یوقت

 : گفت منگ و جیگ بود

 ؟ بردن کجا رو رضا ؟ شده چش مادرم خانم شهال_ 

 

 هم افسون و بگه یزیچ دیترسیم.  نزد یحرف و داد تکون یسر تاسف با شهال

 آغوش از رو اون و رفت بایز سمت به عوض در بشه دچار بال نیهم به

 . خوابوندش نیزم یرو و دیکش رونیب افسون

 

 ختیریم اشک که مهربان سمت به ، اورد یم در سر یپرستار از و بود ماما

 : گفت و دیچرخ

 ! سرش ریز بزارم اریب بالشت قبلش ،  اریب اب اشپزخونه تو برو_ 

 

 .دیپرس هم باز زیر ییصدا با و نشست بایز سر یباال زانو چهار افسون

 ؟ کجاست رضا_ 

 

 کردن چک حال در و گرفت رو بایز ساعد ، اوردین باال رو سرش شهال

 : گفت مجبور اما ظالمانه...  زد ایدر به دل نبضش



 گرفتن بغل غم یزانو وقت االن....  دنیدزد مادرت یچشما یجلو برادرتو_ 

 یجون که مادرت....  ها حرف نیا و سیپل یپ یبر دیبا...  دخترجون ستین

 !یتوئ کارا نیا دنبال وفتهیب دیبا که یاون...  نداره

 

 ینم ،  دیفهمینم رو خودش حال ، رونیب زدیم حدقه از داشت هاش چشم

 !  خبره دونست

 و مات افسون و بود شده هوشیب جلوش مادرش ، بودند دهیدزد رو بردارش

 . بود ، دادیم انجام شهال که ییکارها و مهربان امد و رفت به رهیخ مبهوت

 

 سرش به رو هاش دست  شد رو روبه بتیمص بزرگ حجم با یوقت کم کم

 . اورد هجوم گلوش به بغض و گرفت

 یا یلیس اون از بعد و محض سکوت  نبود هم یواکنش چیه ، نبود یحرف چیه

 . اورد خودش به رو افسون و  شد نواخته گوشش به ناکجااباد از که بود

 

 یبرا اما شدینم متوقف هاش اشک که بود یمهربان بود زده یلیس که یاون

 به واقعا رو افسون و گوشش تو بود زده ارهیب خودش به رو افسون نکهیا

 ! بود اورده خودش

 

 چه هر دیبا که بود نیا اونم زدیم زنگ ذهنش تو زیچ به فقط ، دیپر جا از

 !   نشوند یم عزا به رو یلعنت یدزدا بچه اون و  کرد یم دایپ رو رضا زودتر

 

 از  مهربان داد و غیج به توجه یب نباریا ، زد چنگ رو فشیک لنگان لنگان

 ،  بترسه و ادیب هوش به مادرش دیترس اخر ی لحظه اما  رونیب زد خونه

 .  ستادیا

 

 : گفت و برگشته شهال سمت به



 . سیپل اداره رمیم_ 

 

 یم دایپ برادرشو سیپل که دیام نیا به هوا یکیتار به توجه بدون سرعت به و

 . رفت رونیب خونه از  کنه

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 یفضول یبرا که ینفر چند یرو به  رو خونه در  و زد حرف سیپل نیاخر با

 سوختن حال در که چشمش ریز یدست...  بست ظیغل یاخم با بودند شده جمع

 دور یها گذشته از اما بود شده جمع اشک هاش پلک سد پشت ، دیکش بود

 ! آرزو کی بود شده افسون یبرا کردن هیگر

 

 کی دنیچک نییپا  از غیدر یول سوخت یم و شد یم اشک از پر هاش چشم

 ! اشک قطره

 



 هم باز اما ختیر یم نییپا یا قطره چند چپش چشم از اوقات یگاه ، چند هر

 ! اومدند ینم نییپا ها اشک یول شدند یم تلمبار دردها ، کرد ینم یفرق

 

 فیک داخل شهیهم که رو برادرش عکس ، بود کرده تیشکا ، زد یتلخ لبخند

 با کردن صحبت ، سیپل اومدن با حاال و بود داده رو  داشت یم نگه اش یپول

 بود اشون خونه یرو روبه پارک که شدن دهیدزد ی   صحنه یبررس و مادرش

 !  موند یم جهینت منتظر و کرد یم صبر دیبا و بود کرده دایپ خاتمه زیچ همه

 

 هم گهید بار کی ها سیپل با صحبت یط در ، بود قرار یب همچنان مادرش

 مادرش شیپ و رهیگیم یمرخص روز چند بود گفته شهال و بود شده هوشیب

 . موند یم افسون شیپ هم مهربان ، شهال از تیتبع به ، مونهیم

 

 ، رفت ها تیکاب از یکی سمت به و انداخت خانم شهال به یمتشکر نگاه افسون

 شده یقیطر هر به دیبا!  نداشت رو یقرار یب نیا رفع ییتوانا و بود قرار یب

 . کرد یم آروم رو خودش یلعنت اون به اوردن رو یحت

 

...  انداخت بهش ینگاه ، کرد یم یآشپز داشت آشپزخونه تو مهربان

  دیکش یآه ، نتشیب ینم شب تا و خونشون تو زنیریم اقوام تمام فردا دونستیم

 ! 

 

 .زد صداش و رفت سمتش به

 !  مهربان_ 

 

 .داد جواب بچرخه سمتش به نکهیا بدون

 ؟ بله_ 



 

 خودش حال به پس کنهیم هیگر داره دیفهم...  بود دار خش و هیگر صزاش

 : گفت و رفت نظرش مورد نتیکاب سمت به ، کرد رهاش

 ! خونتون نیبر فردا کن یراض مامانتو_ 

 

 صورتش رو درشن و زیر یها ،اشک دیچرخ سمتش به یمعطل یب مهربان

 . داد جواب و کرد باز رو نتیکاب در...  بودند زده چمبره

 نیتوه شما به آخرش بدم جواب منم بزنن یحرف ترسمیم...  انیم اقوام فردا_ 

 رفتن اونا یوقت...  رمیگیم یمرخص خودم دیبر کن یراض مادرتو...  بشه

 ؟ مهربان باشه...  دیایب زنمیم زنگ

 

 به اوقات یگاه... گهیم رو راستش داره که دونست یم ، دیکش یآه مهربان

 خاطر به رو شهال یگاه و بودند شده خیتوب یکل اشون ییتنها نیهم خاطر

 !  متهم استقالل به بایز کردن قیتشو

 

 الشیخ که ،افسون دیچرخ گاز سمت به هم باز و گفت"  یا باشه" لب ریز

 : گفت و آورد رونیب نتیکاب از رو فندک و بسته بود شده راحت

 !  امیم پارک تو رمیم_ 

 

 گاریس ی بسته دنید با که بزنه یحرف خواست دیچرخ سمتش به بازم مهربان

 : گفت و شد یعصبان

 !یبود شده خوب که تو...  نکش گفتم صدبار_ 

 

 : گفت و دیخند تلخ افسون

 ؟یبلد که جامو...  امیم بشم آروم کمی پارک تو رمیم  ؟ چند یریس خوش دل_ 



 

 خارج خونه از اون از بعد و آشپزخونه از مهربان یها حرف به توجه یب و 

 . شد

 

 که ییاونجا اما بود روشن ها ،چراغ نشست خونشون یرو روبه مکتین یرو

 با و نبود دید تو مکتین کنار بلند درخت وجود خاطر به بود نشسته افسون

 شدیم یوقت چند که یگاریس اش یشگیهم پناهگاه تو تونستیم راحت الیخ

 . کنه یخال سرش رو ایدن از حرصش تمام و کنه دود رو بود کرده ترکش

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۵۱ ،۲۰۱۸/۱/۱۷(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 55_پست#

 

 

 

 باال ، گرفت انگشت دو نیب و دیکش رونیب پاکت ته به ضربه هی با رو گاریس

 نیب دیترد یب بالخره و کرد راستش و چپ بار چند هاش چشم یجلو و اوردش

 . دیکش گاریس تن هی شعله دستش دادن قرار محافظ با و داد قرارش لبش

 



 هیر اول ، زد رو پک نیاول یعصب یشخندین با و کرد رها پاش کنار رو فندک

 پوک دو و کرد عادت زود یلیخ اما سوخت گاریس تلخ دود هجوم از هاش

 . زد گذشت مثل رو یبعد

 

 چشم از اشک قطره کی بالخره و رفت رژه هاش چشم جلو رضا ریتصو

 رو دود و کرد دور لبش از باز رو گاریس ،  دیچک نییپا به و گرفت شر چپش

 . فرستاد رونیب

 

 یصدا بعد و کرد جلب رو توجهش یخش خش یصدا تر طرف اون یکم

 !  شده داشیپ اش یزندگ تو لیدل چه به دونست ینم که یمرد

 

 !  حافظ پوالد بازم

 

 با افسون یها انگشت نیب گاریس به رهیخ درخت ی تنه به زده هیتک  پوالد

 : گفت مرموزش یصدا تن همون

 ؟ یمطهر و پاک کال کردمیم فکر_ 

 

 ، کرد لهش کفشش ریز و انداخت پاش یجلو بود دهیرس انتها به که رو گاریس

 . داد جواب یعصب  کردنش روشن نیح و دیکش رونیب یا گهید گاریس

 ! ستین مربوط تو به_  

 

 : گفت و گرفت درخت از رو اش تنه ، دیخند ضرب تک پوالد

 ! لعنت برمنکرش_ 

 

 : گفت دار شین و شد مکتین کینزد



 !دنیدزد برادرتو دمیشن_

 

 هجوم پوالد سمت به و نیزم کرد  پرت رو گاریس ، دیپر جا از کهوی افسون 

 دهیکوب رو پوالد پشت و بود هاش انگشت نیب پوالد ی قهی بعد هیثان چند ، برد

 . درخت ی تنه به بود

 

 . دیغر اش شده دیکل یها دندون یال از پوالد صورت تو

 ستین دیبع یعوض توئه از ؟ نه مگه بود تو ؟کار شیدیدزد خودت نکنه_ 

 !  امیب راه باهات بشم مجبور من تا یبکن نکارویا

 

 صورتش به رکشانینف که افسون یها نفس و نیخشمگ صورت به رهیخ

 . داد جواب یخونسرد با کرد یم برخورد

 !  ستمین ایدزد دله نیا اهل_ 

 

 افسون به پوالد ی مردونه قدرت ، فشرد و گرفت رو افسون مچ دو هر و

 کبود مچش نبود مهم براش که بود خراب حالش یحد به افسون اما دیچربیم

 یها انگشت نیب از رو مچش و دیکوب پوالد یپا ساق به پاش با عوض در بشه

 . دیکش رونیب پوالد یقو

 

 . داد جواب پوالد درهم صورت به رو و داد تکون یبار چند رو دستش

 ستین دیبع شده داتیپ من یزندگ تو یگور کدوم از ستین معلوم که ییتو از_ 

 ! نامردته خود کار دونمیم...  کنمیم تیشکا ازت و رمیم فردا نیهم ،

 

  نامرد ی ،کلمه محکم رو فکش و رفت جلو قدم کی ، دیکش یقیعم نفس پوالد

 : گفت و انداخته خط اعصابش و



 ! یبش مونیپش بعدا ممکنه...   بچه بفهم دهنتو حرف_

 

 در پا از داشت برادرش نبود بغض و حرص ، شد براق توصورتش افسون 

 به نهیس و رفت جلو ، کردیم خالص رو خودش یجور هی دیبا و آوردش یم

 :گفت پوالد ی نهیس

 از پس!  باشه... یدیندزد یگیم ؟ ؟ها یکنیم یغلط چه نفهمم دهنمو حرف_  

 کس هر ای یباش تو ستین مهم برام ، کنمیم تیشکا فردا من یول برو نجایا

 ! مشکوکم بهت من...   گهید

 

 چه بود میقد پوالد اون اگر و بود دهیند  یدختر نیهمچ حاال تا ، دیخند پوالد

 ! رحم یب و باشه خونسرد بود گرفته ادی یول کردیم نثارش یا دهیکش بسا

 

 ، زد زل افسون نفرت از پر یها چشم به میمستق آورد، نییپا رو سرش یکم 

 : گفت و داد جلو نانیاطم ی نشونه به رو فکش

 شه؟یم یچ بعدش یدونیم اما یبد انجام یتونیم یدار دوست یهرکار_ 

 . بگم بهت خودم بزار

 

 و چرخوند انگشتاش دور دور هی و برداشت رو فندک ، نشست مکتین یرو

 . داد ادامه

 یوفتیم و یدیم دست از کارتو ، کنمیم تیشکا ازت ، شمیم تبرعه من بعدش_

 ؟ اما...  زندان ی گوشه

 

 تا یزیچ و زدیم قل وجودش تو نفرت و حرص ، افتاد نفس نفس به افسون

 : گفت لب به شخندین پوالد و نداد یجواب.  بود نمونده انفجارش

 ...  یکنیم قبول شنهادمویپ تو عوض در ، کنمیم دایپ برادرتو من_



 

 

 روزی،پ کرد باز طرفش دو رو دستهاش و انداخت پاش یجلو ییجا رو فندک

 : گفت دانیم

 ! اس ،منصفانه ینیبیم_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 .دیپرس تمسخر با و کرد له هاش انگشت نیب رو گاریس پاکت و زد پوزخند

 ؟ منصفانه_

 

 . داد ادامه منزجر ، نییپا انداخت رو پاکت

  ؟ منصفانه یگیم نیا به_

 

 : گفت تلخ و دیگز زبونشو ، کرد بسته و باز هاشو چشم



 دنیرس یبرا یحاضر  ؟ نه نداره وجود یمردونگ و رحم جو هی وجودت تو_ 

 تو که داره وجود ینیتضم چه اون از بعد یول ؟ یفداکن ویزیچ هر هدفت به

 تو مثل یادم به دیبا چرا من....  قولت ریز یزن ینم و یکن یم دایپ بردارمو

 ! تو مثل یخطرناک ادم....  کنم اعتماد هیچ و هیک ستین معلوم که

  ؟ امیم نظر به ونهید من نظرت به

 

 افسون به یجور زمختش صورت و یکیتار اون تو ، دیدرخش پوالد یها چشم

 بلند مکتین یرو از ، انداخت یم ترس به رو یا نندهیب هر که کرد یم نگاه

 افسون نثار یکج یلبخند  شد، مسلط خودش به ، رفت عقب سالنه سالنه ، شد

 .  اورد زبون به کوتاه یجنلهو کی تنها و کرد

 !  کننده نابود اما کوتاه جواب کی

 

 : گفت شدنش دیناپد از قبل  نابکار و مرموز

 !  یمجبور_ 

 

 دنیپر به شروع افسون یها ،پلک شد گم یکیتار تو که رفت عقب انقدر و

 و گرفت صورتش به رو دستش دو هر کف پوالد ی رفته راه به رهیخ ، کرد

 بشه داریب بود شده گرفتار داخلش که یخواب از تا دیکوب اش گونه یرو بار چند

 ! بود تیواقع ، نه اما

 

 : گفت لب ریز...  دیخند درد پر ، داد باال رو سرش

 !  یزندگ نیا به لعنت_ 

 

  ، افتاد راه خونه سمت به و شد خارج پارک از درهم و مغشوش یفکر با و

 . شد بلند اش یگوش امکیپ یصدا  ، بست سرش پشت رو خونه در



 

 رفت یم هال یورود سمت به که یحال در و دیکش رونیب بشیج از رو یگوش

 خوند رو امیپ مضمون یوقت اما بود ناشناس شماره....  گرفت صورتش یجلو

 !  هیک مقابلش طرف شد متوجه و

 

 ! بود مضمون نیا به امیپ

 ! ح.پ....  جون دختر ادهیز من صبر....  کن ویس منو ی شماره_ 

 

 : گفت و چپوند بشیج تو حرص با رو یگوش ، دیجو رو لبش پوست یعصب

 !  درک به برو_ 

 

 !  رفت خونه سمت به و

 

 سیپل با و شد سیپل ی اداره وارد یوقت ، گرفت یمرخص و زد زنگ بعد روز

 پا از دست و نبود صبر به دعوت جز یزیچ کرد مالقات پرونده مسئول

 !  بود برگردونده خونه به رو افسون  درازتر

 

 یکس به بودند دهیپرس ازش که بود نیا داشت وجود که یا یمنف ی نکته تنها

 ، بود نتونسته اما ارهیب رو پوالد اسم بود کرده یسع بار چند افسون و مظنونه

 گفتیم اگر و کنه سکیر دینبا دونست یم افتاد یم که پوالد یها حرف ادی به

 . افتاد یم اتفاق نیهم قایدق

 ... کارش

 .... ابروش

 ... اش یازاد



 جهینت در شدیم ممکن ریغ بایتقر برادرش کردن دایپ نداشت رو ها نیا یوقت و

 . داد یم دست از رو زشیچ همه

 

 ی هیقض از اقوام تمام االن تا مطمئنا و بود ده ساعت ، شد خارج یکالنتر از

 دیترسیم ، رفت یم عتریسر بود بهتر ، بودند شده خبردار رضا شدن دهیدزد

 . بشه خراب مادرش حال بازهم نابجا یها حرف و رفتارها با مبادا

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 حرکاتشون و ها حرف با یکاف ی اندازه به اقوام که یوقت بعد هفته کی

 افسون که یوقت و بود نکرده دایپ یرد هنوز سیپل یوقت ، کردند رهاشون

 . زد زل صفحه به و اورد باال رو یگوش شد دیناام بالخره

 

  اما شهیم دایپ رضا گفت یم روز هر ، کرد یم فکر موضوع نیا به روز هر

"  بده امیپ خواست یم و اورد یم باال رو یگوش و شد یم دیناام بعدش روز

  داد ینم امیپ و دیکشیم پس پا باز یول"  دمیم انجام رو یخوایم که یکار باشه

 . بود پُر امروز اما

 

 از تر فیضع ، بود مرگ به رو الیتقر و بود شده بد حالش بازهم مادرش

 رو غذا و داروها دعوا یحت و تیعصبان و زور به دیبا روز هر و بود شهیهم

 از اما بودند نگذاشته تنهاشون مادرش و مهربان هفته کی نیا تو ، دادیم بهش

 . کرد یم اشون یزندگ حال به یفکر هی دیبا و بود بس گهید افسون نظر



 

 یادرس به  ، سیپل ی اداره به رفتن از بعد و بود گرفته یمرخص همه از اول

 یبرا انسالیم خانم هی با که تا بود رفته بود گرفته خانم شهال از زور بت که

 قرار الزم یها صحبت از بعد و کنه مالقات مادرش از مواظبت و یدار نگه

 کنار ستین افسون که یزمان تا و کنه کمک بهشون فردا از که بود شده نیا بر

 . بمونه مادرش

 

 لیموبا به رهیخ و نشست رو ادهیپ یها مکتین از یکی یرو کوفته و خسته

 . داد تکون رو مرددش یها انگشت

 

 . کرد پاک و پیتا بار نیچند و نیچند

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 . شدیم مجرم و جاسوس کی به لیتبد داشت ، بود سخت

 !  کنه رها رو برادرش  تونست ینم و کنه قبول رو نیا تونستینم

 



 یم نیسنگ و سبک یوقت یول  زندان وفتهیب و بره لو ممکنه که دونست یم

 نبود نیا از شتریب....  ارزه یم رفتن زندان به برادرش شدن دایپ دیدیم کرد

 !  کنه تحمل تونست ینم رو رضا

 

 و خودش بودنش خاطر به بود حاضر و خواست یم رو برادرش افسون

 ! بده هم رو کارش نیا تاوان بود حاضر و کنه فدا رو وجدانش

 

 . کرد پیتا مظمون نیا به و شد جا جابه جاش سر یعصب

 هم تو اما مجبورم اره ! خوامیم نیتضم....  یکن دایپ برادرمو دیبا اما قبوله_ 

 ! یکنیم دایپ برادرمو بده ضمانت پس یدار یازین من به

 

 که داد فشار رو ارسال دیکل بسته یها پلک پشت از و بست رو هاش چشم

 و بود فرستاده رو امیپ ، نبود برگشت یبرا یراه یول شد مونیپش بالفاصله

 ! موند یم جواب منتظر دیبا

 

 اومدن از یوقت و گذشت اضطراب و استرس با حالت همون به ساعت مین

 شونه یرو ، رو شیا کوله فیک و شده بلند ، شد وسیما پوالد سمت از جواب

 . انداخت اش

 

 دیسف نیماش هی یتاکس یجا به اما کرد اخم و ستادیا یتاکس منتظر ابونیخ لب

 . کرد اومدن نییپا به شروع آروم آروم اش شهیش و ستادیا جلوش رنگ

 

 پس طرفه مزاحم با حتما کرد فکر خودش با بعد و زد پلک بار چند افسون

 تیشخص یب ی راننده به لب ریز که یحال در و نشوند یشونیپ به ظیغل یاخم

 تر طرف اون متر چند شد خاموش که ینیماش به توجه یب گفت یم ناسزا

 . ستادیا



 

 تا کرد بلند رو دستش افسون و بود شدن کینزد حال در یتاکس هی دور از

 پشت از یلکیه یمرد افسون دست شدن بلند با همزمان کنه متوقف رو یتاکس

 . افتاد راه افسون سمت به و شد ادهیپ نیماش

 

 : گفت یانعطاف چیه بدون و کرد بلند سر ، شد مزاحمش اومدن متوجه افسون

 ؟ کارتون_ 

 

 : گفت و کرد اشاره نیماش به ، دیکش اش شده انکارد شیر ته به یدست مرد

 !منتظرتونن حافظ جناب_ 

 

 .دیپرس گستاخانه و دیپر باال افسون یابرو

 ؟ ومدین خودش چرا_

 

 :  گفت خودش ،با دیخند محو  بعد یکم و خورد جا مرد

 "  کنه انتخابش داره حق پوالد...   یگستاخ دختر عجب"

 

 . داد جواب افسون طلبکار و درهم صورت به رهیخ

 ! رسونم یم رو شما من...  دارن کار شونیا_ 

 

 گذروند نظر از رو دهیاتوکش مرد یسرتا شکاک نبود بردار دست که افسون

 یها لباس...  ساده و خونسرد صورت و توپر کلیه اما بلند نسبت به قد.... 

 !  رهیخ نگاه و کیش

 



 .دیپرس

 جواب یحت که یحال در امیب و کنم اعتماد بهت دیبا من چرا و  دیهست یک شما_

 ؟ من دنبال یاومد شما و کجام من دونهیم چطور نداده منو امیپ

 

 به دیبا هم رو بودن کار محافظه و ذکاوت و هوش ، شد تر بزرگ مرد لبخند

 شخص دوم رو پوالد که بود جالب چه و!  کرد یم اضافه دختر نیا صیخصا

 !  خنده ی هیما به شدیم لیتبد براش نیهم بعدها ، بست یم جمع رو اون و

 

 رهیخ بهشون کنجکاو و شدنیم رد که ییادما و اطرافش به ینگاه هیطماءن با

 : گفت بودند

 چطور نکهیا.....  حافظ جناب مشاور و راست دست ، هستم سرامد حسام_ 

 !  لحظه چند...  گنیم بهتون خودشون رو دهیفهم

 

 برقرار رو تماس افسون منتظر نگاه مقابل و دیکش رونیب بشیج از رو یگوش

 : گفت شدن وصل از بعد و کرد

 . باشه..  نداره اعتماد من به...  نه...  نجاستیا بله....  سالم_  

 

  با و گرفت افسون سمت به رو یگوش و

 ! کنه  صحبت که کرد اشاره ابرو حرکت

  

 گوشش به ، دیکش رونیب حسام یها انگشت نیب از رو یگوش یمعطل یب

 : گفت تنها و چسپوند

 ؟ الو_ 

 

 . داد جواب کوتاه یلیخ و یسرد به پوالد خط پشت از



 یکرد قبول که حاال و بزنم حرف باهات دیبا....  ایب باهاش و شو سوار_ 

 ؟یخوا ینم نیتضم مگه کنم، روشن رو زایچ یلیخ

 

 : گفت دهیبر و فشرد بهم رو هاش لب افسون

 !  باشه_ 

 

 و رهیخ نگاه ریز و کرد درست رو اش یکول بند ، برگردوند حسام به رو تلفن

 یجلو غرور و یراحت کمال در و رفت نیماش سمت به حسام ی موشکافانه

 ! نشست و کرد باز رو عقب یصندل در حسام ی شده درشت یها چشم

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 خاطر به یحال در و زد کمرش به رو هاش دست ، اومد خودش به بالخره

 . دیخند بلند بلند شدیم خارج دهنش از بخار سرما

 ...یمتوال ی هیثان چند



 

 فکر ، حد نیا تا نه اما داره یفرد به منحصر تیشخص دختر نیا دونستیم

 !  بود اما باشه کدندهی و غد حد نیا تا کرد ینم

 

 : گفت لب ریز و کرد تموم لذت با رو اش خنده

 ! شهیم جالب داره یباز نیا بالخره_ 

 

 یجور رو نهیآئ بست که رو در ، نشست فرمون پشت و رفت نیماش سمت به 

 یرفتارها و بود کنجکاو موردش در.... نهیبب رو افسون بتونه که کرد میتنظ

 ! بدونه موردش در تا کردیم صشیحر قبل از شتریب اش ینیب شیپ قابل ریغ

 

 که بدعنق افسون به ینگاه نهیآئ از ، کرد روشن رو نیماش و زد رو استارت

 : گفت یاصل ابونیخ به شدن به وارد از وبعد انداخت بود شده رهیخ رونیب به

 ؟یکرد قبول چرا_ 

 

 یحرص اما گرفته یکم و زد یپوزخند ابونیخ از گرفتن نگاه بدون افسون

 . داد جواب

 قبول چرا دیدونینم دیبگ دیخوایم دوما....  دیکرد قبول چطور دیبگ دیبا  اوال_ 

 ! راست دست و مشاور جناب.  کردم

 

 افسون تذکر به یوقع ، گرفت نهیآئ از رو نگاهش شدن ناراحت بدون حسام

 . دیپرس و  نزاشت

 ؟ یهست ینطوریا شهیهم _

 



 بهش ها یدونیم چاله مثل داشت دوست ، انداخت اش ینیب به ینیچ افسون

 ، بود نداده ادتی رو کردن یاحترام یب بهش مادرش اما"  توچه به" بگه

 . زاشت ینم پافراتر حدود و حد از اما زدیم حرف تند شهیهم

 

 سوال جواب به یقبل لحن همون با و گرفت نیماش داخل گرم یهوا از یکام

 .دیپرس

 ؟یچطور_ 

 

 : گفت رفته باال یابرو با و اومد خوشش حسام

 . یهست هم یباز اهل پس_

 

 ، دیچرخ و کند خلوت یابونایخ از زدن دید از دل ، اومد سر به افسون صبر

 . داد جواب پروا یب و تند

 من کردن ییبازجو از دست لطفا...  مربوطه خودم به هستم که یزیچ هر_ 

 !  دیبردار

 

 

 چشم به و دوخت نهیا به بود شده شیات یگو دو به لیتبد  که رو هاش چشم و

 .زد زل حسام یها

 و دیخند ییگلو ،،تو دوخته بهم حسام لب افسون ور شعله یها یاب دنید با 

 . شد ساکت

 ! بود اومده خوشش دختر نیا از

 

 شد متوقف ییالیو ی خونه هی یجلو نیماش نکهیا تا گذشت سکوت در راه هیبق

 ساکت ی کوچه تو که شهر وسط ی محله در واقع ی خونه به کنجکاو افسون ،



 ، شد رهیخ نداشت فاصله شون خونه از هم ادیز و داشت قرار یا متروکه و

 : گفت و شکست رو سکوتش بفهمه رو ربطش نتونست یوقت

 ؟ میاومد چرا نجایا_

 

 . داد جواب و کرد باز رو کمربندش حسام

 . یفهمیم شو ادهیپ_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 چند با و دیکش هم در رو هاش اخم عوض در شد محو خود به خود لبخندنش

 . شد خونه ساختمون وارد بلند قدم

 

 !  نداشتن هم با یریتوف رونشیب و داخل که یا خونه

 ... یمیقد و گرفته خاک

 ! بود شده طرد  صاحبش توسط لیوسا و خونه که انگار

 



 بود رنگ اهیس در هی که افسون  راست سمت در به و ستادیا هال وسط حسام

 : گفت و کرد اشاره

 . اونجا برو_ 

 

 اول ی وهله در ، شد اتاق وارد حرف یب و گذشت اشپزخونه یجلو از افسون

 و بازوها که رو پوالد دوم ی وهله در و شد رهیخ اتاق یزیتم به متعجب

 .دید بود نشسته یصندل دو از یکی یرو و داده هیتک زانوهاش به رو سرش

 

 رو اش کوله و کرد مشت هاش انگشت نیب رو اش کوله بند مضطرب یکم

 با و رفت فرو درهم صورتش یاجزا تمام پوالد دنید با ، کرد رها در کنار

 سالم بدون پوالد و خونه بیعج یفضا به رو نشست یصندل یرو طیغل یاخم

 : گفت کردن

 ؟یکن روشن واسم یخواستیم ویچ_

 

 .داد جواب و انداخته پا یرو پا ، نشست راست و کرد بلند رو سرش پوالد

 .دارم یطیشرا منم... یخواستیم نیتضم_ 

 

 : گفت تمسخر با افسون

 . است هیسو دو پس_

 

 .داد جواب پوالد

 . کرد نگاه بهش طور نیا شهیم_

 

 یجلو ، برداشت اتاق ی گوشه زیم یرو از  برگه تا ،چند  ستادیا و شد بلند

 : گفت و گرفتشون افسون



 نیا تو و کنم دایپ برادرتو که دمیم تعهد بهت من ، میسینویم قراداد هی تو و من_

 ! سیپل شیپ یبر بزنم حرفم ریز من اگر که یدار رو حق

  

 برگه و دیخند ریتحق با ، گرفت رو برگه و شد بلند پوالد از تیتبع به  افسون

 : گفت و کرد پرت پوالد یپا نییپا به رو ها

 من....  خورهیم من درد چه به مدرک و سند...  یطرف بچه با یکنیفکرم_ 

 قول هی من... ندارن یارزش چیه ها برگه نیا که دونمیم... ستمین هالو

 باور تا یبد رو اعتماد نیا بهم دیبا تو....  تو سمت از محکم قول هی... خوامیم

 .ندارم یاعتماد چیه ها برگه نیا و یالک دادن قول به من... یکنیم داشیپ کنم

 

 و  بزنه حرف بود بلد خوب چموش ی بچه دختر ، شد سخت پوالد صورت

 ازارش اش یسرسخت نیا...  ختیریم بهم رو اعصابش بودنش کار محافظه

 . داد جواب محکم ینرمش چیه یب پس دادیم

 ! وجه چیه به...    شهینم دوتا من حرف ، زنمینم قولم ریز من_

 

 اطیاحت اما گهیم راست دادیم نشون پوالد صورت حالت ، نکرد یتوجه افسون 

 . شدیم بازنده یباز نیا تو دینبا و بود عقل شرط

 

 دونمینم یحت که یحال در کنم اعتماد بهت دیبا طور چه...  ندارم باور حرفتو_ 

 ؟یهست یک تو

 

 . اومد جلو

 !یبشناس منو یخوایم پس_

 . طرفم یک با بدونم خوامیم_

 



 : گفت راحت یلیخ و داد تکون یسر پوالد

 گفتم که یکار یوقت و کردم اعتماد بهت یوقت اما ام یک من دمیم نشون بهت_

 اعتماد بهت منم.  میدار باهم یادیز یکارها تو و من چون یداد انجام رو

 .ندارم

 

 

 .داد ادامه یرحمیب با و

 !ییتو بشه دایپ برادرش خوادیم که یاون باشه ادتی و_ 

 

 کرد مجبورش و کرد مات و شیک رو افسون حرف کی نیهم با راحت یلیخ

 . برداره استقامت از دست جلوش

 

 

 تیباجد و کرد زیر رو نفرتش پر یها چشم کردینم رو نجاشیا فکر که افسون

 :گفت

 ! بگو رو طتتیشرا...  یدیشن طمویشرا_

 

 یکم دست که دختر نیا یجلو قدرتش دنیکش رخ ،به شد کج خنده به پوالد لب 

 باالتر گردن و سر با هی و ستادیا روش به رو....  داشت لذت نداشت مردها از

 :  گفت اش یعاص یچشما به رهیخ

 

 و یباز پسر دوست...  یبش عاشق یندار حق یکنیم کار من با یوقت تا_ 

 یوقت تا...  طلبم انحصار کار تو من ، کنار بزار رو پرتا و چرت نیا و عشق

 !  نمینب برت و دور رو زاینچیا یمن دست ریز

 



 ومدینم خوشش ، دیچیپ بهم نبود نکارایا اهل وقت چیه نکهیا با هاش سگرمه

 . دیغر ، کرد یم باهاش رو نکاریهم داشت قایدق پوالد و کنند محدودش

 ؟یاورد یریاس مگه_ 

 

 : گفت مرموزش یصدا تن با و اروم ، زد هوا تو یبشکن پوالد

 یبش یا رابطه چیه وارد یتونینم نخوام من یوقت تا...  یمن ریاس تو...  قایدق_

 رفهمه؟یش.. 

 

 :گفت  لجباز و زد پوزخند افسون

 ! ی  نظام حکومت مگه... باش الیخ نیهم به_

 

 : گفت تحکم با شخندزنانین پوالد

 و رفتن رونیب...   میندار شدم عاشق و تونمینم...  کن فکر ینطوریا تو_  

 افتاد؟...  یمن ی سلطه تحت فقط تو...  ممنوع گذاشتن قرار
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 کار به چابک و تند زبونش...  یناباور و بهت از پر یا خنده ، دیخند افسون

 . افتاد

 ؟ هیچ یشرط نیچن یبرا لتیدل وقت اون و_ 

 ! بشه پرت یبد انجام یخوایم که یکار از فکرت درصد کی خوامینم چون_

 

 .داد جواب و کرد مشت رو دستش افسون

 .مزخرفه_

 

 شد رهیخ افسون به ریناپذ انعطاف و کرده حفظ رو خودش تیجد اما پوالد

 : گفت نرم بلعکس

 ! منه طیشرا نیا_ 

 

 که دیگنج ینم باور در ، نداشت پوالد یمنطق ریغ طیشرا یبرا یجواب افسون 

 یطیشرا نیچن خوردن آب یراحت به و باشه رحم یب و ظالم حد نیا تا نفر کی

 ی نمونه قتایحق و قایدق پوالد اما بزاره نداره یراه چیه که یآدم یپا شیپ رو

 !  بود یرحم یب بارز

 

 نیهم و بود خونسرد تیغا به و تینها یب اما کم یلیخ ، نداشت یخشونت چیه

 ! ساخت یم ترسناک یانسان اون از اش یرحم یب به شده اضافه یخونسرد

 

 . شد جادیا دونفر هر ی  ها چشم نیب یمیمستق ارتباط و کرد بلند سر افسون

 !  افسون ور شعله یها یآب و پوالد سرد   و پررنگ یا قهوه

 



 آروم ییصدا با پوالد سکوت و منطق یب روش ریتاث تحت و ناخوداگاه افسون

 : گفت

 کنم؟ قبول من یباش داشته توقع و یبزار یشرط نیهمچ یتون یم طور چه_ 

 

 .داد جواب نرمش یا ذره بدون و برد فرو بشیج داخل رو دستش پوالد

 ، کن شروع نجایا از یبشناس منو یخوایم اگر ، ام یآدم نیهمچن من چون_ 

 اهل اما هست یبخوا که  یزیچ هر و خونسرد ، زورگو ، رحم یب ، مرد نیا

 . ستین زدن نارو

 

 کرد یم صحبت خالص و محکم چنان ، برد یپ پوالد کالم صداقت به افسون

 نیهمچ واقعا پوالد که.....  هست که بود رسونده باور نیا به رو افسون که

 : گفت دوباره و رفت عقب عقب پس نداره رفتارش از ییعبا چیه و ی  آدم

 ؟ کنم قبول یدار توقع_

 

 : گفت و زده شرارت از یبرق پوالد یها چشم

 یا رابطه چیه وارد پس داره اعتماد اش یپاک به که تو مثل یدختر اوال_ 

 بازهم و گفتم قبال دوما کنه جادیا یمشکل برات من یها شرط  جهینت در شهینم

 ! یکن قبول دارم توقع پس...   یندار نیا جز یراه و یمجبور که گمیم

 

 که فرستاد لعنت خودش به و موند باز پوالد ییپررو نهمهیا از افسون دهن

 که یا چونه با و شد سفت فکش ، بود داده پوالد دست به رو هاش ضعف نطقه

 .داد جواب دیلرزیم حرص از

 ! نه_

 



 متر یچندسانت رو گردنش ، زد افسون ی شده فشرده یها لب به یزیگر پوالد

 . دیپرس مرموز و دهیکش عمد به و برد جلو

 ؟یخواینم برادرتو ای یستین یپاک دختر_

 کنم؟ دایپ یخواینم رو رضا

 

 یجار پوالد زبون یرو که رضا اسم ، افتاد تپش به افسون قلب پوالد لحن از

 اما بشه فشرده درد حجم از گلوش شد باعث و آورد درد به رو افسون قلب شد

 . دیکش نییپا رو رهیدستگ و داد ادامه رفتن به هم باز

 

 یفشار با و گرفت قرار در یرو پوالد  چپ دست که کرد باز مهین تا رو در

 .بست رو در آروم
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 رهیدستگ یرو از دستش و دیچیپ افسون گوش تو درب شدن بسته تق یصدا

 . نییپا خورد سر

 

 :گفت یعصب و طاقت یب,  دیکش باال رو سرش

 . برم خوامیم_ 

 

 یب ی مکالمه از ، دیخند محو و شد باز هم از افسون حالت دنید با پوالد اخم

 : گفت شرور...  اومد یم خوشش بودند کرده ریگ داخلش که یته و سر

 . یرینم نخوام من یوقت تا_ 

 

 چیه ی اجازه لحنش  و خودش نشون محکم با کرد یسع و زد یپوزخند افسون

 : گفت و رهیبگ پوالد از رو یا سوءاستفاده

 . مونه ینم یحرف پس دادم رو جوابت _

 

 : گفت و زد نفس ، نبود بردار دست اما پوالد

 . ستین یبرگشت راه...  یکن قبول یمجبور نجایا یگذاشت پاتو یوقت_ 

 

 . مونمیپش من اما_

 .سوخته وقته یلیخ برگشتت طیبل....جون دختر شده رید_

 

 نییپا پوالد زونیآو دست به بعد و پهن یها شونه به رو زونشیگر نگاه افسون

 راحت یلیخ بشکنه رو پوالد دست تونست یم اگر دیپرس خودش از ، دیکش

 . کنه فرار نجایا از تونست یم

 



 یرو دنید با و ادیب کنار پوالد یها تیمحدود با تونست ینم رشیگ سخت مغز

 . بده انجام برادرش کردن دایپ یبرا یتالش که داشت شک یحت اش یواقع

 

 .زد لب آهسته و داد قورت رو دهنش آب یشینما

 ! اس تازه یریبگ آب از وقت هر رو یماه_ 

 

 نیزم به پاهاش زد پوالد که یحرف با یول دیکش عقب به رو خودش قدم مین

 . برداشت حرکت از دست شده خشک و دیچسپ

 

 آورد افسون صورت کینزد رو سرش در یرو از دستش برداشتن بدون پوالد

 رو صورتش بعد و انداخت لبهاش به ینگاه افسون دادن آزار یبرا  ابتدا در ،

 بدجنس و کشدار گوشش کنار بایتقر ، آورد بند رو افسون نفس که  برد جلوتر

 . کرد زمزمه

 ی طعمه براشون یتونیم تو قضا از که بالغ مرد تا دو با و یدینترس یوقت_ 

 مونیپش اش هیبق خاطر به دینبا گهید یموند یتنها خونه هی تو یباش یمناسب

 . یبمون آخرش تا دیبا و یکرد انتخاب راهو نیا خودت....  یباش

 

 .داد ادامه و کرد پخش افسون گوش یرو عمد به رو ملتهبش و گرم نفس و

 

 اعتماد ما به یتونیم پس ؟ درسته یدیترس ینم ما از تو... نهیا از ریغ مگه_

 . یدار اعتماد دیشا ای و یکن

 

 یبرا هم ، نابجاش یاعتماد یبرا هم ، فرستاد خودش به" یلعنت افسون

 هربار و داشت پوالد که یهوش یبرا هم و بود کرده ریگ توش که یتیموقع

 .کرد یم مغلوبش



 

 : گفت و کرد منعطف پوالد به رو سرکشش نگاه ، کرد باز و بست چشم

 به....  ندارم بهت یاعتماد چیه گمیم االن... مونمیپش اما کردم اعتماد اره_ 

 اعتماد یکنیم دیتهد تنهام چون منو و یرسوند اعال حد به رو ینامرد که ییتو

 . ندارم

 

 صحبت از دست افسون اما شد یعصب پوالد یها چشم ، زد یبلند پوزخند

 : گفت و داده هلش عقب به و دیکوب اش نهیس به...  برنداشت کردن

 به یریبگ مویزندگ یخوایم  یکنیم محدوم...  یستین انسان تو چون مونمیپش_ 

 کنمیم دایپ برادرمو من....   یخوند کور اما یبرس ات خواسته به که یشرط

 . ینکن کمک چه و یکن کمک بهم تو چه

 

 و شد مهار پوالد توسط دستش مچ که دیکوب پوالد ی نهیس به گهید کباری و

 تمام مثل  و بشه ریدرگ باهاش خواستیم نباریا اما  شد دهیکش جلو به ناغافل

 از نحو نیبهتر به و شدیم یعصبان تینها یب که ییوقتا و  گذشته یروزا

 . کنه عمل دادیم نشون العمل عکس خودش

  

 ، چوندیپ رو پوالد دست مچ دستش یکی اون با و کرد استفاده پوالد غفلت از

 . بشه خم یکم کرد مجبورش و گرفت قرار پوالد پشت

 

 . زد داد پوالد نییپا سر به رهیخ و زدیم نفس نفس

 یکرد ،فکر کنم دفاع خودم از تونمینم نجایا اومدم ییتنها چون یکرد فکر_ 

 من...  یخوند کور اما ارمیب کم تو مثل یآدم یجلو که پام و دست یب اونقدر

 ... ترسم ینم کس چیه از

 



 که ارهیب در پوالد دست سر رو حرصش بتونه دیشا تا کرد خم رو دستش مچ و

 : گفت و کرده دنیخند به شروع پوالد

 ! یجسور یلیخ_ 
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 یحت ای یالعمل عکس چیه یب ، ستادیا و کرد صاف رو اش شده خم تن

 : گفت و چرخوند افسون سمت به شونه یرو از رو سرش  یتیعصبان

 ؟ بدم جوابتو تونمینم یکنیم فکر_ 

 

 زود یلیخ و زد ضربه افسون یپهلو به رو آزادش دست آرنج با ، زد شخندین

 افسون و  گرفته پشت از رو افسون پوالد..... شد عوض پوالد و افسون یجا

 . بود شده پوالد چنگال گرفتار

 



 :گفت و دیخند یمقطع و کوتاه بازم پوالد

 خودت از یبلد خوب دونمینم دمیچش مشتتو ضرب بار هی یوقت یکنیم فکر_ 

 دفاع  خودم از چطور بدم خوب منم...  یخوند کور نجاشویا اما ؟ یکن دفاع

 نه؟ ای یکنیم قبول بگو حاال....  کنم

 

 . زد داد کنان تقال  کنه گوش حرفش به نکهیا بدون افسون

 ....کمک.... کمک..  کن ولم_

 

 قبل از سفتتر پشت از رو دستش دو هر مچ افسون کردن رها بدون پوالد

 : گفت تمسخر با و دیچسپ

 نباش کس چیه منتظر خوب یول... یافتاد خواستن کمک به زود  چه_ 

 ! بده جوابمو حاال...  ادیب سمت نیا به قدم کی محاله حسام...

 

 .داد جواب نفرت و ضیغ پر برداره تقال از دست نکهیا بدون افسون

 ! یعوض یزورگو ، یخوایم یا گهید جواب بله از ریغ_  

 

 . بود راز و رمز و شرارت از پر اش مردونه یصدا زد شخندین پوالد

 . خوامیم ازت رو بله قایدق_

 . یکنیم سوءاستفاده ازم یدار تو....  ندارم اعتماد بهت که گفتم_

 

 هاش دست ی حلقه اما ، شد یعصب سوءاستفاده لفظ دنیشن با و بالخره پوالد

 سمت به سر پشت از رو افسون یآن میتصم کی با و کرد  قبل از تر شل رو

 . دیکش اش یکار زیم

 



 و کرد یط رو راه قدم چند یسخت به کنه حفظ رو تعادلش تونستینم که افسون

 اش نهیس و بود شده قرمز تیعصبان از صورتش  افسون ستادندیا دو هر یوقت

 . شدیم یخال و پر هوا از یادیز حجم از

 

 خودش شانس گهید کباری.  افتاد پوالد یپا به هاش چشم ، کنه تحمل نتونست

 ، دیکوب پوالد یها انگشت قایدق و پا یرو ضرب به رو پاش و کرد امتحان رو

 بره در سمت به و کنه آزاد رو دستش دو هر تونست شد بلند پوالد داد یوقت

 به پاش یها انگشت نکهیا با پوالد چون نداشت یانیپا چرخه نیا انگار یول

 یبازو بود برداشته مو ای شکسته اونها از یکی احتماال و دهید بیآس یبد شکل

 دشیکش عقب به قدرت  تمام با و فشرد بهم رو هاش دندون ، گرفت رو افسون

  و ساخت فرارش یبرا یسد تنش یگوشت وارید با و زیم به چسپوندش و

 : گفت ترسناک

 

 نیبش حاال بسه نجایا تا یباز...  چموش ی دختره ستین رفتن یبرا ییجا_

 ...  بدم رو یخوایم که یاعتماد اون بهت تا کن گوش و سرجات

 

 . زد داد افسون توصورت و برد باال رو صداش یکم و

 ؟ بشم متوصل زور به ای شد تیحال_

 

 دادینم بهش یخوب یهشدارها که پوالد لحن ریتاث تحت و دهیبر دهیبر افسون

 :  گفت مجبورا

 ! کن ول دستمو پس.. نمیش یم_ 

 

 !نطوریهم افسون و شد رهیخ افسون به پراخم و هیثان چند پوالد



 یها دست از رو بازوش پرنفرت افسون و کرد شل رو هاش پنجه بالخره

 نشست زیم یرو روبه یصندل تک یرو و نییپا سرخورد ، دیکش رونیب پوالد

! 
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 شد خم ارهیب پاش یها انگشت به یفشار نکهیا بدون و دیکوب زیم به رو دستش

 : خشدارگفت و بم یلحن با کشو دنیکش نیح ،

 ، یسیوا نجایا به اومدنت یپا دیبا بایشک افسون کن فرو گوشت تو نویا_ 

 یول یاین یتونست یم...  رهینم فرو من مخ تو ها حرف نیا و یپرون جفتک

 حاال چون یندار گفتن نه حق خونه نیا تو یگذاشت پا و یکرد اشتباه که حاال

 ! خطر به یشد لیتبد برام یشناخت و یدید منو که

 

 : گفت طلبکار ، جاشد جابه یصندل یرو حرص با و دیجو لب افسون



 ؟ کردم یاشتباه چه...   یکنینم ولم چرا...  یهست یموجود چه گهید تو_ 

 ؟ ام یرفتار و عقوبت نیچن مستحق که کردم کاریچ

 ؟ برم یزارینم چرا

 

 ینظر افسون ی کدندهی و غد صورت به حیتفر و تمسخر با ، دیخند پوالد

 نتونسته چکسیه حال به تا ،  کرد پنهان هاش دندون پشت رو درد و انداخت

 رسونده بیآس بهش و بود کرده جرات دختر نیا حاال و بزنه ضربه بهش بود

 ! بگذره کردنش مجازات ریخ از پوالد که بود محال و بود

 

 نگاه ، انداخت زیم یرو و دیکش رونیب کشو از رو پوشه ، دیکش قیعم ینفس

 یناراحت و حرص سر از که یدست با و شد منعطف پوشه سمت به افسون

 پوشه یرو ، رو دستش کف پوالد اما کنه باز رو پوشه خواست دیلرزیم

 خطرناکش و یته یها چشم به کرد مجبور رو افسون صداش با و گذاشت

 . بشه رهیخ

 

 : گفت دیباریم سرزنش و شرارت لحتش از که یحال در

 ... ها اشتباه یلیخ_ 

 

 .دیکوب پوشه به کباری رو انگشتش

 ... ادیشه شرکت تو شدن استخدام اشتباه نیاول_ 

 

 . دیکوب رو انگشتش باز

 ییبال چه بعدش ستین معلوم که ییتنها اونم خونه نیا به اومدن اشتباه نیدوم _

 . ادیب سرت قراره

 



 .دیکوب بار نیسوم

 خنجر پشت از پوالد نگفتن بهت...  یافتاد در من با تو....  اشتباه نیبدتر_ 

 قایدق تو حاال...  دهیم جواب رو در رو بزنه بیآس بهش یکس اگر و زنهینم

 عقوبتت پس  یگذاشت تر طرف اون من قرمز خط از پاتو خونه نیا وسط نجایا

 تو زارهیم پاشو یراحت به که یدختر!  یکن قبول که یمجبور و یبمون نکهیا

 . ادیب سرش ییبال نیچن حقشه یا خونه نیهمچ

 

 : گفت یدستور و برداشت پوشه یرو از ضرب به رو دستش و

 ! اضافه حرف بدون...  ستمیرئ من بعد به نیا از باشه ادتی و نشیبب_ 

 

 ، برد پرونده سمت به رو دستش پوالد صورت از گرفتن نگاه بدون افسون

 تیواقع یلیدل هر به پوالد و بود خورده نیزم به اصال ، نه...  بود شده مغلوب

 یم اطاعت دیبا ، یداد و غیج نه و بود یهق هق نه ، بود آورده زبون به رو

 بود کرده رو نکاریا برادرش شدن دایپ یازا در ، دادیم رو کارش تاوان و کرد

 . ستادیا یم بود کرده که یکار یپا دیبا حاال و

 

 ازش و کرد یم روشن دیبا رو زیچ کی بود رفته فرو باتالق تو که حاال یول

 . شد یم مطمئن

 

 یلرزش چیه بدون و رایگ مقاومتش دادن دست از بدون اما سخت و گرفته

 . کرد ادا رو اش خواسته

 نیا به اومدن یبرا منو لیدال که حاال!  یکن دایپ برادرمو خوامیم ازت فقط _

 برادرمو ، بمون قولت سر و باش مرد  یکنینم درک کار اون گرفتن و خونه

 رو یبزرگ تاوان خاطرش به دارم من چون گردون برش سالم و کن دایپ

 ! کنمیم پرداخت
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 سرد پوالد ، موند جواب منتظر رهیبگ پوالد از نکهیا بدون رو سرکشش نگاه و

 صورتش حالت یحت ای و نگاهش تو رییتغ بدون بالخره و بود ستادهیا صامت و

 :گفت و داد هیتک وارید به رو کمرش و ستادیا صاف

 شروع منم بشه شروع یباز نیا یوقت!  زنمینم حرفم ریز ، گفتم بهت قبال_ 

 به...  کشهیم طول کردنش دایپ یبدون دیبا نویا اما برادرت کردن دایپ به کنمیم

 . ستین ها یآسون نیا

 

 ورق ، زد ورق رو پرونده و کرد مشت رو دستش ، انداخت نییپا رو سرش

 چهارم ورق و شد سرخ صورتش سوم ورق ، کرد اخم دید که رو دوم و اول

 انگشت ، کرد دایپ رو خودش راه نییپا سمت به اش یشونیپ ی گوشه از عرق

 .دیپرس تند و گرفت ها عکس سمت  به رو اش اشاره

 ؟ یهست یک واقعا تو... تو_ 

 

 : گفت تفاوت یب و انداخت باال یا شونه پوالد



 !  چکسیه_ 

 س؟یپل_

 

 . دیخند بلند

 !  دخترجون نشو مسخره_ 

 

 . کرد اشاره ها عکس به و شد بلند یتند به

 ؟ هیچ ها نوشته و عکس نیا پس_

 

 ...  ادیشه ای یباش من طرف که کن قضاوت خودت_ 

 

 . ستادیا پوالد یجلو عجله یکم با و گرفت رو سرش دست دو هر با افسون

 ؟یا چکاره وسط نیا تو _

 

 . گرفت وارید از رو اش هیتک پوالد

 یهرکار یقاط خودشو اما ببره سود تیوضع نیا از قراره که ام یکی من _

 انتخاب عاقالنه طرفتو بهتره پس منم شهیم برنده که یاون وسط نیا...  کنهینم

 ! یکن

 

 .دیپرس سماجت با و کرد سد رو راهش ، انداخت نییپا هاشو دست افسون

 تو کن روشنم فقط..   باشه...  صادرات و واردات شرکت!  دارو قاچاق_ 

 ؟ دیسف ای اهیس... یکرد انتخاب رو مهره کدوم

 



 تلخ و شد یجد  ، کرد قفل اش نهیس یرو پایچل حالت به رو بازوهاش پوالد

 . داد جواب

 !  کردم انتخاب اهویس _

 

 : گفت درد با و آورد فشار افسون ی  معده به  تلخ یعیما

 ! ییاونا از توهم پس_ 

 

 . داد تکون توهوا رو انگشتش پوالد

 به بزنم شیآت نکهیا نه ببازونم تا کنمیم یباز بد دارم من ، یاساس فرق هی با_ 

 ؟ جون بچه یشد متوجه....  گرانید یزندگ

 

 سرش به افسون افکار به علم با پوالد  و شد رهیخ بهش شکاک و متفکر افسون

 : گفت و کرد اشاره

 منم اره....  کوچولو جاسوس گمیم تویواقع  ؟ییاونا از هم تو یبگ یخوایم_ 

 ... اوناس ینابود خوامیم من که یزیچ...  کنهیم فرق هدفم اما اونام از

 انتیخ نیا به ، من کنار ، تو و کنهیم انتیخ همنوعاش به که یاهیس ی مهره

 ! کوچولو جاسوس یکنیم کمک
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ★

 

 

 

 ! کوچولو جاسوس_

 

 . کرد تکرارش بازم وار زمزمه منزجر و لب ریز

 !  کوچولو جاسوس_

 

 فشرد بهم افتاد درد به اش چارهیب یها لثه و فکش که یحد تا رو یها دندون و

 . فرستاد پس رو بود کرده حبسش گلوش تو بود یساعت چند که یغیج و

 

 بعد ، کنه هضم رو قبل ساعت چند اتفاقات بود نتونسته هنوز و بود جیگ هنوز

 مهربان مادرش، ، بود کرده یزندان اتاق رو خودش مادرش دنید و برگشتن از

 رفته فرو فکر به و بود نشسته اتاقش تو افسون اما بودند نشسته هال تو شهال و

 . بود

 

 عکس دادن نشون از بعد...  اش کننده جیگ حاتیتوض اون از بعد پوالد

 اونها از یلیخ که شدند یم فروخته و شده کشور وارد که یقاچاق یداروها



 نیا کنار ادیشه ی چهره دادن نشون از بعد ، بودند یتقلب و گذشته خیتار یحت

 خاطر به رو داروها یراحت به افسون بود شده باعث ها برچسپ و داروها

 !  بشناسه اش رشته

 

 از قبل ی،حت بود واقف ُدزهاشون و داروها تمام به و بود خونده یداروساز

 یم خوب یلیخ پس بود کرده شرکت یخوان نسخه یها کالس یداروساز

 . بده صیتشخ گهیهمد از رو داروها تونست

 

 اما باشند داشته دست کارها نیا تو اش یصادرات شرکت و ادیشه شدینم باورش

 . هست که بود دهیرس باور نیا به کم کم اسناد و مدارک ، ها عکس دنید با

 

 داد به خدا و هیتقلب و قاچاق یدارو یها کننده پخش از یکی یمیکر ادیشه که

 . کردند یم استفاده رو داروها نیا که برسه ییاونا

 

 هنوز ،  داشت هیتک زانوش رو اش چونه و کرد جمع شکمش تو رو زانوهاش

 پوالد وسط نیا دونست ینم ، کنه درک رو پوالد یها حرف بود نتونسته

 یچ هر قصدش پوالد که دونست یم نویا اما هیچ اش یواقع قصد و کارسیچ

 ! انتقامه ، داره یلیدل هر به و هست

 

 شد بلند و کرد صاف رو پاهاش حرکت کی با و داد رونیب یعصب رو نفسش

 تونست یم اما نبود هم کردن صحبت یبرا یحال ، نداشت رفتن یبرا ییجا ،

 ،  کرد باز رو کمدش در و اومد نییپا تخت یرو از ، کنه منحرف رو فکرش

 وارید از زونیآ بوکس   سهیک سمت به و دیکش رونیب رو بوکسش یها دستکش

 . رفت اتاقش ،کنج

 

 حرکاتش کم کم ، شد زدن ضربه مشغول آروم آروم و دیپوش رو هاش دستکش

 . زدن ضربه به کرد شروع یشتریب حرص با و گرفت سرعت



 

 تند رو نفسش و کرد یم یخال سهیک سر رو درداش از یکی ضربه هر با

 . دادیم رونیب

 . گرفت دنیکوب یتند به قلبش و افتاد کردن عرق به تنش که زد ضربه انقدر

 

 بوکس سهیک رو دزدها لحظه کی ، شدیم یعصبان شتریب و زدیم ضربه مدام

 همه از شتریب و آخر در و پوالد اون از بعد و ادیشه ی لحظه و کرد یم فرض

 ! بود اتفاقات تمام باعث که خودش

 

 ، بزنه ضربه اونا به خواستیم دلش یول شدیم مجازات داشت خودش

 ته ، بود زده ضربه پوالد به چند هر ، بود بسته دستش اما کنه مجازاتشون

 انگشت کم دست   بود مطمئن و پاش یرو بود دهیکوب رو اش یارتش کفشش

 . برداشتند مو هاش

 

 ! شده بهتر یکم حالش کرد حس و گرفت شکل لبش رو یشخندین

 هاش تیعصبان از یا گوشه بزنه بهش یکیکوچ ی ضربه بود تونسته که نیهم

 .کرد یم کم رو

 .دیکوب یم پاش یرو تر محکم بود تونسته کاش کرد آرزو حسرت با
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 ، شد باز در و خورد در به یا تقه که بود سهیک به دنیکوب مشت در غرق

 دست به ینیس که مهربان به زنان نفس نفس و برداشتن زدن مشت از دست

 . شد ها دستکش کرد باز مشغول پس شد رهیخ شد یم اتاق وارد

 

 : گفت و گذاشت زیم یرو ، رو وهیم از یکوچک ینیس مهربان

 ؟ رونیب یاینم چرا_  

 

 کنار شهیهم که کشویکوچ ی حوله و کرد پرت سهیک نییپا به رو ها دستکش

 یرو عرق گرفتن مشغول و برداشت رو کرد یم زونیآو بوکس سهیک

 . شد صورتش

 

 . داد جواب صادقانه

 . ستین خوب حالم_ 

 

 تخت یصدا که انداخت تخت یرو ، رو خودش خوبش ی هیروح با مهربان

 . انداخت کهیت و رفت مهربان به یا غره چشم افسون ، آورد در رو

 ! خودته مال بشکنش بزن_ 

 

 : وگفت دیخند مهربان



 !  بخور وهیامیب بشور صورتتو و دستت_

 

 گهید زیچ دلش و نداشت ییاشتها فعال ، انداخت ها وهیم به ینگاه مین افسون

 : گفت و داد تکون سر.  خواستیم یا

 . پارک تو برم و بشورم صورتمو و دست خوامیم_ 

 

 : گفت و کرد درهم رو صورتش ناراحت مهربان

 ؟ یَمرد تو مگه...  آخه هیچ یلعنت نیا با یترکوند هاتو هیر ، نکن افسون_ 

 ؟ داره ضرر قدر چه یدونیم

 

 . ستادیا در درگاه تو و دیخند افسون

 ام اراده سست من کن فکر تو اما داره ضرر کل در...  نداره مرد و زن اوال_

 ذهنمو فقط کنه آرومم تونهینم هم یلعنت همون... کنه آرومم تونهینم یچیه یول

 !  کنهیم پرت یچ همه از

 

 گاریس طاقت که مهربان ، رفت ییروشو سمت به و شد خارج اتاق از و

 بایز و شهال ، دیپر نییپا تخت یرو از یناراحت با نداشت رو افسون دنیکش

 یوقت ، رهیبگ رو افسون یجلو تونست یم یراحت به پس بخوابند بودند رفته

 خودشو بلند یها قدم با...  بود بسته رو ییدستشو در افسون شد هال وارد

 و برگشت سیخ صورت با افسون بعد قهیدق چند ، موند منتظر و اونجا رسوند

 : گفت در پشت مهربان دنید با

 ؟ کنم ترک یکن مجبورم یخوایم باز_ 

 

 .داد جواب و شد یجد مهربان

 ! آره_ 



 

 برداشت یلباس چوب یرو از رو کاپشنش ، رفت هال یورود سمت به افسون

 : گفت و

 خوامیم فقط االن بشه دایپ رضا یوقت اما کنمیم ترک خودم...  ستین الزم_ 

 ! کنمیم کارمو من ینخوا چه یریبگ جلومو یبخوا چه....  کنم منحرف ذهنمو

 

 به افسون یکدنگی و یسرخورد از یعصب ، افتاد راه سرش پشت مهربان

 خونه از سرش پشت دیکل برداشتن از بعد و دیپوش رو پالتوش  اون از تیتبع

 . شد خارج

 

 آب شد یم پخش هوا تو یگاریس دود به رهیخ و نشست افسون کنار پارک تو

 یها چشم از حرکتش نیا ، انداخت نییپا رو سرش و داد قورت رو دهنش

 : گفت و داد رونیب رو دود خندان و رکیز ، نموند دور افسون

 ؟ شده تنگ دلت توهم نکنه_ 

 

 رو شالش از زده رونیب یموها ، اورد باال رو سرش سرعت به مهربان

 :گفت یعصبان و تند ، یروسر داخل فرستاد

 یم گاریس یصندل نیا رو کنار که افتادم روزا اون ادی فقط... اصال نه_ 

 . میدیکش

 

 ادشی و بود ادشی ، زد گاریس به یقیعم پک و افتاد افسون یشونیپ به ینیچ

 و دیکش یم مادرش که بود ییها یسخت و یپدر یب ،  مهربان درد ، رفت ینم

 !  کاراش و پدرش ،وجود  خودش درد

 



 از اما تفکر لحاظ از چه و مشکالت لحاظ از چه ، بودن مخالف قطب دو

 یدوست نیا وجه چیه به نبودند حاضر و بودند شده دوست هم با یبچگ همون

 . بزنند بهم رو

 

 شونیکی حاال و کردند ترک باهم ، دندیکش گاریس و شدند بزرگ باهم

 ! دیکشیم گاریس دردش ی  فراموش یبرا گهید یکی و بکشه گاریس خواستینم

 

 : گفت و انداخت نییپا لیم یب رو نصفه گاریس

 ! تو خاطر به فقط اونم یکی یشب_ 

 

 دیبوس رو افسون ی گونه ناغافل و دیخند نرم ، شد باز ازهم مهربان ی چهره

 : گفت و دیکش کنار رو خودش افسون که

 ! یباز لوس از بدم نکن...  مهربان یریبم_ 

 

 :  گفت و دیخند بازم عوض در مهربان

 ! طلبت خوشمزه میحل هی_  

 

 نیب رو فندک ، برگشت اش یقبل یسرجا و داد تکون یسر تاسف با افسون

 : گفت و گرفت انگشتاش

 . بپز میحل شد دایپ رضا یوقت_ 

 

 : گفت و کرد یخوشحال به تظاهر  اش گرفته یصدا برخالف مهربان

 ؟ نشده دایپ ازش یرد چیه ؟ خبر چه سایپل از....  باشه_

 



 : گفت و بست رو هاش چشم ، کرد رها هوا تو رو نفسش

 ! باش مطمئن...  گردهیبرم یزود به رضا ، کنمیم داشیپ یزود به_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ؟ یکرد دعوا_

 ! ها هیما نیا تو یزیچ هی_ 

 

 .دیخند افتاده نییپا سر با و دیچیپ پام دور رو باند



 ! درست دستش....  بوده پر ازت دلش یبدجور بوده یک هر_ 

 

 . کرد سفت رو فکش و دیکش درهم ابرو

 . شهاب نکن وز وز گوش تو انقدر... بکن کارتو_ 

 

 آخ که دیکوب پوالد یها انگشت یباال قسمت یرو دهیپر باال ییابرو با شهاب

 : گفت و شد رهیخ پوالد به حیتفر با ، آورد در رو پوالد

 ؟ یکنیم یخال من سر شویدل و دق یدار که کرده ناکارت زده یک_ 

 

 : گفت شخندین با و نگذاشت شهاب خندان لحن به یوقع

 . داد کارشو ی  ازا بود یک هر_ 

 

 گفت هیباکنا و بست اتل با رو پاش بعد و چسپوند باند یرو ، رو چسب شباهت

: 

 . اش ینیبب بازم دوارمیام...  شهیم تو واسه یخوب فیحر بوده یک هر_ 

 

 پر نگاه برابر در صالح خلع ، دیکش یپوف که کرد نگاهش رهیخ تیجد با پوالد

 : گفت و برد باال دست نفوذش

 ....  مصبو سگ اون کن غالف_ 

 

 .دیپرس و نشست اورژانس در واقع تخت یرو روبه  یصندل یرو و

 ؟ یکن تیفعال ات رشته تو یخواینم گهید _

 

 . داد جواب و چرخوند مخالف سمت به رو سرش پوالد



 . نه فعال_ 

 

 : گفت و انداخت پا رو پا شهاب

 عالقه مورد ی رشته تو لیتحص سال همه اون بعد چطور دمینفهم من آخرش_ 

 ! یشد مادرت نیجانش یرفت و یکرد ول ویچ همه راحت ات

 

 و یلیالتحص فارغ روز از یمبهم و آزاردهنده ریتصاو ، زد یپوزخند پوالد

 یخونسرد کمال در عوض در شد ظاهر هاش چشم یجلو یلیتحص یروزها

 .داد جواب

 ! چرخه ینم پاشنه هی رو در شهیهم_ 

 

 رو پوالد که بود وقت یلیخ ، دیپر یا گهید ی شاخه به شاخه نیا از شهاب

 خصلتش...  بپرسه ازش رو یادیز سواالت خواستیم دلش حاال و بود دهیند

 . بود

 ؟ یندار یخبر هلما از_ 

 

 .زد وصداش دیچرخ شهاب سمت به دیکش یپوف پوالد

 ؟ شهاب_

 بله؟_

 

 : گفت حوصله یب

 . بزنم تلفن خوامیم...   نیبب ضاتویمر هیبق برو پاشو_ 

 

 : گفت و دی،خند شد باز بناگوش تا شهاب شین



 . ایبود یرتیغ هم مایقد_ 

 

 . انداخت خط اش یشونیپ یرو نرم یواخم شد زیخ مین پوالد

 تو؟ یزنیم مفت حرف چرا_ 

 

 : گفت گرفتن قرار ریتاث تحت بدون و خندان اما شهاب

 ؟یکرد ازدواج نکنه!  منتظره دخترت دوست...  بزن زنگتو یرتیغ پسر_ 

 

 . زد صداش یعصب یکم و بلند ، شد زیخ مین پوالد

 ؟شهاب_

 

 . دیخند

 ... بهش بزن زنگ. رفتم خوب یلیخ_

 

 پوالد که یحرف توجه یب و زد اش یشونیپ به رو اش اشاره انگشت و

 . شد دور ازش ارهیب زبون به خواستیم

 

 داد تکون تاسف به ی،سر شهاب شدن دور از بعد و گرفت هوا از یکام پوالد

 : گفت لب ریز و

 !  دادن یپزشک مدرک بهش یچ واسه دونمینم ، بود خل شهیهم_ 

 

 شماره ، دیکش رونیب ازش رو اش یگوش و برد فرو  بشیج داخل رو دستش

 تماس شدن وصل از بعد دادیم لم بالشت و تخت یرو کال که یحال در و گرفت

 : گفت



 ؟ییاونجا_ 
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 گهید یکی...  دنهیکش گاریس حال در و پارک تو اومده باز نمشیبیم دارم بله_

 . کنارشه هم

 

 .دیپرس و کرد اخم پوالد

 ؟ مرد هی_

 ! خالق مهربان... دوستش قربان نه_

 

 . کرد مطرح رو یبعد سوال یفکر پوالد

 ؟ یزیهرچ ای و یعاد ریغ ؟حرکت نرفته که ییجا...  خوبه_

 

 رفت فرو یکیتار در قبل از شتریب و شد جا جابه یکم موتور ترک یرو حسام

 : گفت. 

 چطوره؟ شما یپا...  گاریس معلوم طبق...  امانه و امن زیچ همه قربان نه_

 

 افتاد دنیکش گاریس تو افسون ژست و شیپ روز چند ادی دیشن که رو گاریس اسم

 و کرد منحرف رو فکرش یراحت به...  ی  ا حرفه کار نیا تو بود مشخص ،



 که یحرص با ، انداخت بودند برداشته مو انگشتاش از تا چند که پاش به ینگاه

 : گفت بود مشهود صداش تو

 ... برداشته مو_

 

 صیتشخ تونست هاش نفس لرزش از یراحت به پوالد و دیخند لب ریز حسام

 : گفت تند ، خندهیم داره که بده

 ! نخند_

 

 . داد جواب و دیگز لب یسخت به حسام

 ! قربان دیببخش_ 

 

 ریز ، دادیم نسبت افسون به رو مشکالت نیا تمام ، بود شده یعصب که پوالد

 : گفت لب

 ! چموش ی دختره_

 

 :گفت یجد و یدستور یگوش پشت از و

 .... برادرش دنبال برو.  هیبق به بسپار شویبق_

 

 شتریب روز هر ، زد لبخند و انداخت افسون به یا گهید نگاه یکیتار از حسام

 نطوریهم...  کرد یم محافظت ازش دیبا...  ومدیم خوشش دختر نیا از قبل از

 .برادرش

 

 . داد جواب مصمم

 ... حتما_ 



 

 : گفت رانهیگ مچ و کرد یمکث پوالد

 . حسام بخشمیم نبارویا_

 

 . دیچیپ یگوش تو حسام متعجب یصدا

 آقا؟ یچ_

 

 : گفت سخت و رینفوذناپذ ، زد یشخندین پوالد

 من...  باشه آخرت بار یول دختر اون برادر دنبال یرفت من گفتن از قبل_ 

 .نره ادتی نویا...  یکنیم کاریچ یدار دونمیم شهیهم

 

 با و گرفت موتور فرمون به رو دستش نیخشمگ ، شد درشت حسام یها چشم

 ینم که داشت یادیز یرازها ، داد فشار رو موتور خاموش گاز تیعصبان

 ....  بشه خبردار ازشون پوالد خواست

 !وجه چیه به

 

 .داد جواب یشینما یندامت با و آورد نییپا رو صداش

 . شهینم تکرار آقا چشم_

 ؟ بره یفرستاد رو خواهرم!  خوبه_

 

 رفتار خونسرد و یعاد هم باز پوالد ، شد پرت حسام حواس یا لحظه یبرا 

 به خوب یلیخ پوالد داد یم احتمال یگاه ، ترسوندش یم نیهم و کرد یم

 کل در ، بود نامطمئن هم اوقات یلیخ یول زنهینم یحرف و واقف   رازش

 . بود یهرکس تواز ینیشبیپ قابل ریغ و دارتر تو شناختیم حسام که یپوالد



 

 با و نشست موتور ترک یرو ، گرفت دخترها از نگاه و داد فشار رو مشتش

 : گفت تیجد با افتاده نییپا یسر

 حالشون گرفتم دنشونویرس خبر... رفتن فرستادمشون کامل تیامن در صبح_ 

 . خوبه

 

 دختره اون دیبا که یلیوسا...  الیو ایب فردا....  باشه زیچ همه به حواست_ 

 !  اریب هم میبد

 

 رو خودش تخت یرو از و کرد قطع یا اضافه حرف چیه زدن بدون رو تلفن

 سمت به و برداشت رو بودند داده بهش که ییعصا اکراه با ، دیکش نییپا به

 رو اون یکس نکهیا تا بره خونه به و رهیبگ یتاکس دادیم حی،ترج رفت رشیپذ

 ! نهیبب تیوضع نیا تو
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 بود قرار که یمحل سمت به بیج به دست و گذاشت گوشش تو رو یهندزفر

 شده تموم شرکت تو کاراش...  بود  عصر پنج ساعت ، رفت نهیبب رو حسام

 حسام نکهیا بر یمبن بود کرده افتیدر پوالد سمت از یامیپ که بود ظهر ، بود

 . رفت یم دیبا که یآدرس و ندیبب افسون دیبا سرامد

 

 به ، بود برگشته سرکارش به بازهم و بود کرده ارسال یا" باشه" حرف یب

 تمام کرد یم حک ذهنش تو رو ها حرف وتمام بود شده تر نیب زیت زیچ همه

 خودکار صورت به و ناخوداگاه ،  بکنه یکمک دیشا کرد یم فکر که ییها نکته



 ای و بکشه عقب تونست ینم...  رفت یم جلو اما داشت که یترس بر عالوه

 . ادیب کوتاه زیچ چیه یجلو تونست یم عوض در کنه هیگر یحت

 

 دوستش  اندازه یب کرد یم حس و بود کرده دانلود دایجد که یآهنگ هیشب قایدق

 کرد یم فکر یگاه...  رفتن جلو یبرا دهیم یانرژ بهش و داره

 چون زدیم لبخند و خونهیم رو آهنگ داره خودش زبون از" یارخسرویزان"

 . نبود دنیکش پس پا اهل وقت چیه افسون

 

 ...ومدمین کوتاه وقت چیه دردا جلو من.... قدم هی یحت عقب رمینم*

 ... تونم یم که ییجا تا جلو رمیم پس... برگردونم شهینم رو گذشته من*

 ... زدم یدر هر به موندم نجایا واسه.... قدم هی یحت عقب رمینم*

 ... تونمیم که ییجا تا جلو رمیم پس....  برگردونم شهینم رو گذشته من*

 

 و  داد هل گوشش داخل شتریب رو یهندزفر و گذاشت گوشش ی،رو رو دستش

 . کرد آهنگ با یخوان لب به شروع هاش تیمشغول تمام نیب کوچک یلبخند با

 

  کردم پام یآهن یکفشا*

 ... کردم رام رو یوحش یایدن نیا من

 

 ، اومد یم کارش به یلیخ که نشیسنگ یکفشا ، شد رهیخ هاش نیپوت به 

 باال گردو مثل هاش گونه و دیخند ، بود کرده ناکار رو پوالد بود زده باهاشون

 . رفت

 . کرد آهنگ با یهمخون به شروع

 

 ... بالگردم مثل من... باال رمیم پا ریز زارمیم مشکالتو*



 ... کردم ادیز مویسع من... شد بزرگ مشکالت هرکجا*

 . کردم اعتماد خودم به بازم... طیشرا نیبدتر یتو یحت*

 

 

 افسون به نرمک نرم و صدا و تمیر ، شدیم نواخته گوشش تو نرم نرم آهنگ

 . دادیم دیام

 

 .... دست باال ادهیز دست و سخته یزندگ که گرفتم ادی*  

  هست  باال و نییپا شهیهم یزندگ ی جاده یتو*

 نیهم امروز یول ومدهین که فردا...  لحظه نیهم یعنی ، یزندگ که گرفتم ادی*

  هست حاال

  ستین بلند واسم یوارید چیه...  بزرگ یمشکل چیه*

 ستین ان دلهره پر خطر یجلو شهیهم  که ییاونا واسه ییجا ایدن نیا*

 ... سمیوا خودم یپا یرو که گرفتم ادی*

 .... ستین دورم چکسیه گهید ایسخت موقع چون

 

 قدم ، قدم ثابت ، دیکش یقیعم نفس و برد فرو هاش بیج تو رو هاش دست

 در ، دید یم رو سرامد و رفت یم همه از اول ، برداشت تر تند رو هاش

 یم لذت دنشید بیآس یاحتمال خبر از و دیپرس یم رو پوالد حال خباثت کمال

 . برد

 میحل با ، دیخر یم آش و میحل کاسه دوتا  و یفروش آش ی مغازه رفت یم بعد

 و نشست یم مادرش کنار و خونه رفت یم کشک از پر آش و نیدارچ از پر

 .  خورد یم باهاش رو قاشقش نیآخر تا

 تونست ینم و آورد یم در پا از رو دوشون هر داشت شونیزندگ راکد یروزا

 دست از غم ،  بده دست از  هم رو کادرش داده دست از برادرشو که حاال



 بودن خوب به تونستیم اما کنه فراموش تونستینم هرگز رو بردارش دادن

 ... ادیب مادرش سر یبدتر یبال  نده اجازه و  کنه تظاهر

 

 که طور هر تا کرد یم تالش و جلو رفتیم دیبا....  بکشه پاپس تونست ینم

 ! کنه دایپ برادرشو شده

 

 یلیخ جلو رمیم اراده و عزم با  من...ادهیپ یپا با یحت...ادهیز مانع اگه*

 ...ساده

 

 ... شاده یباش شاد و نهیغمگ یباش نیغمگ... خودته رفتار بازتاب ایدن نیا*

 

 بدم رییتغ که شهینم چون... خودمو بدم رییتغ کمی که نهیا ذکرم و فکر ی همه*

 ...ارویدن

 

 .... مارو کنهیم تر یقو یول کشهینم ییزخما هی ییوقتا هی*

 

 که یمحل به نکهیا تا داد گوش و کرد شروع اول از بارها و بارها رو آهنگ 

 رو آدرسش که یا ینقاش یگالر تونست راحت یلیخ و دیرس بود گفته پوالد

 . کنه دایپ رو بودند فرستاده براش

 ... کرد اخم  بعد و گرفت اش خنده ابتدا در

 

 : گفت خودش با

 زرق نهمهیا هیچ واال!  من فیح ، ادینم لوکس یگالر نیا به من ژیپرست_ 

 ... برق

 



 یجلو  سرامد حسام بود نوشته امیپ تو ، افتاد راه یگالر سمت به یالیخ یب با و

 قبل از شتریب هاش اخم رفت یم جلوتر که یقدم هر با اما منتظرش   یگالر در

 حسام جز بود یکس هر بود ستادهیا منتظرش که یاون ، رفت یم فرو درهم

 . سرامد

 سرامد حسام مرد نیا ، بلند یکم یموها و یمشکل شلوار و کت ، بلند قد یمرد

 . نبود

 

 ! بود منتظرش پوالد 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 رفت نیب از هاش کابوس وید ، پوالد دنید با بود گرفته آهنگ از که یحس تمام

 از یخط اش یشونیپ یرو عوض در ،  رفت نیب از اش گونه یگردوها و

 . افتاد نفرت و تیعصبان

 

 باال ییابرو رفت یم نیب از رفته رفته که یلبخند خط و افسون دنید با پوالد

 : گفت حرف یب گرفت قرار روش روبه افسون یوقت و انداخت



 ! ایب سرم پشت_ 

 

 . دیپرس بود کرده پشت بهش که پوالد به رو و کرد کج یکم رو لبش افسون

 ست؟ین سکیر نکاریا...  یایب شما ستین قرار کردمیم فکر_ 

 

 : گفت افسون به یتفاوت یب نگاه با و دیچرخ پا ی پاشنه یرو پوالد

 بتیتعق یکس بفهمم که دارم آدم یکاف ی اندازه به ، هست یچ همه به حواسم_ 

 . وفتیب راه پس... انهی هست من به حواسش یکس ای و انهی کنه یم

 

 دوباره ،  بره کجا چیه به پوالد با نداشت دوست ، ستادیا مصر اما افسون

 .دیپرس

 که یچ هر...یگالر تو امیب باهات ستین الزم...  یبد بهم ویزیچ بود قرار_ 

 ! محترم یآقا برم خوامیم بده بهم نجایهم  هستو

 

 . داد جواب یخونسرد با و کرد درست رو دستش سر دکمه ، زد یپلک پوالد

 ؟ درسته سهیرئ یک گفتم بهت قبال_ 

 

 . داد جواب پرحرص و مجبورا و شد رهیخ پوالد براق شلوار و کت به افسون

 ! داخل امیم_ 

 

 حرفش یراحت به که یحال در خودپسندانه و داد تکون یسر تیرضا با پوالد

 : گفت بود نشونده یکرس به رو

 . یکن گوش حرفمو اول همون شهیهم کن یسع_ 

 



 ، شد یگالر وارد لنگان یکم اما محکم و بلند یها قدم با افسون از جلوتر و

 نیا دنید با ،  دیکش رونیب گوشش از رو یهندزفر خورده حرص افسون

 شدیم فشرده که ییلبها با و شد کج خنده به لبش و داد باال رو ابروش صحنه

 . شد یگالر وارد پوالد سر پشت

 

 خوش ی  تابلو چندتا دنید به دیشا و بشه یگالر خود وارد پوالد داشت توقع

 کنار از درش که کوچک ییراهرو وارد پوالد عوض در اما بره لعاب و رنگ

 .شد ، شدیم باز یورود درب

 

 ، کردیم ییخودنما لبش یرو هنوز خند کج و بود پوالد یپا به هنوز چشمش

 روز چند نیا تو پوالد چرا که بود عجب در خودش و بود گذشته یچندروز

 به روش روبه مرد که دونستیم خوب حاال اما بود نداده انجام یحرکت چیه

 . اومده سرش به ییبال چه که نهیبب یکس نداشته دوست و مغروره شدت

 

 و جذاب شلوار و کت اون تو که بلندش یپاها و پوالد یباال و قد به ینگاه

 : گفت خودش با و انداخت اومد یم نظر به مردونه

 حال نیا تو منو یکس ومدینم خوشم یپوز و دک نیهمچ با بودم منم اگر دیشا_

 . نهیبب

 

 . کرد اضافه لذت و یالیخ یب با و انداخت باال یا شونه بعد و

 ! جونش نوش_

 

 پاش به افسون نگاه که یزمان و برگشت عقب به و ستادیا یا لحظه یبرا پوالد

 رو و شد متوقف نگ  یا قهوه یدر یجلو و کرد اخم دید رو خندونش لب و

 : گفت مرموز یلحن با  بود دهیرس بهش که یافسون به

 کوچولو؟ جاسوس یبریم لذت یدار_



 

 . داد جواب صادقانه و جسور ، گذروند نظر از رو اطرافش افسون

 نجایا...  ستین یزیچ منه گردن که یاجبار برابر در چند هر ادیز یلیخ_ 

 ؟ کجاست

 

 

✨ 
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 به یکنجکاو با افسون ، شد رهیخ افسون سر پشت به و زد یشخندین پوالد

 مین مرد ، ادیم سمتشون به عجله با که دید رو قدکوتاه یمرد و برگشت عقب

 : گفت و ستادیا پوالد یجلو و انداخت افسون به ینگاه

 ریجاگ نجایا تازه من...  نشه شر من یبرا فقط اقا...  کنمیم باز درو االن _

 . شدم

 

 گفت و گذاشت مرد دست کف ، دیکش رونیب بشیج از یا برگه حرف یب پوالد

: 



 اتاق یکی اون به خوب یلیخ صدا و وصلن بهم چهیدر با اتاق دوتا یگفت_ 

 ؟ رسهیم

 

 داد جواب شاد یا چهره با و گرفت پوالد دست از رو چک همون ای کاغذ مرد

. 

 !  دیشنویم ویچ همه چهیدر قیطر از دیسیوا کنار فقط...  آقا بله_ 

 . ادین اتاق نیا سراغ یکس باشه حواست فقط...  برو حاال خوبه _

 

 .داد جواب و داد قورت رو دهنش آب مرد

 قبال البته دینکن حساب من رو اومد یکس اگر... آقا کنم نیتضم تونمینم من_

 !  بازه دوش هر در...   کیکوچ بالکن هی و داره بزرگ کمد هی گفتم بهتون

 

 : گفت یرحم یب و تیجد ،با کرد اخم پوالد

 از و یکن آخور دوتا تو.. سرتو یتونیم نکن الیخ هست بهت افرادم حواس_ 

 ! شکنمیم گردنتو که یبخور ونجهی جا دو هر

 

 . داد جواب پته و تته به و گذاشت عقب به یقدم ترس سر از مرد

 ...  باشم یک سگ من آقا نه_ 

 ؟ انیم یک...  خوبه_

 

 . داد جواب بود دهیترس که مرد

 .. گهید قهیدق ده_

 ! نره ادتی منو یحرفا...  باشه زیچ همه به حواست و برو خوب یلیخ_

 ... چشم.. چ_



 

 یراحت به افسون چون بود کرده وحشت یبدجور انگار ، رفت عقب عقب مرد

 به مرد رفتن از بعد متاسف و زد یپوزخند ، دیدیم رو راستش دست لرزش

 .دیپرس و رفته پوالد سمت

 ؟ نجایا میاومد چرا_ 

 

 :  گفت تیجد با و بازکرد رو اتاق در پوالد

 . گمیم یچ یفهمیم گهید قهیدق ده تو برو ، کنمینم تکرار دوبار حرفمو_

 

 و داشت نگه لبهاش پشت رو حرفش اما بزنه یحرف تا بازکرد دهان افسون

 پوالد که ییجا چهیدر کنار وارید به و شد اتاق وارد پوالد ی رهیخ نگاه یجلو

 یقیعم نفس افسون شد بسته که در ، داد هیتک بود دهیپرس مرد از درموردش

 پوالد ی چهره یا لحظه یبرا یحت خواست ینم ، بست را هاش چشم و دیکش

 یم کاش کرد آرزو ، دیشن یم رو هاش قدم یصدا که چند هر...  نهیبب رو

 گوشش داخل رو اش یهندزفر فکر نیهم با ،  رهیبگ رو هاش گوش تونست

 مرد و پوالد یها حرف دنیشن ،با شد دادن گوش آهنگ مشغول و گذاشت

 مشخص زیچ همه بعد قهیدق ده و کنند سمع استراق قراره که بود شده متوجه

 .شد خواهد

 

 تو از پوالد توسط یهندزفر نکهیا تا ایدن نیا از جدا و بود آهنگ در غرق

 که بتوپه پوالد به خواست و کرد باز چشم یشاک ، شد دهیکش رونیب گوشش

 .داد هشدار و گرفت قرار لبش کینزد پوالد انگشت

 !شششش_

 

 در که ییصدا ، شدیم دهیشن طرف اون از که ییصداها ، کرد اشاره چهیدر به 

 .اومد یم نظر به آشنا یلیخ یلیخ  گهید یآوا چند نیب



 

 : گفت و زد زل بود اش رهیخ که پوالد صورت به عیسر و تند

  ؟یمیکر ادیشه_

 

 . دیپرس مشکوک افسون ، دیخند پوالد

 ؟یکن کاریچ یخوایم_ 

 

 افسون گوش کنار و شد خم سمتش به بود ستادهیا افسون کنار پهلو از که پوالد

 . کرد زمزمه

 . رمیبگ رو تو یاحتمال انتیخ یجلو خوامیم_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۱:۴۶ ،۲۰۱۸/۱/۲۶(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 72_پست#

 

 پوالد سمت به کامال و گرفت وارید از رو اش هیتک کرد، درشت چشم افسون

 .دیپرس طلبکار ، دیچرخ

 ؟ انتیخ_ 



 

 . داد جواب تر تمام چه هر یراحت با و کرد نییپا و باال نرم رو سرش پوالد

 !  یبش ومطمئن یبشنو خودت یگوشا با خوامیم ، ندارم اعتماد بهت_ 

 

 .کرد مثل به مقابله صراحت به کنان پچ پچ و کرد سفت فک افسون

 سیپل و واسطه نهمهیا...  یهست یک تو بگو بهم فقط ، ندارم اعتماد تو به منم_ 

 !ادینم بر یعاد آدم هی از نکارایا....  یباز

 

 صورت به زده زل افسون با طراز هم قایدق و آورد تر نییپا رو سرش پوالد

 : گفت و برداشت اش شونه یرو از رو اش یهندزفر فشیظر

 اهیس با که ام یکی من گفتم بهت قبال...  یمخف سیپل یحت ای و سمیپل نه من_ 

 ! کنه پاک رو یاهیس خوادیم خودش کردن

 

 یمردونگ حجم نیا و اومد ینم خوشش حد از شیب یکینزد نیا از که افسون

 انگشت با و رفت عقب قدم کی اومد یم وحشتناک نظرش به پوالد وجود تو

 : گفت و رفت نشونه رو پوالد صورت اش اشاره

 نیا ی خوبه تو...  ؟ یکن ینم ؟خالف یستین نایا هیشب تو یبگ یخوایم_ 

 ؟ یداستان

 

 افسون شدن دور به توجه یب و کرد رها رو یهندزفر ، ستادیا صاف پوالد

 . داد دستور و رفت جلو

  جاسوس ، بشه خبردار نجایا ما وجود از کس چیه دینبا...وارید به بچسپ_

 بتونم که یروز دیشا ، دمیم جوابتو بعدها هم سوالت مورد در....  کوچولو

 ندارمو اعتماد کس چیه به که یمن اعتماد ،یتون یم اگر...  کنم اعتماد بهت

 . کن جلب



 

 قدرتش دادن  نشون یبرا پوالد و دیچسپ چهیدر کنار وارید به هم باز افسون

 یها  حرف به گوش و سرسخت افسون ، داد قرار سرش یباال رو دستش کی

 : گفت ، قاچاق جز به کردند یم صحبت یزیچ هر از فعال که ادیشه

 یوقت دمیم قول بهت نویا و سیرئ جناب ندارم اعتمادت جلب به یا عالقه_ 

 . ینیب ینم منو هرگز کنم دایپ برادرمو و بشه تموم کارم

 

 متفاوت ،  کنه جلب رو اعتمادش بود گفته افسون به آگاهانه ، زد یپلک پوالد

 و ارهیب زبون به رو یحرف نیهمچ که بود داده بهش رو اجازه نیا افسون بودن

 یبرا...  بده یآزاد فرصت بهش و کنه امتحانش خواست یم ، نبود مونیپش

 ، بسنجه رو اقتشیل و کنه رحم نفر کی به خواست یم مدت نیا در بار نیاول

 نداشت کار نیا به یا عالقه افسون خود اما باشه داشته و یآزاد اقتیل که دیشا

 بده بهش یدرس و داره نگهش خودش کنار تا کرد یم مشتاق رو پوالد نیهم و

 . نده جواب چکسیه درخواست به فکر یب و عجوالنه چوقتیه که

 

 : گفت بار شرارت و شد خم بود گذاشته افسون سر یباال که یدست یرو یکم

 ! یبمون من شیپ ینامعلوم مدت تا یخوایم پس_ 

 

 : گفت و زد یلبخند تر تمام چه هر یالیخ یب با و

 ... لتهیم جور هر_ 

 

 ریدرگ و هاش   حرف لیتحل حال در افسون دونست یم ، کرد نگاه چهیدر به و

 مواجب ادشیز ی دهیفا بر عالوه دختر نیا ، داد یم لذت بهش نیهم و شده

 . بود فراهم هم رو حشیتفر

 



 متوجه کرد فکر پوالد یها حرف به خوب یوقت و بود شده جیگ یکم افسون

 عجول اما ممکن یصدا نیتر آهسته با و داده دست از رو یفرصت چه شد

 :گفت

 یزد حرف یجور اما یکن آزادم یخواست یم...  یکنیم یباز باهام یدار_ 

 . نشم متوجه من که

 

 : گفت و دیخند چهیدر به رهیخ پوالد 

 سیرئ یها حرف به حاال...  رفت دست از راحت یلیخ فرصتت و قایدق_ 

 ! کن گوش یکن یم کار توش که یشرکت
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 عجله خاطر به و یراحت نیا به شدینم باورش ، کنه مخالفت خواست افسون

 تا کرد باز دهن ، داده دست از رو اش یآزاد فرصت وارش عادت یها کردن

 پر و نابکار هاش چشم هنوز ، داد تکون مخالفت به یسر پوالد که بزنه یحرف

 . زدند یم برق شور شرو

 !  کن گوش و بمون...  کوچولو جاسوس نداره دهیفا گهید_ 



 

 از وقت چیه پوالد که بود شده متوجه یخوب به مدت چند  نیا تو که افسون

 : گفت و بست رو چشمش وسیما گرده ینم بر حرفش

 . کنم گوش بتونم تا شو دور ازم فقط_ 

 

 مشغول دقت با و کرد اعالم پوالد حد از شیب ی  کینزد از رو اش یتینارضا و

 . شد ادیشه یها حرف تک به تک شمردن

 وارید به لب به بزرگ یلبخند با و کند افسون یرو از رو تنش چتر پوالد

 باشه براش یحیتفر از پر و خوب سال بود قرار امسال اون نظر از ، داد هیتک

. 

 رهیخ بود اشتباه کاراش از یلیخ که یسرسخت دختر به و چرخوند رو سرش

 در یا یطوالن راه پس کرد یم کردنش هیتنب صرف دیبا رو یادیز زمان ، شد

 .داشت شیپ

 

 یمنف دید یا ذره یحت و شدند تمام افسون مورد در افکارش یوقت سکوت در

 اتاق در یجار ی مکالمه به و گرفت ازش چشم نشد عوض بهش نسبت اش

 .داد فرا گوش یکنار

  ؟ یکرد یجاگذرا الیوسا تو رو ها محموله_ 

 یکل تو و یواردات یها وهیم تو..  یباد ماسه یها عروسک تو قربان  بله_

 . کنهینم شک بهشون کس چیه که گهید یزایچ

 

 : گفت و دیخند ادیشه

 پخش دست به برسه دیبا بعدا... یدیم لشیتحو اومد که محموله...  خوبه_

 ؟ شد یچ کار یها بچه ی پروژه...  ها کننده

 



 راحت یلیخ ، میببر سود ها بچه نیا از یکل میتونست... رهیم شیپ یعال_

 . یکس شدن متوجه بدون کننیم جا جابه رو ها محموله

 

 اگر چون باشم دهیمزا نیا فکر به دیبا من...  بهشون باشه حواست فقط هیعال_

 تیمامور بهش مطمئنا سیرئ و شهیم ما ی چرخه وارد بشه برنده شرفیب اون

  که دمیشن قبل وقت چند...  رحمه یب چه که یدونیم...  سپره یم رو یبعد

 هم سابقه یب سرش ریخ ، بدن یهمکار شنهادیپ بهش خواستنیم و بود صحبتش

 . شده جلب  هیقض اون بعد اعتمادشون حاال و ستنین

 

 ؟ کار نیا تو ادیب قراره  دیبگ دیخوایم یعنی_

 

 .داد جواب نیخشمگ ادیشه

  بزارم محاله...  برهیم نیب از منو یکار روابط تمام مطمئنم و ادیب خوادیم اره_

 .. بده انجام یکار نیهمچ

 

 : گفت و دیخند و

 انجام قبال که یا یزن رآبیز ، کردم نکارویا هم قبال...  تونمیم که یدونیم_

 ؟ که ادتهی دادمو

 

 . دیخند ادیشه مقابل   طرف

 دست به  مهوش  شدن کشته باعث و یداد لو رو محموله اون چطور ادمهی_ 

 ! یشد ها سیپل

 

 .داد جواب و دیخند بلند ادیشه

 . ارمیم پوالد سر رو بال نیهم باش ،مطمئن کردیم شرفتیپ داشت یلیخ_



 

 اما بود شده دیسف و سرد یوحشتناک شکل به صورتش ، زد یبلند پوزخند پوالد

 زدیم چشم یتو یبیعج شکل به گردنش و ها گوش یقرمز صورتش برخالف

 و دیکش خودش سمت به ناخوداگاه رو افسون نگاه زد پوزخند پوالد که ینیح ،

 گفت و شده لیمتما سمتش به یکم ، شد شوکه دید حالت اون تو رو پوالد یوقت

: 

 شده؟ یزیچ_ 

 

 . داد جواب یته و حس یب اما لب ریز تنش بدون پوالد 

 با دیبا که یدونیم حاال...  یدیشن رو دیبا که ییزایچ...  میبر بهتره... نه_ 

 ! یکن کار طرف کدوم

 

 بود زده بهت و جیگ ادیشه زبون از ها حرف نیا دنیشن از هنوز که افسون

 از ییصدا دنیشن با اما افتاد راه پوالد سر پشت و کرد قبول حرف یب و متفکر

 و بود یا گهید فرد و داریسرا کردن بحث یصدا به متعلق که در پشت

 سرجاشون دو هر داشت رو اتاق نیا به مرد  ورود از ممانعت قصد داریسرا

 گرفت، رو افسون یبازو و اومد خودش به عیسر یلیخ پوالد یول شدند خشک

 : گفت و دشیکش بالکن سمت به

 . نهیبب رو ما دینبا کس چیه...  باش زود...  شانس یبخشک_ 

 

 ، داشت رو نفر سه تا دو شیگنجا فقط که کوچک بالکن داخل به رو افسون و

 . بست سرش پشت رو در و شد بالکن وارد افسون سر پشت خودش و داد هل

 

 

✨ 

✨✨ 
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  که بود شکسته ی لهیوس تا چند و لیوسا یها خرابه و آشغال و آت از پر بالکن

 با که ییها نرده و ها آشغال نیب کیکوچ راه هی اما بود شده تلمبار هم یرو

 کیبار راه افسون که داشت وجود بالکن یانتها تا و شده دهیپوش مات ی شهیش

 عقب به ، دیرس نفر دو ی اندازه به یخال یفضا هی به و گرفت شیپ در رو

 با و کرد اشاره جلو به سر با ،پوالد سرش   پشت که دید رو پوالد و برگشت

 : گفت قیعم یاخم

 ! نیبش و اونجا برو_ 

 

 یالیخ به افسون ، ستادیا کنارش و کرد پر رو یخال یجا افسون سر پشت و

 و کرد جمع پاش ریز رو بلندش کاپشن پشت یا یناراحت چیه بدون و راحت

 وسواس با پوالد اما نشست لیوسا به هیتک ، گرفت آغوشش تو رو اش کوله

 یفیکث و خاک همه نیا یرو نکهیا از واقعا ، نشست افسون کنار پا دو یرو

 بود یدرد بدتر ی فاجعه ، بود متنفر بکشه گند به رو شلوارش و کت و نهیبش

 با پس نهیبش بود محبور اما دیکش یم هاش انگشت برداشتن مو خاطر به

 . شد داریسرا و مرد اومدن منتظر و نشست پا دو یرو یسرسخت

 

 رو جا همه داشت مرد  اومد، یم داریسرا و مرد یصدا رونیب یفضا از

 یا دهیفا اما کنه منصرف رو مرد تا زد یم یحرف هر داریسرا و گشتیم



 ینم داشونیپ مرد تا بودن یم شانس خوش یلیخ پوالد و افسون دیبا و نداشت

 . کرد

 

 و داد یم گوش مرد یپاها بلند یصدا به زنگ به گوش و نگران دل افسون

 :گفت لب ریز و کرد مشت رو دستش ننشستن و نشستن دار و ریدرگ پوالد

 . عرضه یب ی کهیمرت_ 

 

 : گفت تیعصبان با و شد معطوف سمتش به پوالد حرف دنیشن با افسون توجه

 !   هیعال جناب یها یباز سیپل ریتقص همش نایا_ 

 

 روبه و بود سرد رونیب یهوا ، زد یشخندین و شد رهیخ نشستنش حالت به و

 بود دهینپوش یا گهید یزیچ رنگ یمشک کت جز به پوالد و  رفت یم یکیتار

 با...  بودنش   یوسواس لیدل به داد یم احتمال افسون که بود نشسته پا یرو ،

 ، شد پاش درد متوجه پوالد درهم صورت دنید با و شد رهیخ صورتش به دقت

 :گفت تمسخر با و دیخند یرحم یب کمال در

 ؟ نیزم رو ننیشینم چرا کنهیم درد پاشون که آقا حضرت_ 

 

 به پروا یب و داد باال رو اش چونه افسون اما انداخت افسون به یتند نگاه پوالد

 : گفت تیجد با نباریا و شد رهیخ پوالد صورت

 شهیم ساز مشکل بعدا یاریب فشار روش ینجوریا اگر برداشته مو که ییپا_ 

 . کنه دایپ ادامه هفته چند تا ممکنه یدگید بیاس و

 

 : گفت  زنان پوزخند پوالد از گرفتن انتقام یبرا ، کرد اشاره پوالد یپا به و

 . نیزم رو ینیبش دیبا_ 

 



 تو دهیخواب تیعصبان هنوز ، دیکش یقیعم نفس و فشرد بهم رو هاش لب پوالد

 نیا به داشت افسون و بود همونجا ادیشه یها حرف دنیشن خاطر به وجود

 داد جواب یخونسرد با و یسخت به پوالد ، زدیم دامن قبل از شتریب تیعصبان

. 

 . کوچولو جاسوس باشه خودت کار به سرت_ 

 

 : گفت و انداخت باال یا شونه افسون

 !  نشن جا جابه استخونات دوارمیام ، یراحت جور هر_ 

 

 به دوشون هر در شدن باز یصدا که چرخوند بالکن سمت به رو سرش و

 پوالد و نشست باش آماده و کرد مشت رو هاش دست افسون ، آورد خودشون

 :گفت زنان طعنه  افسون به رو و دیکش یکنار به قبل از شتریب رو خودش

 اریب دستتو....  دخترجون نکنن داتیپ تا یباش ساکت دیبا یکار کتک از قبل_ 

 .باش ساکت و نییپا

 

✨ 

✨✨ 
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 :گفت کنان زمزمه حرص با و انداخت پوالد به ینگاه مین افسون

 !  یجور چه ستین مهم برام خونه برم دیبا_ 

 

 با و گذاشت اش ینیب یرو رو انگشتش و شد رهیخ افسون به تشر با پوالد

 :گفت تحکم

 !  شو ساکت_ 

 

 : گفت و زد پس رو دستش افسون که برد افسون دهن سمت به رو دستش و

 ...  بکش دستتو_ 

 

 از بعد بالخره ، داد پوالد لیتحو یا قروچه دندون و آورد نییپا گاردشو 

 ، شدند بالکن وارد دوم نفر و داریسرا ، شد باز در ریگ نفس یلحظات گذشت

 :گفت بود شده رهیخ جا همه به دقت با که مرد کنار یچاپلوس با داریسرا

 نوریا ادیم صدا یکنار ساختمون از وقتا یبعض ، یدیشن اشتباه گفتم که من_ 

 !  کنهیم خمیتوب ستمین اتاقک تو نهیبیم ادیم اقا بعدا گهید میبر حاال.. 

 

 :گفت داریسرا به رو و انداخت بالکن به یا یاجمال نگاه اخم پر و شکاک مرد

 . کن قفل رو نجایا در فقط...  میبر_ 

 

 ؟ چرا قفل_

 

 .دیتوپ داریسرا به مرد

 . گفتم که نیهم_ 

 



 :گفت بلند و شد خارج بالکن از اعتراض یبرا دادن اجازه بدون  و

 . یکنیم یغلط چه یدار....  باش زود د  _ 

 

 دونست یم و بود دهید رو افسون دست که یحال در دهیترس و اجبار به داریسرا

 و بسته سرش پشت ،در شد اتاق وارد هستن ها خرابه پشت و بالکن تو دونفر

 . کرد قفل

 

 دیترد با و رفت در سمت به ، دیپر جا از افسون در شدن بسته محض به

 نییپا رو دستش  شد مواجه در بودن قفل با یوقت اما دیکش نییپا رو رهیدستگ

 : گفت پر توپ با و طلبکار ، برگشت پوالد سمت به و انداخت

 .خونه برگردم دیبا من ، میکن کاریچ دیبا_ 

 

 شد بلند یسخت به و زد کمرش به رو دستش اومده شیپ وضع از یناراض پوالد

 مثل درد و بود  اومده پاش به یادیز فشار بود گفته افسون که طور همون ،

 . بود سرجاش اول روز

 

 رو داریسرا ی شماره و دیکش رونیب رو اش ی،گوش فشرد بهم رو هاش دندون

 : گفت محض تیجد با اما وار دیتهد تماس شدن وصل محض به و گرفت

 ! بکشنت نفرستادم تا کن باز درو_

 

 تخته برداشت، ها خرابه یرو از یا تخته ستهیبا پا سر تونستینم که نباریا 

 . نشست کرد یم دراز رو پاش که یحال در و کرد پرت نیزم یرو رو

 

 : گفت خونسرد

 . نتتیبب نییپا اون از یکس خوامینم ، نیبش_



 

 ، کنه پوالد حرف به یتوجه که بود ها حرف نیا تر ناراحت اما افسون

 : گفت و ستادهیا سرش یباال و رفت پوالد سمت به طلبکارانه

 ! االن نیهم... ام خونه برم خوامیم_

 

 : گفت و زد یشخندین پوالد

 ! برو خوب_

 

 حال در آسمان که شد متوجه رونیب  به ینگاه با و داد لیوسا به رو اش هیتک 

 ! برف   دنیبار

 جاش و رفت نیب از لبخند نیا عیسر یلیخ اما نشست لبش یرو یمحو لبخند

 .  داد ظیغل یاخم به رو

 

 و رفت سمتش به بود  اومده جوش به خونش پوالد یخونسرد از که افسون

 که یبرف و رونیب به پوالد ی رهیخ نگاه و لبخند دنید با بزنه یحرف خواست

 و پوالد لبخند بار نیاول یبرا و کرد فراموش رو حرفش بود بارش حال در

 . دید رو بود دهیند صورتش تو که یآرامش

 

 رو بازدمش ، کرد یم جذابش و اومد یم بهش تینها یب که یآرامش و لبخند

 . شد رهیخ برف به و داد رونیب

 

 اش یمچ ساعت به ینگاه ، رفت یم زودتر چه هر دیبا و بود مادرش نگران

 . بود شده رید ، دیگز لب هفت ساعت دنید با و انداخت

 



 شماره سرعت به و آورد رونیب رو لشیموبا و شد رد پوالد کنار از حرف یب

 کارش که"  گفت دروغ و اجبار به دیشن مهربان  نگران یصدا یوقت ، گرفت

 تلفن و خوبه حالش که کرد مطمئنشون و باشه مادرش مواظب و کشهیم طول

 و بود دهیشن رو مادرش ی خسته یصدا یراحت به تلفن پشت از ، کرد قطع رو

  کرد یم ناراحتش و یعصبان نیهم

 

 

 تو زانوهاش  کردن جمع با و رفت پوالد کنار ، داد هل فشیک داخل به رو تلفن

 پاش پوالد اما نزد یحرف و گذاشت زانوهاش ی،رو رو دستش دو هر شمکش

 ای حرف کی منتظر که افسون ، انداخت افسون  به یبد نگاه و کرد جمع رو

 یلحن با کنه یخال پوالد سر رو تشیعصبان تا بود پوالد سمت از حرکت

 .دیتوپ نفرت و حرص با بهش رو یعصب

 

 مادرم شیپ خونه االن دیبا من...  خورهیم بهم کنم کار باهات نکهیا از حالم_ 

 . کردم ریگ نجایا نجایا تو لطف به اما باشم

 

 تا داد هیتک ها خرابه به رو سرش ، نداد یجواب و انداخت بهش ینگاه مین پوالد

 یم و نبود بردار دست افسون اما کنه منحرف هوا یسرما از یکم رو فکرش

 با پس ، کنه یخال سرش رو داشت پوالد از که یبغض و حرص تمام خواست

 .داد ادامه لحن همون

 ...ز  یچ همه یب نامرد....  درک به یبر دوارمیام_ 

 

 واقعا"  نامرد" لفظ و افسون اما داشت خودش کردن کنترل در یسع پوالد

 یفضا زودتر چه هر تا داشتن ازین هاش ،گوش اومد یم نظر به  کننده وانهید

 رو دستش کف ،  دیچرخ افسون سمت به پس  ببره فرو سکوت تو اطرافش

 و برد جلو رو صورتش ، چسپوند وارید به رو سرش و گذاشت دهنش ی،رو

 . زد لب یته یب امابگ تیعصبان یب افسون ی شده درشت یها چشم یجلو



 و یکنیم وا دهنتو باشه آخرت بار...  ببرم نفستو خودم ای یبریم صداتو_ 

 ناسزا و فحش من به باشه آخرت بار....  یکنیم من بار خوادویم دلت یهرچ

 ... یدیم

 

✨ 
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 افسون دوست هر مچ خشونت یب و داد فشار افسون دهن یرو یکم رو دستش

 بازدمش و دیکش یقیعم نفس ، شد کینزد افسون به اندازه از شیب ، گرفت رو

 یبرا و کرد پخش افسون ی شده سرخ صورت از یسمت ی  رو شدت به رو

 کردـ زمزمه کشدار و برده افسون گوش کنار رو سرش ترسوندنش

 

 ی دفعه چون ینبر باال من یبرا صداتو وقت چیه باشه ادتی...  وقت چیه_

 من یبرا رو صداش نداره حق کس چیه....  کوچولو بچه کنمینم رحم بهت بعد

 و نرسه یبیآس بهت یخوا یم اگه...  نداره جراتشو کس چیه و ببره باال

....  کن رفتار درست و بردار مزخرفت رفتار نیا از دست کنم آزادت زودتر

 ؟یدیفهم

 



 نیا شدینم باورش ، دیکشیم نفس تند تند اومده در حدقه از یها چشم با افسون

 یب کردیم فکر که یکس ، باشه پوالد زده مهیخ تنش رو که یا یمردانگ حجم

 نیا از ، دیدیم رو تصوراتش از خالف بر یزیچ حاال و خونسرد   تینها

 تکون موافقت ی نشونه روبه سرش مجبورا و اومد در لرزه به تنش یکینزد

 . داد

 

 گوش تو ، نداشت دنیکش عقب قصد و بود اش یقبل تیموقع تو هنوز پوالد

 . دیپرس ، دیخند نرم و رحم یب افسون

 . دستوره هی ستین شنهادیپ هی نیا باشه ادتی! ..  کوچولو جاسوس بس آتش_

 

 ارهیب پوالد سر ییبال هی خواستیم دلش هنوز ، بود یعصبان هنوز افسون اما

 نیا کهوی اما بود کرده فکر پوالد ی نهیس ی قفسه به زانوش دنیکوب به یحت

 ؟ برسونه بیآس پوالد به تونه یم کجا تا که اومد شیپ براش سوال

 ؟ یچ بعدش

 سرش رو دینبا که ییبال پوالد و کنهیم یعصبان رو پوالد نکهیا از ریغ به

 کی پس برداره برادرش یجستجو از دست که بود ممکن یحت دیشا ای و ارهیم

 بس آتش فقط که معنا نیا به میتسل ، بشه میتسل که بود نیا اونم و موندیم راه

 ! یا گهید زیچ هر نه ، کردندیم اعالم

 

 و برسه داره که یا فهیوظ به و نشه پوالد آزار باعث کرد یم یسع افسون 

 یم خالص پوالد دست از روز کی  بالخره و کردیم دایپ  رو برادرش پوالد

 .دید ینم اونو وقت چیه گهید و شد

 

 موافقت ی نشونه به رو سرش دوم بار یبرا پس کردیم رو نکاریهم دیبا قایدق

 ، دیکش عقب رو سرش افسون کردن صالح خلع از یراض پوالد ، داد تکون

 : گفت و شد اش رهیخ  زل زل

 . کن رفتار درست پس دارمیبرم دستمو_



 

 چند و کرد حبس رو نفسش شدیم تیاذ پوالد تلخ یبو  توسط هنوز که افسون

 . زد پلک بار

 

 پوالد حاال و بود نشده کینزد یمرد چیه به حد نیا تا وقت چیه عمرش تو

 هر گوشش ،تو بود شده کشینزد ، آغوش کی مثل ، بود شکسته رو ها مرز

 با ، بود کرده حس کینزد یلیخ رو هاش نفس و کرده زمزمه یدشمن به چند

 و خوردندیم چیپ چکیپ مثل ذهنش تو ناخوداگاه که یافکار ، ها نیا به فکر

 کرد یسع و داد قورت یسخت به رو دهنش آب کردندیم باز جا خودشون یبرا

 ییاعتنا یب بود اش نهیس به زدن ضربه حال در ترس از که اش جنبه یب دل به

 . کنه

 

 سر از نبود مشخص که اش شده سرخ یها گونه و ها چشم در  یحالت پوالد

 رو دستش بالفاصله و دید رو یسردرگم و یجیگ یحت و شرم ای و ت  یعصبان

 کردیم برخورد دستش کف به تند و تند گرمش بازدم که افسون دهن یرو از

 . کرد دور

 

 منتظر پوالد ، شدند رهیخ گهیهمد به یکینزد همون تو وقفه یب هیثان چند

 و بود شده سردرگم افسون و بود افسون سمت از تیعصان با همراه یحرکت

 بود کرده حس رو ترس مرد کی یجلو سال چند گذشت از بعد بار نیاول یبرا

. 

 

 به پوالد و بود شده حبس پوالد یها دست تو شده قفل هنوز افسون یها دست

 دوتا وجود که بود شده رهیخ افسون یها چشم به کاوشگر و کنجکاو یحد

 نگاه که یزمان و بود کرده فراموش رو بزرگش یها انگشت نیب فیظر دست

 و رها رو افسون دست سرعت به دیرس هاشون دست به و اومد نییپا افسون

 . کرد دور افسون از رو خودش



 

 : گفت اخم با و برگشت اش یقبل قالب به عیسر یلیخ

 منتظر و مینجنگ هم با بهتره پس  دنبالمون انیب تا میبمون نجایا دیبا فعال_ 

 ؟ یشد متوجه...   میبمون

 

 : گفت و انداخت نییپا رو سرش ، کرد مشت و جمع رو هاش دست افسون

 ! متوجهم_

 . خوبه_

 

 دیبار یم که یبرف به و داد وارید به رو اش هیتک ، گرفت قرار افسون کنار و

 .کرد فکر بود کرده رخنه تنش به که ییسرما و

 

 . زدیم خی پوالد شک یب موندند یم هوا نیا تو گهید ساعت کی اگر 
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 ، داد یم نشون رو قهیدق چند و هفت ساعت یها عقربه و گذشت ساعت کی

 مجبورا داریسرا ، نبود دسترس در حسام پوالد مکرر یها تماس برخالف

 یرو به رو در تونست ینم نامعلوم یزمان تا و بود شده گاردهایباد ریدرگ

 تحمل رو یادیز یسرما کامل پوشش لیدل به افسون ، کنه باز پوالد و افسون

 سابقه یب دنیبار از یناش یسرما فشار تحت نازک یکت با پوالد اما کرد ینم

 . اومد یم نظر به آلود خواب و خسته شدت به برف ی

 

 هم کنار دو هر حاال بودند مشاجره و دعوا حال در که قبل ساعت کی برخالف

 پوالد  و بود مادرش فکر در ،افسون بودند رهیخ برف به و داده هیتک وارید به

 . داد یم آزارش حد از شیب سرما اما آورد ینم خودش یرو به

 

 اون از یخبر گهید ، دیچرخ یم پوالد سمت به کباری لحظه چند هر افسون

 نداشت دوست اما داشت نهیک پوالد از ، نبود قبل ساعت تیعصبان و یسرسخت

 از تا بود داده شنهادیپ بهش خاطر نیهم به و رهیبم بالکن نیا تو کنارش یکس

 رد یدست با افسون و نکرده قبول پوالد اما کنه استفاده کالهش و ها دستکش

 هاش لب پوالد دیسف صورت دنید با و حاال اما بود برداشته تالش از دست شده

 و یسرسر که یدستکش و کاله تا کرد باز رو اش کوله ، داد فشار بهم رو

 برداره رو بوده گذاشته فیک داخل ، فیک یدرون اتیمحتو به کردن نگاه بدون

 شد مواجه بود رضا به متعلق که یکوچک یمسافرت یپتو با تعجب کمال در اما

 . کرد بسته و باز یکم رو هاش چشم و

  

 بعد رو دهیخر شدنش دهیدزد از قبل رو رضا کوچک یپتو که نبود ادشی

 به بود شده لیتبد پتو نیا حاال و ارهیب رونیب اش کوله از رضا نبود یروزها

 اون چند هر ، بده نجات یاحتمال یزدگ خی از رو پوالد تونست یم و یمنج

 بهتر یلیخ رهیبم سرما تو هاش چشم یجلو یمرد نکهیا از اما نبود گرم قدر

 . بود

 



 در و دیکش رونیب فیک از اش یناراحت دادن نشون بدون و رضا ادی با رو پتو

 به  رو پتو اخم با و شد خم پوالد سمت به یکم کرد یم باز رو پتو که یحال

 . گرفت سمتش

 

 و گرفت افسون از رو پتو گر سرزنش اما ممتد ینگاه با و حرف یب پوالد  

 . نگرفت افسون از رو نگاهش اما دیچیپ خودش دور به بالفاصله

 

 

 : گفت و انداخت باال یا شونه پوالد ی رهیخ نگاه دنید با افسون

 . فمهیک تو نبود ادمی_ 

 

 . داد ادامه خشم و حرص پر اما آروم ییصدا با و

 کوله تو از بود رفته ادمی یحت....  شد تو بینص که بودم دهیخر برادرم یبرا_

 . کردم ینم نگاه توشو اما بود نیسنگ ام کوله روز هر...  ارمشیب رونیب ام

 

 به رهیخ به و شد نرم  داد لشیتحو افسون که یحرف با پوالد بار سرزنش نگاه

 : گفت تیجد با برف

 ! کنمیم داتویپ برادرتو_

 

 داد ادامه کرد یم چکه ازش شرارت که ییصدا تن با و کرد یا سرفه

 . شد دایپ برادرت یوقت یحت یباش من با دیبا کار نیا آخر تا باشه ادتی اما_

 

  معمول طبق و زده یحرف نیچن پوالد شدینم باورش ، کرد ترش رو افسون

 : گفت و دیپر جا از باروت مثل



 .ینزد اش هیبق از یحرف ، دهیمزا واسه یگفت... ؟ چرا_ 

 

 کنان سرفه و دیچیپ تنش دور رو پتو قبل از شتریب د،یخند خسته و نابکار پوالد

 .داد جواب

 از یعضو هم تو چون یبکش کنار یتونینم نزدم نیزم رو اونا که یزمان تا_ 

 . خطرناکه رفتنت و یشد من گروه

 

 دهیکش و گرفت خودش به حرص وپر یتدافع حالت ، دیکش یقیعم نفس افسون

 : گفت

 . کنمیم تمومش شده جور هر_  

 

 و داد هیتک وارید به پوالد به زده زل و فرستاد بغلش ریز رو هاش دست 

 .دیپرس

 ؟یکن کاریچ ادیشه با یخوایم_ 

 .. گفت یچ که یدیشن

 

 . .داد جواب پوزخندزنان و فشرد وارید به رو سرش پوالد

 آدم هی فقط ادیشه....  بزنه دور منو خواد یم که یاون نشده دهییزا مادر از_ 

 ...بازه یم زود من با یباز تو...  خنگاس با یباز شیباز که ی  موز

 

 موج درش بودن مصمم و تیجد جز یزیچ که پوالد صورت به دقت با افسون

 .دیپرس یالعجل ضرب و یفکر ، زد زل ، زد ینم

 ؟ هیک مهوش_ 

 



 .دیپرس یعاد یلیخ و آورد اش قهیشق به یفشار انگشت سر با پوالد

 ؟یک_

 

 .دیخند ناخوداگاه افسون

 ! ادینم ادتی کنم باور یخوایم_

 

 :گفت و انداخت افسون به ینگاه مین پوالد

 . ادیشه ساطور ریز افتاد که بدبخت زن هی فکرکن تو_ 

 

 .کرد اصرار

 ! یشد یعصبان دمید_

 

 .زد لب خسته ، داد باال رو اش چونه حوصله یب پوالد نباریا 

 ! کنهیم درد سرم.... باش ساکت کمی_ 

 

 گفت لب ریز یزیچ و بست چشم افسون یها چشم یجلو محض یالیخ یب با و

 . نبود دنیشن قابل که

 

 . شد ساکت و برد فرو بشیج تو رو هاش دست اجبار به افسون

 و کرد یم صبر دیبا ، بزنه یحرف بود محال سرسخت پوالد   که دونست یم

 که یروز تا کرد یم کنترل رو بود شده گرفتارش که یا سابقه یب یکنجکاو

 . بزنه حرف زیچ همه از و کنه باز لب خودش پوالد
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 به اطیاحت با رو در داریسرا یشانس خوش کمال در  و بود شده هشت ساعت

 دهیترس پوالد و افسون درهم یها صورت دنید محض به و کرد باز روشون

 و زد ایدر به دل بالخره و کرد پا اون و پا نیا یکم ، انداخت نییپا رو سرش

 : گفت

 ! انیب دوباره ممکنه...  دیبر زودتر لطفا_ 

 

 . شدند بلند  یعصب یکی و خونسرد تینها یب یکی افسون و پوالد

 اما شد خارج بالکن از یحرف چیه زدن بدون و فشرد بهم رو هاش چشم افسون

 ی گونه به نرم دست کف با و ستادیا داریسرا یرو به رو پتو در دهیپوش پوالد

 کرد مضطرب قبل از شتریب رو چارهیب داریسرا که دیکوب بخت نگون داریسرا

. 

 

 : گفت و بود شده لکنت دچار ترس سبب به داریسرا

 االنم نزاشتن یول... یول امیب خواستم یم بچم... ب جون.. به... آقا... آ..آ_ 

 ....آقا...  گناهم یب من...  من....  کردم باز درو اومدم عیسر سیرئ شیپ رفتن



 

  چیه دنیشن تحمل و بود لیتکم امروز یبرا تشیظرف ، دیکش یقیعم نفس پوالد

 مرد ی گونه به یا گهید آروم ی ضربه ، نداشت چکسیه سمت از رو یحرف

 و خواب ترس سر از شب چند تا که نیهم ، شد رد داریسرا کنار از و دیکوب

 . بود هیتنب نیبدتر براش نداشت خوراک

 

 یم درد سرما سبب به اش نهیس ی قفسه ، داشت یبرم رو هاش قدم یسخت به

 نکهیا از قبل یگالر از دیبا ، دیرس یم نشیماش به زودتر چه هر دیبا اما کرد

 . گشت یبرم اش خونه به شده که یقیطر هر به و شد یم خارج بشه دهید

 

 سوز از متنفر و اطیاحت با و آورد نییپا رو بود دوشش یرو هنوز که پتو

 . شد خارج یگالر از اومد یم که یسرد

 

 یلیخ دیبال یم خودش به نهمهیا نکهیا با شدینم باورش ، بود خورده زخم امشب

 . بود رفته شیپ مرگ تا و بود افتاده ریگ ییجا نیچن تو راحت

 . نداشت یارزش چیه  که یمرگ

 

 تشیعصبان داشت ، فشرد و گرفت دردناکش و زده خی یها انگشت نیب رو پتو

 دیبا و باشه اطیاحت یب تونست ینم نیا از شتریب ، کرد یم یخال پتو سر رو

 . کرد یم جمع قبل از شتریب رو حواسش

 

 مطمئن اما زد رو ریدزدگ ی دکمه دیترد با و رفت نشیماش سمت به یکند به

 ! نه ای  نهیبش فرمون پشت تونهیم که نبود

 



 یم خونه به دیبا ، برداشت جلو به قدم کی و کرد اخم میتصم دار و ریگ در

 سرعت به رو حالش گرم آب دوش هی دیشا ، کرد یم گرم رو خودش و دیرس

 .آورد نییپا رو دیکل نیماش زدن دور قصد به پس کرد یم خوب

 .زده خی جناب رونمیم من_ 

 

 برخالف نگاهش ، دیچرخ عقب به سرش پشت از افسون یصدا دنیشن با پوالد

 : گفت بدش حال گرفتن نظر در بدون و بود سرسخت تنش یسست

 !یبر یتونیم...  تونمیم خودم_ 

 

 تو االن نیهم داشت دوست واقعا ، انداخت پوالد یپا سرتا به ینگاه افسون

 و داشت یبرنم سرش از دست اش یلعنت وجدان اما بره و کنه ولش برف نیا

 با و بشه پهلو به پهلو دیبا صبح تا کنه رهاش نکهیا محض به دونست یم

 دهیناد رو پوالد بد حال تونست ینم ، کنه شروع رو روزش خراب یاعصاب

 . کنه کمکش  بود مجبور لشیم برخالف انگار و رهیبگ

 

 هر افسون و بود نبرده تیانسان و احساس از ییبو چیه که یمرد به کمک

 ی تله تو بود افتاده ریگ حاال اما کنه فرار خواست یم دلش دشیدیم که وقت

 : گفت و کرد مثل به مقابله ، رفت جلو پس ، داشت که یبد حس و وجدانش

 رد لوکستو نیماش دیکل اون پس سیرئ جناب یریبم ندم اجازه دمیم حیترج_ 

 . مارستانیب برسونمت تا ادیب کن

 

 کس چیه اومد ینم خوشش اما کردیم درد اش نهیس ی قفسه ، کرد اخم پوالد

 ،  بزنه هم به رو اش ییتنها و نهیبش نشیماش ساکت یفضا تو خودش جز

...  کنه کمکش داد یم شنهادیپ دختر نیا حاال و بود نیماش نیسرنش تک شهیهم

 : گفت تلخ و کرد باز رو در و رفت نیماش سمت ،به زد یخند کج

 . ندارم چکسیه کمک به یازین من...  خونت برو_



 

 افسون ی  عصب یها چشم مقابل در و کرد پرتاپ سمتش به رو مشتش تو یپتو

 . افتاد راه و کرد روشن رو نیماش ، شد سوار
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 و اگزوز از شده ح خا دود رد به  بعد هیثان ،چند گرفت هوا تو رو پتو افسون

 نییپا رو سرش ، شد رهیخ بود حرکت حال در کم یسرعت با نیماش که یراه

 : گفت خودش با و انداخت

 ! شق کله ی کهیمرت...  رفت که بهتر.  نداره من به یربط گهید_  

 

 سمت به ، بست رو پشیز و چپوند اش کوله تو مچاله همونطور تو رو پتو 

  ابونیخ نیهم سر قایدق اتوبوس ستگاهیا ، کرد حرکت بود رفته پوالد که یراه

 برسه خونه به زودتر تا رسوند یم ستگاهیا به رو خودش سرعت به دیبا و بود

! 

 



 بسته یدرها به یطلبکار نگاه بخره آش و میحل بود نتونسته نکهیا از ناراحت

 .افتاد راه بلند یها قدم با و انداخت یگالر ی

 

 به که ابونیخ یانتها در قایدق نکهیا تا بود دنیدو حال در بایتقر برف ریز

 کوله و کج رو ادهیپ کنار که ینیماش اومد نظرش به شدیم متصل یاصل ابونیخ

 سوار پوالد که یهمون قایدق براق و دهیکش ، یخاکستر ، آشناست شده متوقف

 هاش چشم کرد نگاه که قیدق ، ستادیا کامال و شد متوقف هاش قدم ، شدیم

 رو پوالد شهیش پشت از و رفت نیماش سمت به بلند یها قدم با به و شد درشت

 .رسه یم نظر به بدحال و داده هیتک فرمون به رو سرش که دید

 

 کمک ازش و کنه دایپ رو یکس بتونه دیشا تا انداخت برش و دور به ینگاه 

 کرد باز رو پوالد سمت در یمعطل یب پس نبود اطراف اون کس چیه اما بخواد

 . زد صداش بلند یصدا با و شد خم سمتش به ،

 س؟یرئ ؟ یشنویم صدامو ؟ یداریب ؟ حافظ یآقا _

 

 ی شونه یرو ، رو دستش دیترد با شد دیناام پوالد دادن جواب از که یوقت

 .  زد صداش بازم و داد تکونش یآروم به و گذاشت پوالد

 حافظ؟ یآقا ؟ حافظ یآقا _

 

 سمت از که یفیظر و و آشنا یصدا دنیشن با کرد ینم رهاش یخستگ که پوالد

 . داد یم آزارش دختر بلند یصدا ، کرد باز رو نشیسنگ یها چشم بود افسون

 

 رو صورتش ناغافل افسون که کرد بلند فرمون یرو از رو سرش یسخت به

 . دیپرس و آورد جلو

 ؟  یپاش یتونیم خوبه؟ حالت_

 



 بود متریلیم چند ی اندازه به که نشونیب ی فاصله و افسون یصدا ، دیکش یپوف

 و دیکش عقب رو سرش حوصله یب ، انداخت یم خط اعصاب یرو داشت

 : گفت مالحظه یب و دار خش

 !کنهیم تیاذ گوشامو صدات_

 

 محکم رو زبونش ، داد فشار بهم رو هاش لب و افتاد گره افسون یابروها نیب

 بدون و تیجد با ، نکنه پوالد نثار ینامربوط حرف تا فشرد دهنش سقف به

 .زد هیکنا یسست یا ذره

 یبمون زنده یخوایم و یندار یخودکش قصد اگر البته  رونمیم من نییپا ایب_ 

 .یریبگ هیبق و یمیکر ادیشه از انتقامتو تا

 

 حال خاطر به ، دیکش پس رو دستش پوالد که رهیبگ رو پوالد یبازو خواست

 از شیب بده اجازه نبود یازین اما بده راه خلوتش به رو افسون بود مجبور بدش

 ، ارهیب نییپا داره ازین کمکش به حد نیا تا اونـرو و بشه کینزد بهش اندازه

 : گفت شدیم ادهیپ نیماش از که همونطور

 . برسون گمیم که ییجا به منو و فرمون پشت نیبش فقط_

 

 یم فکر کل در ، بود بیعح پوالد رفتار نظرش به ، داد تکون یسر افسون

 : مثل   ، بود هم گهید یها زیچ یلیخ البته صد و بود یبیعج انسان پوالد کرد

 

 از شتریب اما  خونسرد ، رحم یب ،  ظالم ، خودخواه ، حوصله یب ، مغرور

 که یانسان ، دهید که ی  فرد نیتودارتر پوالد که داشت رو حس نیا افسون همه

 پس کرد یم رفتار سخت و سفت حد از شیب و کرد ینم اعتماد یهرکس به

 .باشه یآسون آدم تونست ینم

 



 ی هیثان هی تو ، گرفت نظر ریز رو پوالد سر پشت از ، ستادیا نیماش درگاه تو

 مغزش یوسطا تا ذهنش ی گوشه از صاعقه مثل ممنوعه یا کلمه شده نینفر

 نبود یزیچ کلمه اون و کرد برخورد اعصابش مرکز به قایدق و کرد حرکت

 "جذاب" جز

 

 !جذاب   پوالد کرد یم فکر  افسون

 

 یتایشخص از که اش یجوان و ینوجون تا یبچگ از اش یزندگ دوران تمام مثل

 ، اومد یم خوشش بدجنس و یمنف

 

 !رحم یب بود شرور ،  ظالم و بود بد قایدق  هم پوالد 

 . بود ها داستان ی بده پسر

 

 از افسون که بود نیا اونم داشت وحود نکته هی وسط نیا اما بود جذاب پس

 . شد یم اش خنده باعث موضوع نیهم و بود متنفر پوالد

 

 .... و زیانگ نفرت و جذاب پوالد

 رو افکارش ، دیخند خباثت پر اما زیر پوالد توسط راننده کمک در شدن باز با

 ُرل پشت.  کرد موکول یا گهید وقت به رو افکارش یباز و کرد متوقف

 . گرفت هاش انگشت نیب رو فرمون ، بست رو در و نشست

 

 .دیپرس پوالد که چرخوند رو دیکل ، نشست که پوالد

 ؟ یبرون نیماش یبلد اصال_ 

 



 دارش خنده افکار یفانتز یفضا از بود نتونسته هنوز ، دیخند محو افسون

 . داد جواب بدجنس اما خصومت یب بار نیاول یبرا ، بشه خارج

 ! سیرئ جناب ببند کمربندتو پس شدم رد رو یرانندگ امتحان دوبار _

 

 کالچ و گاز یرو رو پاهاش بود کرده غنچه لبش ی رو که یشخندین با و 

 .دیپرس و انداخت راه رو نیماش کرد، میتنظ

 ؟ برم کجا_

 

 متفکر ، چرخوند سمتش به رو سرش افسون سرحال یصدا دنیشن با پوالد

 : گفت و کرد نگاهش ممتد

 .....مارستان  یب برو_ 
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 به یدست و شد مواجه گلوش ی هیناح در یکم سوزش باز شد داریب که  صبح

 .دیکش دردناکش یگلو



  که یزن"  رایسم دنید با و رفت آشپزخونه سمت به اتاقش کردن مرتب از بعد

 . داد یسالم بود کرده اشون خونه تو کار به شروع شیپ روز چند از

 

 سمت به یدلسوز با رایسم تا شد باعث نیهم ، بود گرفته و دار خش صداش 

 . برگرده سمتش به ییچا یوانیل با و بره گاز اجاق

 

 : گفت و زد یلبخند مچهین ، گرفت رایسم از رو وانیل افسون

 ؟ نشده داریب مامانم...   ممنونم_  

 

 : گفت و ختیر خودش یبرا ییچا وانیل رایسم

...  شهیم داریب نه ای هشت ساعت یطرفا نهیسنگ کمی داروهاش مادرت نه_

 ؟ دخترم سرکار یریم

 

 یمهربون نثار یلبخند ، دیکش سر بود شده سرد یکم که رو اش ییچا افسون

 : گفت و کرد رایسم ی  صدا

 ...  سپرده دستتون مادرم ، گردمیبرم عصر تا_ 

 . میشد دوست هم با تازه...  هست بایز به حواسم من دخترم برو_

 

 و مثبت یانرژ وجود با که بود ممنون رایسم از ، داد تکون یسر افسون

 بهتر یلیخ قبل  به نسبت مادرش حال که بود کرده یکار انشیپا یب یمهربون

 . نبود یخبر قبل یروزها یبدحال اون از که ییجا تا بشه

 

 ، برد یم رونیب به رو مادرش رایسم که  بود خاطر نیا به ها نیا ی همه

  فکرکنه رضا به دادینم اجازه و کردیم گرم رو سرش ، کرد یم اش یهمراه



 افسون و داد یم یدلدار رو بایز هاش حرف با و باشه دواریام دادیم اجازه ،

 . داده قرار راهش یجلو رو یکس نیچن که کرد یم شکر رو خدا بابت نیا از

 

 چشم در چشم و دیکش یقیعم نفس ، گذاشت نکیس داخل رو اش ییچا وانیل 

 . کرد یهج احترام با رایسم

 . دیباش مواظبش ، داشت ازین شما مثل یکی به مادرم...  ممنونم_

 

 خارج خونه از هاش لباس دنیپوش از بعد و آشپزخونه از حرف نیا یپ در و

 . بره سرکارش به تا شد

 

  تو بود قرار ادیشه که یمتیق دیبا افسون و بود یحساس و سخت روز امروز

 . کنه دایپ رو بده شنهادیپ دهیمزا

 

 ینم خودش یرو به اما باشه اش یآزاد روز نیآخر دیشا دیترس یم که یروز

 و رهیبگ رو متیق آوردن دست به یجلو ترسش بده اجازه تونست ینم ، آورد

 .آورد یم رشیگ به بود شده که طور هر دیبا

 

 بشیج داخل رو هاش دست و دیکش سرش یرو رو کاپشنش کال ابونیخ تو

 . بود شده برابر دو هوا یسرما  داشت ادامه هنوز برف بارش ، برد قرر

 

 ، شد رهیخ برف ی سابقه یب زشیر به  پنجره پشت از ، شد اتوبوس سوار

 یم هنوز برف ، بود رسونده مارستانیب به رو پوالد که افتاد قبل شب به ادشی

 یبرا تا بود کرده مقاومت هم باز که یوقت ، نداشت یخوش حال پوالد و دیبار

 بخش به قدم به قدم یهمراه با تنها  کنه کمکش مارستانیب به شدن وارد

 ی چهره به توجه یب و بود داده لشیتحو رو دیکل ، بود ش رسونده آورژانس



 شده خارج مارستانیب از شناخت یم رو پوالد انگار که یدکتر ی زده شگفت

 . بود رسونده خونه به رو خودش یتاکس گرفتن با و

 

 خنده فکر و پوالد نامتعارف یرفتارها و بود دهیشن که ییها حرف به شب تمام

 اریبس یها زدن غلت از بعد یسخت به و بود گذشته داشت موردش در که یدار

 نیا نره ادشی که بود داده قول خودش به دنیخواب از قبل اما بود برده خوابش

 یم ادشی دیبا که ها گذشته مثل قایدق ، ارهیب سرش به ییبال چه تونهیم مرد

 طرف به بلکه بشوند انسان یشاد باعث تونندینم وقت چیه بد یآدما موند

 روحش ی کرهیپ به گذشته در که یضربات تمام مثل زنند یم ضربه مقابلشون

 .بود شده وارد
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 و اطالعات تمام مدت چند نیا عادت طبق ، نشست اش یگر یمنش زیم پشت

 جمع ها قرارداد و کارها تمام از یستیل یوقت و کرد چک رو الزم یکارها

 . افتاد راه استیر اتاق سمت به شد یآور

 



 طبق ، شد اتاق وارد دخول ی اجازه دنیشن از بعد و زد در به یا ضربه

 کنه بلند رو سرش یحت نکهیا بدون ، بود نوشتن حال در ادیشه روز هر معمول

. 

 یب خاطر نیهم به بود کرده عادت ادیشه ی ادبانه یب رفتار نیا به افسون

 آلود اخم و داد قرار ادیشه زیم یرو ، رو اسناد و گذشت مسئله نیا از توجه

 : گفت

 مالقات قرار تا دو...  بشن امضا و مطالعه دیبا که ییقراردادها و اسناد نایا_ 

 ... هست ازظهر بعد دو ساعت یبعد و ازدهی ساعت یکی که دیدار

 

 . داد ادامه دادیم نشون خبر یب رو خودش که یحال در  ، کرد یمکث

 الزم یزیچ اگر پس دیکن نییتع رو دهیمزا متیق که قراره دو ساعت یبرا_ 

 .باشه فراهم زیچ همه دو ساعت تا کنم هیته االن دیبگ دیدار

 

 قبل از شتریب رو افسون که یلبخند ، دیپاش افسون یرو به یلبخند ادیشه

 . کرد یم منزجر

 : گفت و گذاشت خودش یجلو ، برداشت رو اسناد و ها برگه

 مین و  دوازده ساعت ، کنن فراهم بگو رو ییرایپذ لیوسا دو ساعت یبرا_ 

 سرش یباال خودتم ، کنه یکار زیتم کمی اریب رو یآبدارچ ، ناهار یبرا رمیم

 که ستین الزم دو ساعت ی جلسه تو ضمن در بده انجام درست کاراشو تا باش

 ... بده انجام گفتمو که ییکارا فقط یباش داشته حضور

 

 متوجه بود،و نییپا سرش شهساد که بود اری باهاش شنس و خورد جا افسون

 که بود نکرده رو نجاشیا فکر قتایحق ، بود نشده اش انهیناش العمل عکس

 و برگشت اش یقبل حالت به ، نکنه دایپ رو جلسه به ورود ی اجازه ممکنه

 : گفت و دیگز دهن داخل از رو اش گونه ی گوشه نامحسوس

 د؟یندار اجیاحت من کمک به دو ساعت یبرا دیمطمئن_ 



 

 . داد جواب راحت یالیخ با و کرد بلند رو سرش ادیشه

 . ستین یمشکل چیه...  خونه یبر دنیم یمرخص بهت نه_ 

 

 گفت یا مزه یب یباشوخ و دیخند ادیشه که دیچیپ بهم قبل از شتریب افسون اخم

: 

 .ادینم بهت...  یمنش خانم کن باز رو اخمات_ 

 

 . داد جواب و دیکش یقیعم نفس افسون که دیخند خودش یبرا و

 . سیرئ جناب ام یشکل نیهم شهیهم من_ 

 

 رو خودکارش و کرد یا سرفه تک ، بود خورده ذوقش تو انگار که ادیشه

 . داد جواب و برداشت

 . برس کارت به برو....  یدار اخم شهیهم تو یگیم درست_ 

 

 : گفت و داد تکون یسر افسون

 .سیرئ جناب اجازه با_ 

 

 کرد یم یا گهید فکر دیبا ، نشست زشیم پشت سرعت به و شد خارج اتاق از

 نییپا رو سرش و دیغر لب ریز  ، کنه دایپ رو متیق تونست ینم وگرنه

 چند بهش و بود دهید رو حسام شرکت راه تو صبح اومد ادشی نکهیا تا انداخت

 اتاق تو اگه که بود شنود یبرا یا لهیوس اونا از یکی ، بود داده لهیوس تا

 بشنوه رو زیچ همه اتاق تو کردن دایپ حضور بدون تونست یم داد یم قرارش

 .ارنشیب زبون به حداقل و سنیننو رو متیق که کرد یم دعا دیبا و

 



 شرکت تو حضورش یاداوری با اما برداشت رو فشیک و شد خم سرعت به

 یم یباز نقش که ینیح در و کرد میتنظ آروم دور یرو ، رو حرکاتش تمام

 البته ، دیکش رونیب رو خواست یم که یلیوسا و کرد باز رو فشیک پی،ز کرد

 یکتاب کردن گم رد یبرا و بود گرفته مشتش نیب رو شنود ی لهیوس

 رو بود دهیخر یفروش کتاب از یتازگ به که" یشعوریب" اسم به یروانشناس

 داخل رو شنود لیوسا شدن هول بدون ، داد قرار زیم یرو و آورد رونیب

 به اوضاع بودن راه روبه از کردن دایپ نانیاطم از بعد و کرد پنهان بشیج

 ! کنه عمل ادیشه دستورات به تا افتاد راه آبدارخونه سمت
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 نهار قصد به ادیشه نکهیا از بعد ییرایپذ لیوسا و ینیریش سفارش از بعد

 و دور دقت با و شد اتاق وارد یآبدارچ با کرد ترک رو شرکت خوردن

 . گرفت نظر در رو اطراف

 



 به ها نیدورب دونست یم یحال در کنه نصب رو شنود تونست یم طور چه

 مدار یها نیدورب یبرا یفکر دیبا  پس هستند اتاق کردن رصد حال در یخوب

  شدن دهید بدون نکهیا  ، بود ماجرا قسمت نیتر سخت نیهم و کرد یم بسته

 داشیپ نتونه کس چیه که یجور کنه وصل زیم کینزد رو کوچک یا لهیوس

 . کرد یم وارد استرس افسون به کنه

 

 !  نطوریهم هم هاش نفس ، دیلرزیم دستش

 : گفت یآبدارچ به رو و شد پوالد کار زیم کینزد 

 . دیبکش زمیم زحمت_ 

 

 عانهیمط و کرد بلند سر ، برداشت ییرایپذ زیم کردن زیتم از دست داریسرا

 : گفت

 . خانم باشه_ 

 

 ینم و بود مشتش و ها انگشت نیب شنود دستگاه ، ستادیا زیم کنار افسون

 نیدورب عدد دو اتاق تو که دونست یم قبل از.  کنه نصبش کجا دیبا دونست

 نقطه چیه جهینت در پس بودند  هم یرو به رو کنج دو در دو هر و شده نصب

 . نداشت وجود یکور ی

 

 دنیکش دستمال حال در  که یآبدارچ کردن کار به رهیخ و گرفت فاصله زیم از

 ، انداخت نییپا رو سرش و نشست زیم یرو روبه یها مبل از یکی یرو بود

 هی نکهیا تا خورد یم بست بن  به قبل از شتریب کردیم فکر ببشتر قدر چه هر

 . کرد بلند سر و دیرس ذهنش به یزیچ

 



 ریز یکم رو دستش اگر و داشتند فاصله هم از نفره تک و رنگ رهیت یها مبل

 متوجه کس چیه چسپوند یم رو شنود ها مبل نیب ی فاصله نیب در و بردیم

 .شدینم دستگاه وجود

 

 به رو یآبدارچ که کنه یکار تونستیم اگر ، بود ها نیدورب از یکی به پشتش

 . دادیم انجام یراحت به رو کارش رهیبگ قرار روش

 

 : گفت و کرد اشاره ها مبل به زد صدا رو یآبدارچ

 ؟ دیکن درستش دیتونیم...  داره لک کمی مبل اون یروکشا_

 

 :گفت و کرد یاخم یآبدارچ

 . خانم کردم زشیتم تاره_

 

 : گفت تیجد با و داد لشیتحو یاخم اخمش قبال در افسون

 ! دیکن درستش...  داره لک کمی_ 

 

 قبل از  ، دیکش جلو رو خودش و گذاشت مبل یچرم دسته یرو رو دستش و

 رو شد یم نصب بهش که یمکارتیس و بود کنده رو شنود دستگاه پشت چسپ

 هی تو قایدق و کنه نصبش تونستیم یراحت به انگشت دو با ، بود کرده یبررس

 مبل روبه و کرد بهش رو پشتش یآبدارچ که یا ،لحظه  ریگ نفس یا لحظه

 شد بلند  و کرد نصب مبل ی دسته ریز رو دستگاه چابک و فرز افسون ستادیا

 یم کنده جا از داشت افسون قلب و بود کردن غر غر حال در هنوز یآبدارچ ،

 . شد

 



 داد قورت دهنشو آب منقلب یحال با پس بمونه اتاق تو نیا از شتریب تونستینم

 : گفت و

 ... شد زیتم جا همه..  خوادینم میبر.. خوب یلیخ_ 

 

 صورت دنید بدون بود یعصبان و کالفه افسون  دستورات از که یآبدارچ

 . شد خارج اتاق از و برداشت رو لشیوسا افسون ی دهیپر رنگ

 

 باال یسر با شهیهم مثل نکنه خودش متوجه رو یشک چیه نکهیا یبرا  افسون

 .افتاد راه یآبدارچ سر پشت ظیغل یاخم و

 

 به مهمونش شدن وارد از بعد ادیشه ، دیرس ادیشه مهمون که یوقت دو ساعت

 :گفت افسون به رو اتاق

 . دمیم انجام خودم رو کارها ی هیبق ، خونه یبر یتونیم_

 

 یحد به.  نداشت زدن حرف ییتوانا قتیحق در ، کرد قبول حرف یب افسون

 تونست ینم هم خواست یم اگر که بود کرده غلبه بهش استرس و اضطراب

 . کنه صحبت

 

 رو اش یگوش ، برداشت رو اش کوله سرعت به افسون و بست رو در ادیشه

 صوت ضبط کردن روشن ، شنود با تماس کردن وصل از قبل و بازکرد

 .فرستاد حسام به مضمون نیا به یامیپ داخلش مکارتیس

 . کردم نصب شنود....  باشم توجلسه ندادن اجازه_ 

 

 

 ******* 



 :ن.پ

  شهیم متصل شنود دستگاه به مکارتیس که هست یمکارتیس مدل هی شنود نیا

 ییصدا چیه مکارتیس البته ،  شهیم وصل مکارتیس به یا فاصله هر از که

 از رو نصبه شنود  که ییهرجا ای اتاق تو یصداها اما خورهینم یزنگ  ای دهینم

 .. فرستهیم مقابل طرف یبرا یگوش قیطر

 

✨ 

✨✨ 
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 از غیدر اما بود شدن تموم حال در جلسه حاال و بود کرده ضبط رو زیچ همه

 !  افسون خوردن شکست یعنی نیا و اشون یانتخاب متیق گفتن

 

 با تا بود نشسته نبود طرف اون چکسیه که ییجا ، پارک خلوت ی محوطه تو

 و شدیم تموم داشت جلسه که دهیفا چه اما کنه ضبط رو صداها راحت یالیخ

 . خورد یم سنگ به رشیت

 

 .دینال و گرفت هاش دست نیب رو سرش 

 ! یکن راحت منو یگینم چرا...  متهیق هی... گهید بگو اه_ 



 

 خم و نشسته هیسا تو درخت ریز زانو چهار ، لبش دنیجو به کرد شروع و

 .  بود چسپونده گوشش به رو یگوش شده

 متمیق کردن دایپ استرس طرف کی کروفنیم شدن دایپ اضطراب   و جانیه

 ...  گهید طرف

 فقط و فقط ، کردینم حس رو خون یشور یحت که بود شده یعصب یحد به

 . کنه باز رو کور گره نیا زودتر چه هر و بشنوه رو متیق خواستیم

 

 و داشت جلسه باهاش که یمرد روبه ادیشه نکهیا تا دیگز شدت به رو بارلبش

 :گفت بود شرکت بزرگ یدارا سهام از یکی که یاسیق آرش اسمش

 برنده ما و  هیعال میداد ما که یمتیق بشه برنده تونهینم پوالد من نظر از_ 

 . باش مطمئن... میا

 

 . داد جواب و دیخند خطر زنگ مثل آرش

 . یبریم یبد شنهادیپ....  یوقت معلومه_ 

 

 هاش چشم طرف اون از افسون یول دیخند آرش با هم ادی،شه دیخند بازهم و

  بالخره ، گرفت چشمش یجلو رو اش یگوش جانیه با و کرد درشت رو

 .بود کرده حل رو مسئله و بود کرده دایپ رو شون یشنهادیپ متیق

 

 و داد فشار انگشتاش نیب رو لشیموبا اریاخت یب و اومد لباش رو خنده نرم نرم

 : گفت بلند ادیز جانیه سر از

 . کردم داشیپ...  خودشه آره آره_

 



 گم از بعد اومد ینم ادشی ، دیخند هم باز و داد هیتک درخت روبه سرش و

 جانیه و اضطراب یکل از بعد امروز و باشه بوده خوشحال انقدر رضا شدن

 حل رو ماجرا بود تونسته ، بود کرده نییپا و باال بار چند رو فشارخونش  که

 .کنه

 

 یم ازش و دادیم لیتحو پوالد به رو شده ضبط لیفا دیبا ، دیکش یقیعم نفس

 ؟  نه ای شده برادرش از یخبر دیپرس

 یبزرگ لبخند و وال و هول با رو لشیوسا تمام و دیپر ازجا افکار نیهم غرق

 تو فرستاد رو شده ضبط یصداها تمام ، کرد جمع بود داده رنگ لباش به که

 . داد امیپ پوالد به و پوشه

 دیبا یول ارمیب صداشونو لیفا امیم دارم...  کردم دایپ رو یشنهادیپ متیق_ 

 ام؟یب کجا

 

 حسام که نبود متوجه اما داشت یبرم قدم عجله با و بود انداخته نییپا رو سرش

 دنشیخند و حاالت از بردن لذت کردن نگاه حال در بود شده پارک که یوقت از

 . بده نشون بهش رو خودش بود کرده قصد ، شدنش بلند با و بود

 

  اومده شیپ یکار اما بده افسون به رو لوازم و لیوسا خودش بود قرار قبل شب

 برداشته رو لیوسا یلیم یب با پوالد پس رفت یم شهر از خارج به دیبا بود

 یوقت و نداشت یارتباط خطوط به یا یدسترس چیه شهر از خارح ، بود

 از بعد و بود شده مواجه بود یبستر مارستانیب که یپوالد با بود برگشته

 . بود شده ناراحت یکم پوالد ی نقشه رییتغ و ماجرا دنیفهم

 

 پوالد افسون و بودند افتاده ریگ تنها  بالکن تو افسون و پوالد ، داشت یبد حس

 افسون از که نیا از ریغ یزیچ لشیدل مطمئنا و بود رسونده مارستانیب به رو

 . نبود اومد یم خوشش

 



 با و شد خارج بود شده پنهان که ی گوشه از پس دادیم نشون یخود کم کم دیبا

 . افتاد راه افسون سمت به مردونه و نیسنگ یلبخند

 

✨ 

✨✨ 
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 رو یمرد ی هیسا که یوقت یول یگوش مشغول و بود نییپا سرش هنوز افسون

 یسمت به و ستادیا حرکت از هاش قدم کم کم دید خودش یپا هم و خودش کنار

 نگاهش متعجب یکم اول حسام دنید با ، دیچرخ رفت یم راه کنارش مرد که

 .داد سالم و زد یلبخند اش یخوشحال ریتاث تحت بعد و کرد

 نجا؟یا شما سالم،_ 

 

 : گفت بعد شد افسون یایز یلبخندب ی رهیخ یکم حسام

 ای و من ای هست بهت حواسمون یبر جا هر سیرئ دستور به...  سالم_ 

 . گهید یمحافظا

 

 . داد حسام لیتحو یاخم مچهین افسون

 د؟یزن یم چوب منو اهیس زاغ_



 

 .داد جواب ، جذاب اندازه از شیب و بم یکم د،یخند نرم حسام

 طرف از ای کنه تتیاذ بخواد یکس اگر چون خودته نفع   به البته... یحدود تا_ 

 . میهست شهیهم ما یبش دیتهد ادیشه

 

 و تند یواکنش بود امروز از ریغ یا گهید روز اگر دیشا ، نزد یحرف افسون

 خواست یم دلش و بود خوشحال امروز اما دادیم نشون خودش از یعصبان

 : گفت یا گهید حرف هر یجا به پس باشه آروم یکم

 . کردم دایپ رو یشنهادیپ متیق ، دادم امیپ حافظ جناب به _

 

 .دیپرس و دیچیپ بهم میمال حسام یابروها

 ؟ پوالد_ 

 

 : گفت جا همه از خبر یب افسون

 . بله_ 

 

 ، آورد باال رو اش یگوش ، شد بلند اش یگوش امیپ یصدا لحظه همون در و

 . بود شده نوشته و بود پوالد سمت از امیپ

 .... آدرس نیا به ایب_ 

..... 

 

 

 . داد جواب سرعت به و خوند رو امیپ ریز آدرس افسون

 .ارنیب بدم خودشون به تونمیم نجاسیا سرامد یآقا_ 



 

 گفت حسام منتظر نگاه به رو آورد، نییپا رو اش یگوش و کرد ارسال رو امیپ

: 

  ! شما دمیم دیهست شما گفتم ، ببرم رو لیفا فرستادن آدرس_ 

 

 به رو  گهید یکی پوالد ، زد لبخند بالجبار و دیکش گردنش به یدست حسام

 افسون برادر دنبال بره بود سپرده حسام به و بود فرستاده افسون بیتعق یبرا

 ، بود اومده سمت نیا به افسون دنید یهوا به کارش انجام از بعد حسام اما

 . داد جواب افتاده ریگ حاال

 ! برسم کارم به برم دیبا من ، یببر خودت دیبا_ 

 

 به که رو حسام حرف نتونست و شد بلند افسون یگوش امیپ یصدا هم باز

 . آورد باال رو اش یگوش ، کنه لیتحل بود شده رو اون به رو نیا از کبارهی

 

 . که بود گفته پوالد

 یبد انجام خودت دیبا سپردمو بهت که یکار...  آدرس نیا به ارشیب خودت_ 

 ! ایب زود... 

 

 اخم یکم ، دهیخواب حرص یحت ای تیعصبان پوالد لحن پشت کرد حس افسون

 : گفت افسون نییپا سر به رو حسام که کرد

 ... برو و ریبگ یتاکس...  رمیم من فعال_

 

 یراه به رهیخ متفکر آورد باال رو سر.شد دور و کرد یخداحافظ یمعطل یب و

 . افتاد راه ابونیخ سمت به بود رفته حسام که



 رفتن نیا و بود ومدهین لیدل یب حسام_ که بود نیا اونم و بود سرش تو یفکر

 . کرد ینم درکش که بود رفتارش نیا پشت یزیچ هی.  نبود لیدل یب هم

 

 خوشش بیغر بیعج یرفتارا و راز و رمز از اصال.  کرد اخم و دیگز لب

 .ترسوندش یم شتریب ومد،ینم

 

✨ 

✨✨ 
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 یفضا از ،  ستادیا بود کوچولو باغ خونه به هیشب شتریب که یرستوران یجلو

 خوشش داده بهش ییبایز ینما که اش یچوب در و ی کهنه سردر و اطرافش

 . اومد یم نظر به کیش حال نیع در و بایز یلیخ ، اومد

 

 درخت ، اطرافش یفضا محو ، گذاشت رستوران به پا و زد یا مهین لبخند

 ادشی رستوران ی کننده رهیخ و دیسف دست کی یفضا و نشسته برف به یها

 به ومدیم که یسوز و سرما به توجه یب و کنه دایپ رو پوالد دیبا که رفت

 . شد رهیخ روش روبه ی صحنه

 



 و باغ خصوص به اهیگ و گل عاشق خشنش و خشک یکم ی هیروح برخالف

 . شد یم محوش دیدیم رو یا صحنه نیچن وقت هر و بود بلند یها درخت

 

 سرش ، داد ظیغل یاخم به رو جاش و شد محو کم کم لبخندش که دینکش یطول

 . اومد رونیب فکر از و داد تکون رو

 افسون خاطر نیهم به بود  درخت عاشق اندازه از شیب هم رضا برادرش

 یم تاب نیا سوار هم خودش اوقات یگاه و بود بسته یدرخت تاب رضا یبرا

 . شد

 

 یم دایپ رو پوالد بود بهتر ، دیچرخ عقب به و داد رونیب لرزون رو نفسش

 .کرد یم دلگرمش یکم و دیرس یم دستش به رضا از یخبر که دیشا ، کرد

 

 . کرد دایپ رو باغ خونه یورود اطراف به یاجمال ینگاه با

 

 : گفت و ستادیا صاف افسون دنید با در یجلو دربان

 د؟یداشت یقبل وقت... ریبخ وقت سالم_ 

 

 یم نظر به مطبوع و گرم داخل ی،فضا شد رهیخ دربان سر پشت به افسون

 :گفت ، دیرس

 از دیتونیم...   حافظ پوالد...  دارم کار نجاستیا که یافراد از یکی با اما نه_ 

 .دیبپرس خودش

 

 یسرتاپا به و انداخت باال ییابرو انسالیم مرد ، شد رهیخ دربان به تیجد با و

 . بگه که شد باعث افسون یسرسخت ، انداخت ینظر افسون

 . گردم یبرم االن_ 



 

 : گفت و برگشت ییتنها به بعد قهیدق پنج و شد باغ خونه وارد

 ....  نجایا ساختمون پشت_ 

 

 :گفت و داد نشون انگشت با رو یراه

 . رسه یم قسمت اون به راه نیا_ 

 

 داخل رو هاش دست و بست رو کاپشنش باز پیز ، داد تکون یسر افسون

 : گفت و برده فرو کاپشنش بشیج

 . ممنون_ 

 

 و بود افسون منتظر گردن شال و بلند یپالتو در دهیپوش پوالد ساختمون پشت

 روش روبه و رفت افسون سمت به بلند قدم چند با افسون دنید محض به

 .ستادیا

 

 یب یدادن سالم از بعد و کرد یدست شیپ افسون پوالد بیعج سکوت قبال در

 :گفت و آورد باال اش یگوش جواب

 ... کردم ضبط صداشو_ 

 

 پوالد سمت به رو یگوش و فشرد یهندزفر کردن وصل با رو یپل ی دکمه و

 رو یگوش نهیطماءن با افسون صورت به رهیخ و اخم یکم با پوالد ، گرفت

 شروع دقت با و چپوند گوشش داخل رو یهندزفر یها یگوش از یکی ، گرفت

 .کرد دادن گوش به

 



 خودش با و شد رهیخ اومد یم نظر به ماریب یکم که پوالد به رفت عقب افسون

 : گفت

 همونقدر و ادب یب همونقدر هنوز یول بهتره یلیخ حالش قبل شب به نسبت_ 

 ! سرد   و مغرور

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۰۳ ،۲۰۱۸/۲/۴(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 86_پست#

 

 و شده رهیخ بهش یصوت لیفا به دادن گوش بر عالوه پوالد که نبود حواسش

 رو پوالد یپا سرتا از که یوقت ، ارهیب روش به رو یحواس یب نیا نداره قصد

 رهیخ بود زده زل بهش مایمستق که ییها چشم و پوالد صورت به کرد رصد

 . دهید رو حرکاتش تمام پوالد شد متوجه یآن به و شد

 

 نیا تو و نشست تَب به صورت پوالد توسط مچش گرفتن و شرم سر از

 پوالد یابرو شد باعث که یگرفتن رنگ ، گرفت رنگ هاش گونه هوا یسرما

 . گهیم یچ ادیشه نفهمه و بره باال

 !بود شده  پرت حواسش عمرش در بار نیاول یبرا



 

 یعل ی کوچه به اصطالح به رو خودش ، دیگز داخل از رو اش گونه افسون

 : گفت و زد چپ

 !بفرستمش برات تونمیم_ 

 

 به افسون یگوش.  بود خورده بهم تمرکزش ، کرد اخم و داد تکون یسر پوالد

 :  گفت و داد افسون دست به رو خودش یگوش همراه

 ! بفرستش_ 

 

 .دیپرس و شد ها لیفا فرستادن مشغول ، گرفت پوالد دست از رو ها یگوش

 نشد؟ برادرم از یخبر_

 

 و خشدار یکم که ییصدا با و زد یا سرفه تک ، کرد درست رو گردنش شال

 : گفت بود خسته

 . برسونه بهم خبرهاشو حسام بود قرار امروز_ 

 

 .دیپرس یسوال و یعاد یلیخ و

 ؟ نگفت بهت یزیچ_ 

 

 . داد ،جواب گرفت پوالد سمت به رو یگوش و فرستاد کامال رو ها لیفا

 . کنه بیتعق منو که بوده اون نوبت امرور نکهیا مثل... نه_

 

 کج رو دهنش کلمات تلفظ موقع که یجور کرد انیب تمسخر با رو" کنه بیتعق

 : گفت و زد یشخندین پوالد ، بود طلبکار یکم نگاهش کردویم



 ! درسته_ 

 

 از اومده شیپ تیوضع از افسون.  داد هل پالتوش بیج داخل رو اش یگوش

 : گفت حوصله یب و بود  اومده ستوه به پوالد متفکر و حس یب حالت

 . فعال ، شد انجام تمیمامور_ 

 

 پشت بهش یکنجکاو و یرگیخ با و کرد صاف اش شونه یرو رو اش کوله

 . دیپرس پوالد که بود نشده دور قدم چند هنوز ، کرد

 داشت؟ کارتیچ_  

 

 

 .دیپرس و برگشت افسون

 ؟یک_

 

 : گفت و رفت جلو پوالد

 ؟ حسام_ 

 ؟ سرامد یاقا_

 . داشت کارتیچ_

 

 : گفت تفاوت یب و زد یپلک متفکر

 . رفت هم زود یلیخ و شد داشیپ آباد ناکجا از هوی ، نگفت یچیه_ 

 ؟ رفت من تماس از بعد_

 



 :گفت حوصله یب و دیکش یپوف

 ؟یکنیم ییبازجو_

 

 : گفت تحکم با و یدستور پوالد

 .بده جواب_

 

 اش یرفتار هر از شتریب پوالد حالت نیازا ، فشرد بهم عادت به رو هاش لب

 .  بود متنفر

 . برم خوامیم تمومه ییبازجو اگر حاال....  رفت تماست از بعد_

 

 : گفت و داد تکون توهوا رو دستش ترسناک و درخشان یها چشم با پوالد

 ! برو_

 

 .زد صداش کباری به پوالد اما رفت عقب قدم کی

 کوچولو؟ جاسوس_ 

 

 : گفت مجبورا و برگشت ، دیغر لب ریز و دیکوب نیزم به رو پاهاش

 ؟ بله_

 

 : گفت پروا یب و گرفت رو  کاپشنش ی قهی ، رفت سمتش به پوالد

 بهت قبال...  خودته نفع به بمون دور حسام از...  ینر یرآبیز باشه ادتی_

 ؟ درسته یباش روابط نجوریا دنبال یندار حق که گفتم

 



 : گفت بلند یکم و زد کنار رو پوالد دست یعصب ، زد یپوزخند

 تو مگه اصال...  مشاورت شیپ رفتم من مگه  ؟ دهیم یا یمعن چه حرفا نیا_ 

 ؟یکنیم بازخواست منو که یندار اعتماد افرادت به

 

 یبرا یحت ، داشت دنید افسون تیعصبان از افتاده گل ی چهره ، دیخند پوالد

 افسون یوقت اما دیخند محو و هیعصبان حد چه تا که کرد فراموش هیثان چند

 کشدار. شد پوزخند به لیتبد زده سرما لبخندش کرد یم نگاهش طلبکار هنوزم

 :گفت انهیجو تملک و

 خوب کارت...  برو حاال...  کوچولو جاسوس اخر صلح از به اول جنگ_ 

 . بود

 

 و داشت  اخم که  او به رو و شد رد افسون کنار از ، بست رو پالتوش ی دکمه

 : گفت بود شده نفرت و نهیک از پر بازم هاش چشم

 ! کرد اعتماد بهش بشه ایدن نیا تو کن دایپ رو یکی_ 

 

 پوالد به رو خودش قدم دو با ، دیخند ضرب تک افسون که گرفت رو ازش و 

 : گفت زنان  طعنه و رسوند

 یگیم که ییتو به کرد، اعتماد شهینم هم تو به که دهیم ویمعن نیا حرفت نیا_

 . قوله قولت

 

 .داد ادامه و دیخند

 ! نیغمگ و تنها چه اوه_

 

 ، شد رد کنارش از یروزیپ با و بده سوالش به یجواب پوالد نموند منتظر 

 .داد تکون یسر و خورد گره ابروهاش ، رفت فرو فکر به اما پوالد



 

 .دیغر لب ریز

 .دختر نگو مزخرف_

 

 : گفت تماس شدن وصل از بعد و گرفته شماره ، دیکش رونیب رو اش یگوش

 . یوفتیم راه االن نیهم.  بزنم حرف باهات دیبا. خونه ایب_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 که همونطور ، انداخت ساعدش یرو و آورد در رو پالتوش ، شد خونه وارد

 و کرد یمکث بود زیم کردن زیتم حال در که حنا دنید با داشتیبرم قدم داشت

 : گفت بهش رو بلند ییصدا با بعد

 !  نجایا ایب_ 

 

 : گفت و دیچرخ پوالد سمت به دهیترس ، دیپر جا از پوالد بلند یصدا از حنا



 ؟ اقا بله_ 

 

 افتاد پته تته به کردنش نگاه حالت و پوالد ی دهیچیپ بهم یها سگرمه دنید با و

 : گفت و

 ؟ اقا.. دیخوایم.. یم..یزیچ.. چ_

 

 نهار یها یصندل از یکی یرو رو گردنش شال و ،پالتو رفت جلو پوالد

 : گفت حال همون در ، نشست و کرد رها یخور

 . اریب برام سوپ ای گرم یدنینوش هی و داروهام_ 

 

 . داد جواب افتاده نییپا یسر با عانهیمط و سرعت به حنا

 . چشم_  

 

 شکل به ، شد محو پوالد یها چشم یجلو از وقت فوت یب و کرد تند پا و

 نیهم و داره وحشت پوالد از اندازه از شیب حنا که بود مشخص یمضحک

 . که کنه زمزمه لب ریز دخترک رفتن راه به رهیخ پوالد که شد باعث نکته

 

 یچشما تو یترس چیه بدون  اون مثل دختر به و ترسو حد نیا تا دختر هی_ 

 و برسونه بیآس بهم کنهیم جرات یحت ارهیم زبون به حرفاشو و زنهیم زل من

 ی زهیانگ و شیسرسخت تو اش جاذبه ، کنم هشیتنب خوادیم دلم که نهیهم قایدق

 . نداره یا گهید خاص ی جاذبه.....  کردنش   رام و دادن آزار یبرا من

 

 خنده به که شد ظاهر هاش چشم یجلو کمرنگ یسرخ هی اما زد یپوزخند

 . کرد زمزمه انهیموز و کرد مهار رو اش خنده یول انداختش

 ! ی  بیغر زیچ دختر نیا مثل یآدم یبرا_ 



 

 . داد ادامه شرور و کرد زیر رو هاش چشم

 ! خوبه...   کنم حیتفر وقت چند بعد شهیم باعث و بخشه لذت دادنش آزار_ 

 

 مطمئنا و بود شده بهتر حالش یکم که بود بیعج ، داد یصندل به رو اش هیتک

 . گرفت یم بود،نشات گرفته افسون هیتنب یبرا که یمیتصم خاطر به حال نیا

 

 گرفت چشمش یجلو رو یگوش ، دیکش ششیر ته به یدست افکارش از یراض

 . خوند رو بود دهیرس حسام سمت از که یامیپ و

 افتاده؟ یاتفاق...امیم عیسر یلیخ_

 

 ، انداخت پالتوش بیج داخل رو یگوش قبل از تر الیخ یب و زد یپوزخند

 بود زده ندونستن به رو خودش حسام یوقت ، بده امشیپ به یجواب نداشت یلیدل

 و گفت یم بهش رو لشیدل موقع اون گذاشت یم خونه نیا به پا که یوقت و

 . کرد یم خشیتوب دیشا

 

 بهش دوباره رو تشیموقع دیبا پوالد انگار و بود شده جسور یادیز حسام

 .کرد یم یاداوری

 

 از ، رفت پوالد سمت به و شد سالن وارد دیترد یکم با و دست به ینیس حنا

 شکل مار وحشتناک یخالکوب  اون و برهنه ی تنه مین با رو پوالد که یروز

 از ترس اما بود همراه حنا با شهیهم ترس ، دیترس یم ازش شدت به بود دهید

 و داشت یخاص ی جذبه پوالد که خصوص به ، بود ها حرف نیا یفرا پوالد

 . ترسوند یم کامال رو اون خانم مهیحک فیتعار و یخونسرد

 



 فاصله نظرش به و بشه ظاهر جلوش لحظه کی یبرا نداشت دوست یحت

 .بود راه نیبهتر مرد نیا از گرفتن

 

 رو سوپ ی کاسه تا برد کینزد رو دستش و داد قرار پوالد یجلو رو ینیس

 : گفت پوالد که کنه جا جابه

 .یبر یتونیم ستین الزم_

 

 یوقت ، دیکش خودش سمت به رو پوالد نگاه و دیپر جا از بود فکر تو که حنا

 که کنه یخواه معذرت خواست و دیگز لب دهیترس حنا اومد باال پوالد نگاه

 : گفت یخونسرد با و کرد قطع رو حرفش پوالد

 .نجایا بفرستش اومد مهمونم یوقت و آشپزخونه تو برو_ 

 

 تو شده رها گرگ چنگال از که ییآهو مثل پوالد حرف دنیشن محض به حنا

 و برداشت رو قاشقش ، داد تکون یسر متاسف پوالد ، شد گم راهرو چیپ

 .شد سوپ خوردن مشغول

 

 رو شهاب ی  زیتجو ی  ها قرص داشت که یزمان ، کرد تموم رو سوپش پوالد

 به راست کی و شد خونه وارد که دید رو حسام آورد یم رونیب کاور از

 . اومد سمتش

 

 آب  همراه به و برداشت رو ها قرص دونه دونه یالعمل عکس چیه بدون

 .داد قورت

 افتاده؟ یاتفاق...سالم_

 

 :گفت و کرد اشاره اش یرو روبه یصندل به ، آورد نییپا رو وانشیل



 . نیبش_ 

 

 انجام یحرکت نیچن چرا که بود یعصبان دستش از ، نشست حرف یب حسام

 تا شد رهیخ پوالد به منتظر ، بده پس جواب پوالد به که باشه مجبور تا داده

 .کنه صحبت به شروع پوالد

 

 جلو رو اش دهیورز بدن ، کرد قالب بهم رو دستش دو هر یها انگشت  پوالد

 . دیپرس حسام تصور برخالف و دیکش

 ؟ دهینرس یخبر بچه اون از_ 

 

 رو بود نشیکم در که یخطر و خورد گره بهم حسام نفس لحظه کی یبرا

 .داد جواب ریکرد،ناگز حس

 دیبا و شناسهیم رو یا بچه نجوریا گفتیم نمیخبرچ طال، اسد یول نه هنوز_

 . بگرده کمی

 

 ! کنه دایپ رو بچه زودتر تا بده بهش خوادیم پول قدر چه هر_

 

 : گفت پوالد کردن درک بدون ، زد پلک تعجب یکم با حسام

 .برم ستین یا گهید کار اگر...چشم_

 

 : گفت تحکم با پوالد

 .نیبش_ 

 



 صورت تو یچرخ کرد یم نفوذ یآدم وجود عمق تا که اش موشکافانه نگاه

 : گفت پرده یب و رک اش یواقع خود مثل و زد حسام

 . که یدونیم نویا کردم اعتماد بهت من_

 

 .زد یمصلحت یلبخند حسام

 . ممنوم و دونمیم_ 

 

 .دیکوب زیم یرو غرض به و نرم رو مشتش پوالد

 بخشنده انقدر شهیهم من...نشه داتیپ  افسون بر و دور  نگفتم من تا پس_

 ؟ یمتوجه.نداره وجود یسوم ی دفعه و ستمین

 

✨ 

✨✨ 
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 رینفوذناپذ چنان پوالد ، دیکش دهن به رو لبش یعصب مکش کی با حسام

 . نداشت کردن قبول جز یا چاره که کرد یم نگاهش

 . کرد یم عمل نشونیقران تابع دیبا و داشت هم یا گهید لیدال چند هر



 

 . داد جواب و نشوند هاش لب به یزهرخند ، دیکش یقیعم نفس خسته و مجبور

 . دیبگ شما یچ هر...  قربان چشم_ 

 

 موندهیباق آب از یقلپ و برداشت رو وانشیل حسام یدیناام به توجه یب پوالد

 . زد صداش و دینوش داخلش

 ؟ حسام_ 

 

 . اومد باال حسام ی رفته نییپا سر

 !  بله_ 

 

 ریتاث ییصدا تن با و داد هیتک یصندل به کامال ، داد قرار زیم یرو رو وانیل

 : گفت گذار

 ؟ درسته ندارم اعتماد چکسیه به من که یدونیم_ 

 ! بله_

 

  زد پوزخند

 . یکن شیبازساز کن یسع پس داشتم تو به_

 

 که شناختشیم یحد به اما بود باور قابل ریغ پوالد حرف ، شد سفت حسام فک

 به رو ارهیم زبون که یا کلمه هر و کنه یم یباز تن به تن روو دونست یم

 قرار منگنه تو جور کی حسام از اعتماد طلب واقع در و کنهیم انتخاب یلیدل

 ! بس و بود دادنش



 و کرد یم یقربان پوالد یجلو حداقل رو نشیریش افکار و افسون دیبا پس

 . پرداخت یم افسون ی مقوله به رازش کردن برمال از بعد کینزد یروز

 

 : گفت و شد بلند ، داد جلو رو اش شده سفت فک

 .  شهینم نیا از ریغ یزیچ_ 

 

 بشیج داخل از رو اش یگوش نهیطماءن با و خونسرد ، برد باال سر پوالد

 : گفت و گرفت حسام  سمت به قفل کردن باز از بعد و دیکش رونیب

 که زدن هم یا گهید ی،حرفا بفرست خودت یبرا رو مناقصه متیق لیفا_

 .خورهیم دردمون به احتماال

 

 فرستادن نیح در ، نشست دوباره و برداشت رو پوالد لیموبا اخم یکم با حسام

 : گفت لیفا

 ؟ میکن شنهادیپ رو اونا متیق از تر نییپا قدر چه_ 

 

 : گفت و نشوند لب به شرور یلبخند پوالد

 ، دیبد شنهادیپ تومن هشت و نود شما داده شنهادیپ صدتومن اگر مثال یف_ 

 .نمیبب چشم به رو ادیشه گرفتن شیآت دارم دوست

 

 . دیخند انتقام و شر از پر ی  صدا تن همون با و

 دیخند بود زده که یا هیکنا به ، کرد فراموش رو پوالد قساوت یا لحظه حسام

 : گفت لب ریز و

 . شاخشه رو سکته یکینزد متیق نیچن با باختن_

 



 سکوت در و کرد اخم هم باز دیخند اش یشوخ به بلند یصدا با پوالد یوقت اما

 .پرداخت پوالد دستورات به دادن گوش و ها لیفا فرستادن به

 

 حال در مردونه رتیغ و حسادت اما نبود یدشمن داشت لحظه اون که یحس

 . بود تنش رگ به رگ و سلول به سلول بردن نیب از و جزء به جزء خوردن

 

 دوستش هم دیشا ای و اومد یم خوشش افسون از تینهایب  حسام که انگار

 .  داشت

 !اساس و هیپا یب و لیدل یب

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 د،یپوش یخاص یخونسرد و آرامش با رو هاش لباس پوالد یبرگزار روز

 نشیماش استارت نکهیا از قبل و بست مچش به روزیپ یلبخند با رو ساعتش

 اش یروزیپ خبر پدرش به ، مناقصه ی جهینت اعالم یحت از قبل و بزنه رو

 . که کرد عنوان و کرد  امکیپ رو

 ." شد شروع یباز ،  شدم برنده"



 

 اش یگوش امکیپ یصدا راه نیب در ، انداخت راه لب به شخندین رو نشیماش

 .خوند یسرسر ینگاه با و آورد باال رو اش یگوش جاده به رهیخ ، شد بلند

 به وقت چیه اما یبش یباز نیا وارد تو خواستمینم من ، باش خودت مواظب_ 

 ... باش خودت مواظب فقط پس ینداد گوش حرفم

 

 سر و کرد پرت راننده یصندل یرو رو اش یگوش ، داد رونیب سرد رو نفسش

 شدیم برنده یباز نیا تو ، کرد کج یبعد ابونیخ تو دنیچیپ قصد به رو فرمون

 . گرفت یم رو انتقامش و بست یم شهیهم یبرا رو موضوع نیا ی پرونده و

 

 برف بارش و کن خورد اعصاب یها زدن بوق ، کیتراف گذروندن از بعد

 . شد ادهیپ و کرد پارک ، دیرس نظرش مورد مکان به بالخره

 

 ، شناختیم که یافراد از پر و بود گرم هوا  مناقصه مخصوص سالن داخل

 . بودند اومده شدن برنده یبرا که یافراد

 

 باال یسر و محکم یها قدم با شهیهم یسرد به و کرد پنهان رو ثشیخب لبخند

 کنارش ، برداشت قدم بود نشسته سالن گوشه در که متفکر نیحس ریام سمت به

 . داد سالم و ستادیا

 

 : گفت و زد لبخند ، دیکش افکارش از دست پوالد اومدن با نیرحسیام

 ! یاومد رید...  مرد سالم_ 

 

 : گفت آرامش با و انداخت پا یرو پا ، نشست کنارش پوالد



 عجله به یازین ، منم یباز ی برنده نکهیا دوم ، کسالت و یخوردگ سرما_ 

 .نبود

 

 یکس نکهیا بدون  اما یجاهل لحن با و انداخت اش یشونیپ به ینیچ نیرحسیام

 : گفت بشنوه خودشون از ریغ

 درصد کی...  ینشد برنده و میزد...  یا فتهیخودش انقدر چرا تو مومن مرد_ 

 .  بده احتمال

 

 :گفت و کرد زیر چشم مشکوک نیحس ریام که کرد نگاهش حرف یب پوالد

 ؟یمطمئن انقدر که یکرد یکار هی_ 

 

 و قهیسل به که یلباس و یشگیهم اخم با افسون ، شد رهیخ یورود در به پوالد

 قرمز  گردن شال ، شد سالن وارد ادیشه همراه به بود دهیپوش فصل طبق

 قفل نگاهش یا لحظه یبرا و آورد پوالد لب به انهیموز یشخندین رنگش

 نیحس ریام به رو و شد لیم یب و سرد نگاهش رنگ زود یلیخ یول شد افسون

 : گفت

 اونا از تر نییپا و رهیم کش رو هیبق متیق راحت یلیخ ادیشه بودم دهیشن _

 رو نییپا متیق که یاون امسال یول شهیشگیهم کار کل در...  دهیم شنهادیپ

 .کن تماشا و نیبش...  منم دهیم شنهادیپ

 

 مدل نیا و لحن نیا یحت نموند دور نیرحسیام نیزبیت نگاه از پوالد بیعح نگاه

 .دیپرس کنجکاو شناختیم رو راز و رمز پر زدن حرف

 ؟ یکرد کاریچ_ 

 

 شاد و خوشحال ادیشه که دید چشم ریز از انداخت نییپا رو سرش یکم پوالد

 : گفت و زد پوزخند ، نشست ها یصندل  از صف نیاول



 . اوردم ریگ متشویق_ 

 

 دقت یکم با...  افسون و ادیشه به دیرس و گرفت رو پوالد نگاه رد نیرحسیام

 : گفت بَُرنده و زیت ، شد متوجه رو زیچ همه

  ؟ کنه یجاسوس برات یکرد مجبورش... اس دختره همون_ 

 

 به قدم و شد بلند پوالد از تیتبع به  نیرحسیام ، شد بلند و نداد یجواب پوالد

 : گفت هم باز تیعصبان یکم و یناراحت با نیح همون در رفت قدمش

 ؟ یکرد کاریچ...  بده جواب پوالد_ 

  

 گوش ریز براق یها چشم با پوالد نشستند افسون و ادیشه سر پشت دو هر

 . داد جواب نیرحسیام

 . کنم دایپ بردارشو اطالعات قبال در کردم معامله باهاش دنیدزد برادرشو_ 

 ؟ینزد ازش یحرف گهید نیهم واسه_ 

 . یستین اطالعات کردن دایپ اهل تو دونستمیم_ 

 

 یصندل به رو خودش و دیکش یپوف ، شد یعصبان یواقع یمعنا به نیرحسیام

 : گفت و دیکوب

 ! یکن دایپ برادرشو و یننداز خطر به رو دختر اون حداقل دوارمیام_ 

 

 . داد جواب تیجد با پوالد

 . هست زیچ همه به حواسم...  خواهر شوهر نباش نگران_ 

 



 بونیتر یجلو ستادنیا و مناقصه مسئول رفتن باال دنید با و برگردوند سر و

 : گفت

 . ببرم لذت ام یروزیپ از بزار و نزن حرف ، شد شروع_ 

 

✨ 
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 سالن در حاضر افراد تمام بونیتر پشت مرد یها صحبت شروع محض به

 پوالد ، فرورفت سکوت در کبارهی به سالن و برداشتند کردن صحبت از دست

 منتظر و داد باال سر ، رسوند بهم رو کتش یها لبه و شد جا جابه یکم لذت با

 . شد رهیخ یمجر به

 

 مناقصه نیمسئول دست به نیرحسیام توسط یدرخواست متیق قبل ساعت کی

 . بود اعالم ی اماده و شده یبررس زیچ همه االن به تا مطمئنا پس بود دهیرس

 

 صحبت به شروع و زد حضار تمام یرو به یلبخند بونیتر پشت از یمجر

 . کرد



 

 تو شما حضور یبرا دیبا همه از اول...  میکنیم شروع خداوند ادی و نام با_ 

 . دارم حضور مراسمات نیا در شهیهم که خوشحالم و کنم تشکر مناقصه نیا

 میبتون تا هست صادرات و واردات صنعت افزون روز شرفتیپ تنها ما هدف

 سود نیشتریب و متیق نیکمتر با مختلف یکشورها از رو یتیفیک با یها جنس

 ها متیق دیدون یم شما ی همه که طور نیهم و میکن زمونیعز کشور وارد

 ارزش با وقت من ستین الزم پس شده شمارش و داده لیتحو شیپ ساعت کی

 یعنی مطلب اصل سر رمیم وقت فوت بدون و کنم تلف نیا از شتریب رو شما

 مهر شرکت با رو یبزرگ ی  همکار قراره که دوره نیا ی مناقصه ی برنده

 نیا یواردات لوازم و لیوسا تمام یانتخاب شرکت قیطر از و باشه داشته آفتاب

 . شد خواهد کشور وارد شرکت

 

 یم ها متیق شمارش نیمسئول از یکی از شرکت نیبهتر انتخاب یآرزو با

 .بدن من به رو برنده اسم خوام

 

 یب رو پاکت صحنه پشت افراد از یکی  یمجر یها حرف شدن تمام محض به

 . برگشت صحنه پشت به زود یلیخ و داد صحنه یمجر دست به رو تعلل

 

 کردن باز نیح در و ابتدا در ، کرد باز رو پاکت هیاول لبخند همون با یمجر

 . کرد صحت به شروع پاکت

 یآقا جناب شرکت جز سین یکس امسال  شانس خوش ی برنده شرکت  و_ 

 شــــــــــــــ

 

 که یادیشه شد باعث نیهم و بده ادامه رو" ش" ی کلمه ی ادامه نتونست اما

 بده قرار هیبق قیتشو معرض در رو خودش و شه بلند تا بود شده زیخ مین

 . بره وا یصندل یرو و بشه خشک سرجاش

 



 شد بلند یمجر مشکوک حرکت و شیتشو دنید با سالن نیحاضر یصدا و سر

 ینظر کس هر و بود صحبت حال در کنان پچ پچ اش یکنار فرد با کس هر

 : گفت و اومد خودش به یمجر نکهیا تا داد یم

 . گردم یبرم االن دیبمون منتظر لحظه چند لطفا_ 

 

 به ادیشه سر پشت از ،پوالد رفت صحنه پشت سمت به بلند یها قدم با و

 : گفت صدا یب و زد یپوزخند پاش امان یب تکون و هاش خوردن حرص

 . کنمیم ات چارهیب من دست وفتهیب که یباز ، ادیشه یخورد رودست_ 

 

 پوالد ، داد رونیب کالفه رو نفسش و دیشن رو پوالد حرف یراحت به نیرحسیام

 واقف اون یانتها به کس چیه که بود گرفته شیپ در رو یخطرناک و سخت راه

 اندازه به بعدش اتفاقات تا یخبر یب از و شیپ سال کی از پوالد خود اما نبود

 به یشباهت چیه پوالد نیا ، بود کرده فرق متفاوت یایدن هی ، گهید آدم هی ی

 .  بود اش یکنار مرد نشناختن از نیرحسیام ترس و نداشت میقد پوالد

 

 کرد یم آرزو فقط و است زنده وجودش تو گذشته پوالد حد چه تا دونستینم

 . باشه نکرده یقربان رو اون پوالد نیا و باشه زنده

 

 تنها و اومد ینم بر دستش از یکار چیه ، شد ریخ رو روبه به و دیکش یآه

 . کنه نگاه و نهیبش منتظر ، بمونه پوالد کنار تونست یم

 ! بس و نیهم

 

 دیباریم وجناتش از اضطراب که یحال در یا قهیدق چند یمکث از بعد یمجر

 .ستادیا بونیتر پشت و شد سالن وارد

 



 : گفت و انداخت ادیشه به ینگاه مین  یمصنوع یلبخند با و کرد یا سرفه تک

 واردات شرکت ، برنده...  کنمیم اعالم رو برنده و خوامیم عذر رمیتاخ بابت_ 

 دو اختالف با که هستند حافظ پوالد یآقا جناب استیر به حافظ صادرات و

 مهر شرکت مناقصات از دوره نیا ی برنده یمیکر جناب به نسبت یدرصد

 .شدند آفتاب

 

 . کرد اضافه زدیم دست که یحال در و گذاست نییپا رو برگه و

 ! شونیا افتخار به_ 

 

 ، رو دستش انداخت کالفه نیحس ریام به ینگاه مین چشم ی گوشه از پوالد

 یسر ، شد بلند و آورد اش شونه به یمحکم فشار و گذاشت اش شونه یرو

 سالن ی گوشه در که مهرآفتاب شرکت استیر خصوص به حضار یبرا

 سرخ ادیشه به روزیپ و مغرور یلبخند با دهیچرخ بعد و داد تکون بود نشسته

 رو نگاهش شیآت پارچه کی ادیشه از بعد زد یچشمک  نفرت و حرص از شده

 . نشست افسون ی شده سرخ نگاه تو هاش مردمک یا هیثان یبرا و برداشت
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 یب و غرض با که یکسان و مهرآفتاب شرکت یروءسا با بش و خوش از بعد

 یگوش ، انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه داشتند گفتن کیتبر قصد غرض

 شد حسام از امیپ دو متوجه یسرسر ینگاه با و دیکش رونیب بشیج از رو

 سرش پشت از ادیشه یصدا که برد ها امیپ کردن باز سمت به رو انگشتش

 . شد مانع

 

 مغرور و سرد یلبخند با کنارش اخم پر افسون   و ادیشه به رو و کرد بلند سر

 : گفت

 ؟ جان ادیشه افتاده یاتفاق_ 

 

 آروم رو خودش یسخت به ، شد قفل یا لحظه یبرا و اریاخت یب ادیشه فک

 اندازه از شیب  تیعصبان از خبر اش شده سرخ یها گوش و گردن اما کرد

 . شد یم پوالد شتریب حیتفر باعث نیهم و دادیم اش

 

 فرط از یها چشم که یحال در برد جلو رو دستش و دیکش یقیعم نفس ادیشه

 : گفت دیدرخش یم تیعصبان و شرارت

 . یباش موفق کارت تو دوارمیام گمیم کیتبر بهت_ 

 

 هاش یزن اب ریز و دهیکش براش یا نقشه چه ادیشه دونست یم نکهیا با پوالد

 رو ادیشه دست لبخند یب ، زد یخبر یب به رو خودش شهیم شروع یزود به

 : گفت و فشرد عمد به ، گرفت

 .  ممنون_ 

 

 . داد ادامه و کرد رها رو ادیشه دست ، آورد باال رو یگوش



 . فعال_ 

 

 االن به تا ، گرفت اش خنده پوالد که زد لبخند یجور و داد تکون یسر ادیشه

 . بود دهیند یاستعداد یب نیا به یگریباز

 . انداخت ها امیپ به ینگاه و کرد ادیشه به رو پشتش

 ؟ شد یچ مناقصه_ 

 . کردم دایپ برادرش از یسرنخ...  خوش خبر_ 

 

 یم واقعا.  بود رفتن حال در افسون ، برگشت عقب به و کرد اخم پوالد

 خبر نیا بهش ادیشه شدن باخبر بدون بود رفتن حال در افسون که االن تونست

 ؟ کرد یم صبر دیبا ای و بده رو

 

 : گفت و ستادیا کنارش نیرحسیام

 !  یکنینم ول یداد ریگ ادیشه به که شده یچ_ 

 

 . داد جواب اش هیکنا به توجه یب پوالد

 . کنمینم نگاه اونو_ 

 

 .دیپرس و داد فشار انگشتاش نیب رو اش یگوش

 ؟ تمومه مراسم یک_

 

 افسون و ادیشه به کنجکاو و کرد دست به دست رو فشیک خسته نیرحسیام

 : گفت و داد باال ییابرو ، شد رهیخ



 یبرا دیبا توهم...  پروژه یکارا دنبال رمیم فردا از...  شهیم تموم داره_

 . یایب قرارداد یامضا

 

 . کرد موافقت پوالد

 .میریم صبحونه از بعد خونه ایب صبح فردا_  

 

 . کرد ارسال حسام یبرا یامی،پ آورد نییپا رو سرش

 ؟یکرد دایپ یسرنخ چه...  میشد برنده_

 

 ؟ یاینم تو روستا برم دیشا هفته اخر ، پوالد رمیم گهید من_

 خونمیم اتو فاتحه خودم یبزن گند نباریا....  باشه جمع حواست اما برو تو نه_

. 

 

 پس نده دستش از و کنه حفظ رو وکالتش ژست بود مجبور ، دیخند نیحس ریام

 : گفت و دیکش چشمش ریز یدست پوالد یبازو به زدن مشت بدون

 یخورد کتک یکرد ناحق وکالت حقته گفتنیم رفتم یم جا هر هفته کی تا_ 

 در چشمامو ینزن هست حواسم بار نیا ؟ چند به خرت بگه ومدین یکی... 

 . یاریب

 

 

✨ 
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 : گفت و زد یشخندین پوالد

 کنمیم نثارت بدترشو نباریا ینکن جمع حواستو یبخوا ، بود حقت مشت اون_

 ....  یکن بلند سر ینتون

 

 . شد یجد بعد و

 االن از یکنیم کاریچ یدار باشه حواست نیرحسیام ها حرف نیا از گذشته_

 خاطر به...  بزنه ضربه من به نکهیا نیکم تو فقط صفت کفتار اد  یشه بعد به

 .باش مواظب سارا و بچه

 

 .داد جواب و زد یلبخند نیرحسیام

 خداخافظ... رفتم گهید من.. هست حواسم_ 

 . فعال_ 

 

 مونده یباق افراد از شمرد متیغن رو فرصت پوالد نیرحسیام رفتن محض به

 . گرفت شماره و کرد یخداحافظ

 

 نیب روبه یگوش. زد استارت  و نشست فرمون پشت پوالد  ، شد وصل تماس

 : گفت و داد هل گوشش و شونه

 ؟ حسام یکرد دایپ یسرنخ چه_ 



 

 : گفت وار طعنه رضا یجستجو از خسته حسام

 . یباش موفق...  باشه مبارک..  سالم_ 

 

 : گفت زیت و زد راهنما حوصله یب پوالد

 . حسام مطلب اصل سر برو...  ممنون..  سالم یب_

 

 . کرد صحبت به شروع و شد یجد بالخره پوالد مزدور یصدا تن دنیشن با

 همون گفت و زد زنگ اسد نکهیا تا نبود یخبر اما رفتم جا چند امروز_ 

 هاشونو بچه از یکی نکهیا خاطر به اونم دنیدزد رو بچه هی یگفت که یخیتار

 دارو از دزدا بد بخت از و بودهیم یکاف تعدادشون دیبا و بودن داده دست از

 . نداره وجود شتریب حالت چند پس هستن کار یها بچه و فروشا موارد ی دسته

 

 

 یها حرف به دقت با  و شد سخت صورتش ، گرفت باال یکم رو سرش پوالد

 سخت وجه چیه به بگه خوادیم یچ نکهیا حدس که چند هر  داد گوش حسام

 بودن سالم یبرا یدیام هاش حرف نیب دیشا بده ادامه حسام داد اجازه اما نبود

 . شدیم دایپ بچه اون

 

 

 . داد ادامه گناه یب ی بچه سرنوشت از متاثر مکث یکم از بعد حسام

 و جهیرا که یزیچ کنن استفاده بدنش یاعضا از تا دنشیدزد نکهیا یکی_ 

 . ادهیز امکانش

 



 به لیتبد قول اومد ینم خوشش ، کرد رد رو اول ی نهیگز یمعطل یپوالد،ب

 . بشه یچیه

 . یبعد_

 

 یسخت به کرد یم بد رو حالش اول ی نهیگز تصور ، بست فرو لب حسام 

 .داد ادامه

 کار ی بچه به شده لیتبد ای.... فروشا مواد گروه تو رفته و بردنش نکهیا دوم_ 

 و ندارن بچه که یینایا به باشنش فروخته ،ممکنه کم احتمال و اخر ی نهیگز و

 ییبال چه نمیبب بده اب یسرگوش و بره اسد که منتظرم حاال....  ان بچه دنبال

 . آوردن بچه سر

 

 تا...  بشه باخبر یچیه از افسون خوامینم ریبگ تماس خودم با شد یخبر هر_ 

 . منتظرم...  بده خبرشو عصر

 

 حال زدیم صدا اسم به رو دختر اون پوالد نکهیا از ، دیگز لب یعصب حسام

 .داد جواب ناچار و کرد مشت رو دستش.  کردیم دایپ یبد

 .  گهید ساعت کی تا تینها...  حتما_

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 

 حاال و بود رسونده رو خبرها حسام بالخره ، دیکوب دستش کف روبه لیموبا

 موضوع نیهم و بگردند مجموعه ریز و  گروه آدرس دنبال که بود نیا نوبت

 نیخبرچ ی گفته به که بود نیا ماجرا مثبت ی نکته اما بود سخت و زمانبر



 اطالعات نتوسته نیا از شتریب اسد بود گفته حسام ، بودند نکشته رو بچه حسام

 بهش بود قرار که یکس و بوده خطرناک که بود نیا لشیدل تنها و کنه جمع

 دیبا خودش پوالد حاال و بود کرده امتناع شتریب اطالعات دادن از بده اطالعات

 . گشتیم بچه دنبال و شد یم کار به دست

 

 : گفت و انداخت روش روبه ی نهیآئ به یرحم یب نگاه ، دیجو رو لبش

 اول بار دمیم ادشی...  یعوض ی کهیمرت ادیم حرف به دیتهد و کتک  کمی با_

 ...  بشه اعتبار یب من قول نکنه یکار و بده اطالعات

 

 افسون یبرا مظمون نیا به یامکیپ عیسر یلیخ و گرفت باال به یقوس لبش

 . فرستاد

 . کنمیم دایپ جاشو زود یلیخ...  است زنده برادرت_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 . دیرس یم نظر به وحشتناک و رحم یب شد، عوض کبارهی به ادیشه



 انداخت یم وحشت و رعب به یانسان هر که کرد یم ییدهایتهد و یها حرف

 افناده گسر حاال و اد  یشه باختن مقصر دونست یم که افسون به برسه چه

 . بود شده تنها یوجب چند یفضا و نیماش هی تو باهاش

 

 برنده داشت یمجر که یزمان چه ، بود دهیترس عمرش در نیاول یبرا افسون

 ینم خودش جز کس چیه که ییحاال چه و کرد یم اعالم رو مناقصه ی

 یم بر دستش از که یکار تنها و بشه وحشتناک تونهیم حد چه تا ادیشه دونست

 هم رو نکاریهم و نزنه حرف و کنه حفظ رو الودش آخم ظاهر که بود نیا اومد

 به ، شد شرکت وارد و ادهیپ ادیشه همراه به دندیرس شرکت به که یزمان ، کرد

 . نشست و رفت کارش زیم سمت

 

 کرد احضارش ادیشه یوقت و شد رهیخ ادیشه اتاق ی بسته در به یقرار یب با

 از رو پرونده یمعطل یب ارهیب رو خواست یم که ییها پرونده از یکی تا

 . شد استیر اتاق وارد و گرفت لیتحو یگانیبا

 

 قایدق ادیشه خواست به یشانس خوش کمال در و داد ادیشه لیتحو رو پرونده

 از برداشتن ادداشتی مشغول و نشست بود کرده نصب شنود که یمبل یرو

 . شد ادیشه یها حرف

 یبرا یفرصت چیه و کرد یم پرت رو حواسش ادیشه خشن و دورگه یصدا

 ، رو خودکارش ختهیر بهم ادیشه هوی نکهیا تا کرد ینم دایپ شنود برداشتن

 . کرد افسون به رو پشتش اش یصندل چرخوندن از بعد و دیکوب پرونده یرو

 

 انداخت نییپا رو خودکارش دیکش جلو دستش ، داد قورت رو دهنش آب افسون

 رو شنود هاش انگشت سر با و شد خم مبل ی دسته به دستش دادن هیتک با و

 . گرفت مشتش تو تالش کمی با و گرفت

 



 و گذاشت پاش یرو رو مشتش و  نشست صاف ، برداشت رو خودکار یوقت

 : گفت یشینما یتیجد با ادیشه به رو

 . زارمیم تنهاتون ، دیکن استراحت یکم بهتره نظرم به_ 

 

 یصدا دنیشن با بود پوالد زدن نیزم یبرا دنیکش نقشه حال در که ادیشه

 : گفت و گرفت قرار روش به رو کوتاه چرخش هی با و اومد خودش به افسون

 . یمرخص امروز...  میدیم انجام رو کارا بعدا ، رونیب برو _

 

 : گفت و داد تکون یسر تشکر یب ، شد بلند اش یشگیهم عادت طبق افسون

 . سیرئ جناب خوش روز_ 

 

 کرد ترک رو شرکت یوقت و داد یگانیبا لیتحو رو پرونده ، شد خارج اتاق از

 نشون رو خودش بدش حال و کردند دنیلرز به شروع پاهاش شد دور یکم  و

 . داد

 

 در یپ و نشست رو ادهیپ ی زده خی و سرد یها مکتین از یکی یرو یسخت به

 . کرد دنیکش نفس به شروع یپ

 

 . داشت استرس حد چه تا دونست یم خدا فقط

 یصدا با اما رهیبگ آرامش کمی دیشا تا بست رو هاش چشم بدحال و ختهیر بهم

 و دیکش رونیب رو اش یگوش غرولند با و دیپر جا از اش یگوش امکیپ

 . شد امیپ خوندن مشغول

 

 

✨ 



✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ، کرد دایپ یا دوباره یانرژ باشه شده زنده که یا مرده مثل امیپ خوندن با

 یگوشا با دیبا ، دیپر جا از و بود ختهیر بهم و وسیما و حد چه تا رفت ادشی

 یطور چه دینفهم...  بشه باورش دتایشنیم پوالد زبون از رو خبر خودش

 .بده بهش رو پوالد ی خونه آدرس و برسونه یتاکس نیاول به خودشو

 

 دونست ینم که بود خوشحال یحد به ، خورد زنگ اش یگوش راه نیب در

 دنید با و زد اش یگوش به یچنگ سرعت به و کنه هیتخل چطور رو اش یانرژ

 . دیخند"  دوسر وید"  اسم

 

 بلکل ، شدیم خوشحال اش یگوش یرو پوالد اسم دنید از بود اولش ی دفعه

 اسم مغزش یحوال از خواستینم دلش یحت شیپ قهیدق چند تا بود رفته ادشی

 گوشه افسون و امن یحوال بود شده اسم نیا ییجورا هی االن اما بشه رد پوالد

 : گفت تند تند و داد جواب ، کرد فراموش رو اش یرحم یب و ظلم از یا

 . اومدم سرامد یآقا با قبال که یا خونه سمت امیم ،دارم سالم الو_ 

 

 و کرد رد کتش نیآست از رو دستش ، چسپوند گوشش به رو اش یگوش پوالد

 : گفت دانهیالق افسون یها حرف شدن تموم و اش یبارون برداشت از بعد



 . سالمت به برو ستم،ین اونجا من_ 

 

 : گفت آروم اما زی،ت کرد یمکث افسون

 ؟ یچ_ 

 

 . داد ادامه رفت یم لیتحل صداش یحال در و افتاد من من به و

 ..اونجا که کردم فکر..من..من_

 

 افسون حرف نیب و کرد صاف رو کتش ، آورد باال رو دستش دو هر پوالد

 . بزنه طاق بهش رو خونه اون اسم یکس اومد ینم خوشش ، اومد

 .باش اونجا شش ساعت..بشه شب بزار شو ادهیپ االن..دمیم که یآدرس به ایب_ 

 

 یواقع خود به شد لیتبد بار نیاول یبرا و داد گوش سختش ی  صدا تن به افسون

 فیلط و نرم پوالد از متشکر و مهربون بار کی یبرا و بود استثنا ، اش

 . کرد زمزمه

 . یکنیم عمل قولت به که ممنون_ 

 

 گوشه هی خواست راننده از کرد، قطع رو یگوش و دیکش د،خجالتیگز لب 

 . شه ادهیپ تا سهیوا

 

 : گفت و داد باال ییابرو اما پوالد

 . صداش حاال هاش گونه اول.. کنه یم شرفتیپ شتریب روز به روز_ 

 



 داد یم آزارش داشت ییجورا هی افسون آروم یصدا ، فشرد لب و کرد اخم

 .شد خارج خونه از و شد الشیخ یب پس

 

 که روز اون و بزاره پا خونه اون به ادیز یکس نداشت دوست ، دیکش یپوف

 تنها دنید با رو اش یرحم یب که بود نیا لشیدل تنها اونجا بود برده رو افسون

 . نکنه فراموش دختر اون بودن

 

 یخواستیم که یهدف اون به تا شدیم یقربان یکی دیبا ییوقتا هی پوالد نظر از

 . بود نکاریا واسه نهیگز نیبهتر افسون و یبرس

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 که یآدرس به که بود شش ساعت سر قایدق و خونه رهیم رید داد خبر مادرش به

 و سر یب رستوران و محله به شده جمع یها لب با و دیرس بود فرستاده پوالد

 . شد رهیخ دید یم که یا افهیق

 

 و شهر وسط یها کوچه پس کوچه به بود دهیکش رو اون پوالد شدینم باورش

 . بود داده بهش رو ینیرزمیز رستوران هی آدرس

 

 نیچن ومدینم پوالد به اما نداشت یمشکل ییجا نیچن به  اومدن با افسون

 : گفت لب ریز ، دیخند و زد پلک بار چند ، باشه بلد یحت رو ییجاها

 انقدر یعنی....  واال است مسخره...  رستوران نیا تو ادیب پز و دک اون با_ 

 ...  شناختش شهینم که ی  نیشبیپ قابل ریغ

 



 پوالد بودن بد از داشت ،باز دیخندیم داشت ،باز فشرد لب و  کرد مشت دستشو

 ... دینبا و اومد یم خوشش

 

 ! اومد یم بدش مزخرف حس نیا از ، گرفت دندون به رو لبش

 

 ییچا خوردن با سرش دیشا ، نشست یم رستوران داخل و رفتیم که بود بهتر

 . رفت یم ادشی ذهنش خزعبالت و شد یم گرم

 

 یرو ، رو بود کرده کول ادیشه خواست به امروز که یا زنونه فیک بند

 با سر پشت از اما رفت اش یورود در سمت به قدم چند و انداخت دوشش

 . برگشت عقب به مزاحم پسر دو یصدا

 

 میبر ما با ایب کثافتا کرو نیا تو نرو خانم خوشکل...  گرشویج جوووون_

 . یفیح...  شهر باال متیببر

 

 که نکنه یتوجه خواست و گرفت یورود چهارچوب به رو دستش ،  کرد اخم

 . بده فشار بهم رو هاش دندون افسون شد باعث و گرفت رو بازوش گهید یکی

 

 : گفت گوشش کنار مزاحم

 خانم؟ خوشکل یدینم جواب_ 

 

 چنان دیبا.  خوردیم بهم پسرا مدل نیا از حالش ، داد فشار بهم رو هاش دندون

 رهیبگ ادی تا دهنش تو ختیر یم رو دندوناش و صورتش تو دیکوب یم مشت

 . کنه رفتار ادی مرد هی مثل

 



 ،  برگشت عقب به و کرد مشت رو دستش ، شد رها بازوش و نداد یجواب

 ریگ یبازو و پوالد با یول پسره دهن تو بکوبه خواست و برد باال رو مشتش

 هجده از شتریب که  پسر ناالن صورت و پوالد یها انگشت تو مزاحم ی کرده

 . شد مواجه نداشت سال

 

 در لب به یلبخند و قساوت با که شد رهیخ پوالد به و آورد نییپا رو مشتش

 .بود مزاحم پسر یبازو فشردن حال

 

 اما سرد داد، فشار شتریب رو پسر یبازو دید رو افسون نگاه یوقت پوالد

 : گفت یدستور

 ! تو برو_ 

 

 پشت به ینگاه و کنه ولش پوالد کردیم التماس داشت که پسر به ینگاه افسون

 .،انداخت زدیم رو یکی اون و داشت گهید یکی که پوالد سر

 

 حرفش میتسل کردیم وادار رو افسون و زدیم برق پوالد یها چشم ، زد یپلک

 : گفت پس بشه

 .باشه...  اووم_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 به یا هیزاو شد گم ها پله چیپ تو افسون یوقت و کرد دنبال رو افسون رفتن راه

 .دیپرس و شد خم پسر صورت یرو ، داد گردنش

 ؟ شهر باال شیببر یخواست یم و بود خانم خوشکل یک...  یگفتیم خوب_

 ؟  ازش یخواستیم جواب

 

 مزاحمت هی شدینم باورش ، بود اومده بند زبونش پوالد ابهت از زبونش مزاحم

 نجایا به کنند فیک خاطرش به یکل قراره کردند یم فکر که دوستش با ساده

 رو دهنش آب ، بده که نداشت یجواب پس وفتهیب یآدم نیهمچن ریگ و بشه ختم

 و شد بلند التماسش یصدا آورد بازوش به یفشار  پوالد که یوقت و داد قورت

 : گفت

 ...  خوردم....  )... (  کردم غلط یشکوند دستمو کن ول خدا رو تو آقا_ 

 

 : گفت وخونسرد دیخند تمسخر با و کوتاه ، کرد سیخ رو لبش زبون با پوالد

 یکرد غلطو...  ینش مردم مزاحم و ینزن یادیز زر یریبگ ادی تا بشکنه_ 

 . یخورد...  )..(

 

 به زورش که پسر.  کرد بلند رو اش ناله و آورد بازوش به یا گهید فشار و

 و کردن تقال به کردن شروع دیرس ینم دهیورز اندام و بلند قد اون با پوالد

 . کرد رشیتحق و داد تکون یسر پوالد اما بزنه داد خواست



 پوشکتو...  وقت هی ینکن سیخ خودتو کوچولو؟ دختر یبزن غیج یخوایم_

 ؟ برات بخرم ای یبست

 

 رخش به رخ و شد یجد  ، دیکش جلو و گرفت رو پسر یبازو حرفش متعاقب

 . کرد زمزمه تحکم با

 تا ینتون و بمونه ماه هی تا جاش کردم ی،کار بچه دادم فشار بازوتو فقط من_

 زارهیم چاقو شهیم دایپ یکی بعد ی دفعه یول یبد تکون درست دستتو ماه کی

 هر و ینکن باز گشادتو دهن باشه ادتی تا کنهیم ساقطت یزندگ از و نافتو ریز

 ...  ینکن فیرد مردم دختر واسه خودته قیال یچ

 

 . کرد اضافه و داد پسر الجون تن به یتکون شترشیب ترسوندن یبرا

 دمیم وگرنه یشیم گم چشمام یجلو از و یداریبرم لشتو....  کنمیم ولت حاال_

  گهید جور هی ای رفهمهیش...  دایناپ سرش اون ارنیب در روزگارت از یدمار

 کنم؟ تیحال

 

 : گفت و داد تکون سر ترس با پسر

 ...  کردم غلط...  چشم.. چ_

 

 به رو و کرد رهاش بعد یکم ، شد رهیخ پسر صورت به هیچندثان پوالد

 : گفت بود افسون بیتعق در شهیهم که یمحافظ

 یمرخص...  است بس کباری است َکس خانه در گر...  بره کن ول دوستشو_ 

 . پستت سر برو... 

 

 هر ، کرد رها رو بود خورده کتک که یپسر یبازو ، داد تکون یسر محافظ

 . گذاشتند فرار به پا باشند شده رها چله از که یریت مثل پسر دو



 چهار و ستادیا رستوران یرو ،روبه دیکش یقیعم نفس تیرضا با پوالد

 رستوران وارد و کرد فرو شلوارش بیج داخل کتش زدن کنار با رو انگشتش

 . شد

 

 رستوران به که کوچه یورود تو قایدق و بود گذشته ها کوچه پس کوچه از تازه

 دوتا اما داشت رو رستوران به شدن وارد قصد که دید رو افسون شد یم ختم

 . گرفت رو بازوش شونیکی بعد و شدند کینزد بهش پشت از پسر

 

 تحت رو هرکس ای زیچ یوقت یکس اومد ینم خوشش ، کرد اخم همه از اول

 ، دونست یم هاش ییدارا جزو رو افسون قایدق پوالد و بده آزار داره تیمالک

 بیآس افسون نبود قرار گهید طرف از و بود اش یطلب انحصار مصداق نیا

 به پس کرد یم یط باهاش رو یادیز مراحل دیبا و داشت ازین بهش چون نهیبب

 قایدق و بود اشتباه وسط نیا کوچولو زیچ هی اما داره نگهش سالم که بود نفعش

 . داشت میقد پوالد که بود یحس اون

 

 بیآس کش  ینزد که یزن  به یمرد دادینم احازه وقت چیه و بود یرتیغ اون

 تیشخص و وجود تو خصلت نیا انگار و بود نیهم میقد پوالد ، برسونه

 .بود کرده دایپ نمود هم دشیجد

 

 . دیپرس خودش از لب ریز و ستادیا یوسط ی پله یرو  ، کرد یمکث

  ؟ برم شیپ حد نیا تا بود الزم_ 

 

 که بود نیا لشیدل دیشا ، دیشا و داده نشون واکنش یادیز که کرد اعتراف و

 ونهید ، خوردکن اعصاب ، ،سرسخت بیعج یدختر ، بود افسون دختر اون

 . اومد ینم خوشش ازش پوالد که گهید یزایچ وهمه

 



 واکنش تونستینم اما اومد ینم خوشش افسون یبرا شدن یرتیغ از پوالد دیشا

 گرفته رو پسر یبازو که بودن اونا تعجب کمال در و کنه کنترل رو بدنش

 . بود اش یقبل خود به متعلق بعدش یرفتارا و بودند

 

 وجود بزنه پسش کرد یم یسع که قدر چه هر هنوزم اش یقبل ،خود کرد اخم

 عکس کنه وادارش تالش یب بود تونسته که بود یدختر تنها افسون و داشت

 . بده نشون العمل

 

✨ 

✨✨ 
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 ، بود شده دهیچیپ مغزش داخل یضرورت چیه بدون تیوضع ، شد شتریب اخمش

 : گفت خودش به خطاب و کرد مشت رو دستش و دیکش یپوف

 ...  ندارم یازین تو به ها حاال حاال... حافظ پوالد بمون جا همون_ 

 

 چهارتا با کوچک یرستوران  ، شد رستوران وارد و نییپا سمت به افتاد راه و

 و داشت یخانوادگ قسمت ی منزله به اتاقک کی فقط که ینهارخور زیم تا پنج

 . بود شده  ساخته یا ساده یفضا از



 

 که دید رو افسون و ستادیا اتاقک یجلو چپ به موتاه قدم چند و کوتاه ینگاه با

 . نشسته بهش پشت

  ، کردیم رفتار خباثت ب یکم بود بهتر دیشا کرد باز رو هاش اخم

 ! نبود بد حیتفر کمی

 

 یم ها پله یجلو زیم پشت شهیهم که رستوران صاحب با بش خوش از بعد

 نشسته افتاده نییپا یسر با که افسون یرو به رو و رفت زیم سمت به نشست

 .زد هیکنا تخس و نشست ، بود

 ! کوچولو جاسوس رینگ بغل غم یزانو...  بده سفارش غذا_ 

 

 زل پوالد یها چشم به میمستق ، داشت اخم معمول طبق ، کرد بلند سر افسون

 منظورش دونستیم یخوب به و نبود براق یها چشم اون ریتاث تحت گهید ، زد

 : گفت پس هیچ

 . کنمینم تشکر ازت بابتش... کنم حل مشکلمو تونستم یم خودم_

 

 یغذا ستیل پوالد ، شد رهیخ پوالد به طلبکار و زد بغل رو هاش دست و

 باال رو ابروش دو هر تمسخر با ، برداشت پاش نمک کنار از رو رستوران

 : گفت عمد به و داد

 .برگردن بگم تونمیم نشده رید هوووم البد؟ یبر باهاشون یخواستیم_ 

 

 . دیتوپ پوالد به و دیکش دهن به رو هاش لب افسون

 .... پندارد خود شیک به را همه کافر_ 

 

 :گفت و گذاشت زیم یرو ، رو راستش دست و دیکش یقیعم نفس



 ... بگو رو یدار برادرم از که یخبر فقط_

 

 اضافه شرارت از یفیط اش چهره به قبل از شتریب که زد یکج لبخند پوالد

 یالیخیب با پوالد یول بخوره گور گره افسون یها اخم شد باعث و  کردیم

 داد دستور خودش به مختص

 ! بده سفارش غذا_  

 

 واقعا افسون و بود گرفته اش یباز ، گرفت پوالد از نگاه حرص با افسون

 دیشن ینم زبونش از و رخ به رخ که یزمان تا و داشت عجله خبر دنیشن یبرا

 . است زنده برادرش که کنه باور تونست ینم ،

 

 !بگو فقط_

 

 . داد ادامه و انداخت منو به ینگاه پوالد

 ! یکن انتخاب یتونیم...  داره خوشمزه یغذا مدل چند نجایا_

 

 و صبر یب ، دیکوب اش یشونیپ به رو دستش و کرد باد رو هاش گونه افسون

 : گفت حوصله

 ؟ شهیم دتیعا یچ من  دادن آزار از_ 

 

 :گفت سرد و شد یجد ، بست رو منو پوالد

 ! یشیم حمیتفر باعث...  کوچولو جاسوس خوبه دادنت آزار فقط_

 



 درک رو پوالد جوره چیه تونست ینم ، داد فشار بهم رو هاش چشم افسون

 : گفت و کرد بشیج تو رو دستش حوصله یب و خاطر نیهم به کنه

 ! جناب ستمین تیباز اسباب من...  کن سرگرم گهید یکی با خودتو برو_ 

 

 شدن بلند با پوالد سر....   شد بلند و انداخت پوالد یجلو رو شنود دستگاه 

 عکس چیه یب ، بود دهیچسپ لباش به یلعنت لبخند اون هنوز ، رفت باال افسون

 : گفت خباثت با یخاص العمل

 مواظب  دوما...  یدیم نشون واکنش یادیز ، بچه یخودت مقصر اوال_ 

 هزار و شبه... یبرس خونه به سالم نکنم فک افهیق و سر نیا با باش خودت

 ! دردسر

 

 لب یرو و دیکش باال تا نییپا از بعد و نییپا تا باال از رو نگاهش عمد به و

 . داد ادامه و کرد مکث افسون یانار و گرفته رنگ یها

 . ادیم خوشت قرمز از کال_ 

 

 لشیدل تنها و بود سرخوش یادیز امشب پوالد ، شد جیگ یا لحظه یبرا افسون

 . باشه مناقصه تو شدن برنده تونستیم

 . دیپرس

 ؟ هیچ منظورت_

 

 صاف اما خورد تکون افسون وجود تو یزیچ که یحد به دیخند مردونه پوالد

 بشه سواستفاده حاالتش از نیا از شتریب  مبادا تا کرد مشت رو دستش و ستادیا

 .دیپرس باز و

 ؟ هیچ منظورت گفتم_

 



 جور و کرد اشاره لبش به انگشت با ، شد رهیخ افسون یلبها به پروا یب پوالد

 .کرد زمزمه صداش تن فراز و فرود با افسون دادن خجالت یبرا یخاص

 بگم شتریب ای بسه...  قرمز ی  ها گونه ، قرمز شالگردن   ، قرمز یادیز ی  لبا_

 ؟هوم؟

 

 نیا مسبب پوالد...  بود خورده گره اش نهیس تو نفس ، زد پلک بار چند 

 ، کرد هم چفت رو هاش دندون و اومد خودش به عیسر یول بود تیوضع

 : گفت و انداخت اش شونه یرو ضیغ با رو فشیک

 یب و رک نقدریا که یدار یفرق چه پسرا اون با تو االن... رتتیغ به حاشا_ 

 چیه تو به من پوشش...  من یلبا ؟ یزنیم حرف من یتایخصوص از پروا

 ... آقا حضرت نداره یربط

 

 باال ها پله از سرعت به ، کرده یعصب حد چه تا رو پوالد نهیبب تا نموند و

 . شد کوچه وارد یعصب یها نفس و بلند یها قدم با و رفت

 

✨ 
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 حرکت جلو به جمع یحواس با و گرفت سفت رو اش کوله بند کوچه ی  کیتار تو

 یآدم نیچن عالف لیدل یب رو خودش چرا که زدیم غر لب ریز و کرد یم

 . دهینم رو جوابش ها یراحت نیا به پوالد دونست یم نکهیا با کرده

 حرف لباسش یحت ای و لبش از یراحت نیا به بود تونسته طور چه دونست ینم

 و کنه کار باهاش یصباح چند بود قرار که بود بهیغر مرد هی فقط پوالد ، بزنه

 با چرا اما شدیم جدا هم از راهشون رضا برگشتن و کار شدن تموم از بعد

 برد؟ یم لذت دادنش آزار از چرا و کرد یم جشیگ کارهاش

 

 . دیغر و کرد اخم افتاده ریز یسر با و گذاشت لبش رو دستش

 مهربان و بپوشم لباس ینجوریا کرد مجبورم که ی  عوض ی  میکر اون مقصر_ 

 خوب یمردا نیب از نیبب ایخدا...    بزنم رژو اون کرد مجبورم که نفهم زبون

 ام یزندان وید مثل یکی... کش ادم و خالفکار یکی...  شده من بینص یچ

 . ستین کنم ول و کرده

 

 بلندتر رو هاش قدم کرد راست و چپ بار چند رو نشییپا فک حرص با

 نه و داشت تیامن نه چون بشه دور زودتر رستوران از که بود بهتر ، برداشت

 و کوچه یانتها به هنوز یول  بود اونجا پوالد که باشه ییجا داشت دوست

 یعجول و محکم یها قدم یصدا سرش پشت از که بود دهینرس ابونیخ یابتدا

 . دیرس گوشش به

 

 حرف دادیم اجازه دینبا ، داشت عجله  یکس دیشا ، نده نشون واکنش کرد یسع

 کس هر تا داد یم ادامه خودش راه به بود بهتر و بزاره اثر روش پوالد یها

 . بشه رد بود سرش پشت  که

 

 زده پوالد که ییها حرف خاطر به و شد دهیکش سرش پشت از بازوش یوقت اما

 طرف صورت نثار یکار ی ضربه هی و آورد باال رو مشتش ناغافل بود



 ریاس مقابل طرف صورت به دنیرس از قبل و راه نیب مشتش یول کرد مقابلش

 . کرد برخورد صورتش به یعصبان و داغ ییها نفس و شد

 

 صورتش یرو یدقت که یمرد تن به رو پاش ای بزنه داد تا کرد باز رو دهنش

 : گفت و اومد حرف به مرد خود اما بکوبه نداشت

 ؟ یکنیم فیکث یزالو دوتا اون سطح هم منو و رتمیغ یب من که_ 

 

 دستش مچ و بازو که بود پوالد نیا ، شد متوقف یا لحظه یبرا افسون یتقال

 رو پوالد که بود نیا حرفش ی جهینت پس کرد ینم ول و بود گرفته رو

 حرص کردن یخال و کردنش تر یعصبان یبرا افسون و بود کرده یعصبان

 .شد گستاخ خودش

...    یرتیغ یب گمیم من آره ، یکرد روشن شویآت خودت اما بس آتش یگفت_ 

 ؟یدار خواهر اصال ، بود من یجا خودت خواهر کن فکر

 

 .داد ادامه ریتحق با و

 بزنه؟ حرف باهاش ینجوریا  تـــــــــو مثل یکی ومدیم خوشت_  

 

 . دیغر افسون صورت تو و دیکش جلو رو خودش پوالد

 ! بچه ببند دهنتو_ 

 

 : گفت ینینش عقب یب و گزنده ، دیخند باز افسون

 خفه یبگ یچ هر ستمین دتیعب و ریاس...  کنمیم کار اجبارت به ، واست_

 عشقم یوا"  بگم یبگ یچ هر که ستمین ییدخترا اون از من...  رمیبگ خون

 ...  بدون حدتو پس.... محترم یآقا  نه" .... یبگ تو یچ هر

 



 ، نتونست اما رونیب بکشه پوالد یدستا از رو مچش و بازو تا کرد تقال و

 : گفت طلبکار و رهیخ

 ؟ یهست طلبکارم ، دادم ،جوابتو یزد طعنه...  کن ولم_ 
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 همون به شد لیتبد باز ، کرد زیر رو هاش چشم ، اومد جلو جانب به حق پوالد

 . بود که یسرد و مرموز آدم

 موتور نیع فقط و یندار مغز ات کله تو واقعا تو فهممیم ،حاال بچه یدونیم_ 

 یکن یمعن منو یحرفا ینگرفت ادی هنوز....  یبر جلو و یبد گاز یبلد نیماش

 با اما یباش آزاد دادم شنهادیپ بهت قبل ی دفعه ؟ نشده درس واست هنوز ؟

 گاز به یدیچسپ یکرد ول آکبندتو مخ اون بازم نباریا یکرد خرابش ات عجله

 ! یرفت که برو د   و

 

 و بهش توجه یب پوالد  و کرد تقال هم باز و داد اش یشونیپ به ینیچ افسون

 : گفت نرمش بدون کردنش آزاد بدون



 . نخور تکون بشه کبود دستات یخواینم اگر_ 

 

 . زد داد افسون

 برم گاز تخته خوادیم دلم اصال ، کنم گوش حرفات به خوام ینم...  کن ولم_ 

 . بشم رد روت از دورم چهار و

 

 هنوز ، لج دور رو بود افتاده ای و بود بچه افسون واقعا ، گرفت اش خنده پوالد

 بازم که ییها چشم با و گرفت رو اش خنده یجلو پس بود یعصبان دستش از

 : گفت سرهم پشت بار چند....   شد رهیخ افسون به بود شده براق

 ...یا بچه...  یا بچه..  یا بچه_ 

 

 حرص داشت هنوز افسون ، کرد تر شل یکم رو هاش انگشت ی حلقه و

 بود بهتر و نداره یا دهیفا کردن تقال بود دهیفهم ، زد ینم یحرف اما خوردیم

 یجد و کرد استفاده افسون سکوت از پوالد...   کنه رهاش پوالد تا باشه ساکت

 : گفت

 یباش عشیمط ریبگ ادی صاحبت دست گرفتن گاز یجا به ، گرگ بچه نیبب_ 

 ... و لباسات خاطر به زدم هیکنا بهت من ، یکن گوش حرفاش به و

 

 و شد رهیخ افسون یها لب به نابکار و دهنده آزار و برد جلو سر ، کرد یمکث

 : گفت نفس هی یآروم به

 و یکرد قرمزشون خواسته دلت تا...  یکن پاکشون دیبا یبدون تا لبهات و_ 

 یایاسپان یگاوا مثل مردا یدونینم هنوز...  نشه کینزد یمرد چیه یدار توقع

 توجه بهت خواد یم دلت نکنه ای ؟ زارهیم ریتاث یبدجور روشون قرمز رنگ

 ؟ کنن

 



 از و رفت یم اعصابش رو داشت یادیز پوالد ، بگه یچ دونستینم افسون

 ارهیب کم جلوش خواست ینم اما درسته هاش حرف دونستیم یخوب به یطرف

 و کرد استفاده فرصت از ، پوالد دست ریز به بشه لیتبد واقعا بده اجازه و

 که افسون و دیکش عقب رو پاش  ، شد متوجه عیسر پوالد که آورد باال رو پاش

 رونیب پوالد یانگشتا نیب از رو دستش عیسر یلیخ بود یا لحظه نیچن منتظر

 : گفت و رفت عقب و دیکش

 که باشه یکی مقابلم طرف یوقت اما محترم یآقا کنم استفاده مغزم از بلدم من_ 

 برم خودمو راه و نکنم فکر حرفش به دمیم حیترج چهیپیم لفافه هزارتا تو حرفو

 که ام یکارمند فقط من...  یستین من صاحب تو گمیم عخر ی دفعه یبرا و

 ! بدون حدودتو و حد پس کنهیم کار برات

 

 که یحال در و دیکش اش مردونه شیر ته به یدست ، داد تکون یسر پوالد

 : گفت کردیم کردن فکر به تظاهر

 ؟ بزنم رک حرفامو یخوایم_ 

 ! شمیم ممنون_

 

 . زد یشخندین

 جلب و دنیجنگ ی ،حوصله کوچولو جاسوس کن پاک لباتون اون...  باشه_

 . ندارم توجه

 

 : گفت و شد سرخ افسون

 ! اجازه با حاال..  کنم محافظت خودم از تونمیم خودم و کنمینم پاک نه_ 

 

 :گفت و کرد فرو بشیج داخل رو دستش یالیخیب با پوالد

 ! باشه_



 

 و رفت عقب قدم چند مشکوک ، بود کرده ینینش عقب پوالد ، شد جیگ افسون

 :گفت

 ...من.. فعال_ 

 

 و بازو بازم برداشت زیخ سمتش به عیسر یلیخ پوالد اما چرخوند صورتش

 : گفت شوکه ، کرد ریگ پوالد یدستا تو گردنش نباریا

 ؟یکنیم کاریچ_

 

 هیثان چند و گرفت محکم رو گردنش عوض در اما کرد رها رو دستش پوالد

 اومد هاش لب سمت به یدستمال افسون ی شده درشت یها چشم مقابل در بعد

 .پوالد ی زمزمه و

 ؟ کنم پاک ای یکنیم پاکش_ 

 

 الزم ، دادیم نشون ممکن حالت نیتر رحمانهیب  به رو رفتارش تحکم داشت

 گاردش از یکم دیشا و کنه اطاعت ازش دیبا کنه یحال افسون به بود دونسته

 یعصب یها نفس به و بود گرفته رو گردنش که ینیح در پس ارهیب نییپا رو

 و برد افسون یها لب سمت به رو دستش ریناپذ انعطاف ، دادیم گوش افسون

 . بگه انزجار و خشونت با و بده نشون العمل عکس افسون شد باعث نیهم

 .. تونمیم خودم...  نزن بهم دستتو_ 

 

 به رو دستمال ، برداشت افسون گردن یرو از تیرضا با رو دستش پوالد

 : گفت و داد دستش

  ینکن گوش اول ی دفعه....  هینجوریا من یزدنا حرف رک بعد دفعات از_ 

 حرفو هی من چون کن جمع حواستو پس شمیم کار به دست خودم  دوم ی دفعه



 تا دنبالش گردم یم دارم است زنده برادرت ضمن در....  کنمینم تکرار دوبار

 .کنم دایپ جاشو

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 متحمل خاطر به که یرژ تمام و دیکش لبش یرو رو دستمال ضیغ با افسون

 . داد جواب هیکنا با ، کرد پاک رو بود شده یریتحق نیچن

 !یکنیم لطف_ 

 

 وجه چیه به بود کرده که یکار از ، زد کمرش به رو هاش دست پوالد

 رو افسون و بشونه یکرس به رو حرفش بود تونسته که نیهم و نبود مونیپش

 . کرد یم اش یراض کنه متقاعد اشتباهش بابت

 

 : گفت و سرچرخوند

 !مینکن ضرر چکدوممونیه تا باشه کارات به حواست_ 

 



 به حق چنان پوالد ، کرد مچاله هاش انگشت نیب رو یکاغذا دستمال افسون

 .  رفت جلو قدم چند ، رسوند یم جنون به رو اون که کرد یم رفتار جانب

 اقتدارش و شد یم ترسش باعث گاها سرد و سخت ی چهره اون درسته

 پوالد...  بزاره جواب یب کارشو نیا تونست ینم اما کرد یم اش زده وحشت

 . کنه مجبورش خوادینم که یکار به و بزنه دست بهش  نداشت حق

 

 شدن کینزد که پوالد و کرد رها رو یکاغذ دستمال ستاد،یا پوالد یرو روبه

 با افسون دست کف موقع همون قایدق و چرخوند سر بود کرده حس رو افسون

 مخالف سمت به رو صورتش و برد هجوم پوالد ی گونه به سرکش و ضیغ

 . کرد پرتاب

 

 . زد یلیس پوالد به افسون

 ! تیعصبان سر از و درد سر از

 

 که یخوش حال از افسون ، ستادیا حرکت از ایدن کردند حس دو هر هیثان چند

 ! یناباور سر از پوالد و بود کرده دایپ حرصش کردن یخال بابت

 

 سر مکث یکم با  کردند حس رو درد صورتش یاعضا که یوقت بعد و

 به صورتش شدن دهیگز خس با و ، شد رهیخ افسون به حالت یب و چرخوند

 . کرد حرکت افسون سمت به و اومد خودش

 

 پاهاش ، نرفت عقب اما دیترس پوالد ترسناک صورت و حالت دنید با افسون

 و ختیر پوالد حس چند یها چشم به رو اش یاغی نگاه و کرد نیزم خیم رو

 :گفت

 بزن ، یبزن یخوایم....  دمیبر ترمز یبگ باز یخوای؟م میبزن یخوای؟م هیچ_ 

 و صورتم تو یبزن زل یندار حق...  یبزن دست بهم یندار حق گهید یول



 هر رسه ینم بهت زورم و یمرد چون یفکرکرد...  یبکش  رخم به قدرتتو

  ؟ مجبورم...  حله...  چشم بگم دیبا یبگ یچ

 دست بهم ینداشت حق ، بود حقت یخورد که یاون...  ستین خبرا نیا از...  نه

 ... متنفرم تو مثل ییمردا از....  یکن زورم و یبزن

 [۱۰:۳۸ ،۲۰۱۸/۲/۱۴(, ]هزارتو)ایفاد
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 یراض اما نه ای خورهیم کتک دونست ینم ، افتاد نفس نفس به و کرد سکوت

 . موندیم منتظر دیبا حاال و بود کرده دفاع حقش از بود که یمتیق هر به...  بود

 

  شد مجبور افسون که یحد به برد هجوم افسون سمت به بلند یها قدم با پوالد

 متوقف انداخت خط لباسش یرو وارید خشونت یوقت بالخره و بره عقب عقب

 برد باال رو دستش و ستادیا جلوش یمردونگ حجم و بتیه اون با پوالد ، شد

 : گفت تزلزل یب و بست رو چشمش و دیکش جلو رو صورتش افسون ،همزمان

 حقت زدم که یلیس اون...  یکرد اشتباه ارمیم کم جلوت من یکنیم فکر اگر_ 

 . بود

 

 هاش پلک یال نشد یخبر یوقت اما فشرد بهم قبل از شتریب رو هاش چشم و

 . انداخت ینظر بود اش رهیخ یبرزخ که پوالد به و کرد باز رو

 

 . دیغر و کرد پرتاب هوا تو یلگد کرد، مشت رو رفته باال دست پوالد

   ؟یکرد جرات چطور_ 

 

 . کرد مشت کردیم زق زق که رو انگشتاش



 . بود حقت...  یکردیم زورم دینبا...  یزدیم دست بهم دینبا_  

 

 خشم از ییها رگه و تحکم با بعد ، کرد کنترل رو خودش یسخت به پوالد

 .زد صداش

 ! افسون_ 

 

 صداش اسم به بار نیاول یبرا پوالد ، دیخند تلخ و داد تکون رو سرش افسون

 شد باعث زدن صدا نیهم اما نداشت یخاص یمعن چیه که چند هر...  بود زده

 اشک یجلو یسخت به و بشه ور حمله افسون یها چشم به گذشته خاطرات

 به رو انگشتش ، کرد باز دهن تالش ،با دیکش یقیعم نفس....  رهیبگ رو هاش

 :گفت تلخ دیلرزیم درد و خشم از که ییصدا با و گرفت پوالد سمت

 یکاف ی اندازه به...  بده دستور بهم دمینم اجازه یمرد چیه به نه و تو به نه_ 

 . دمیشن

 

 یب و ختهیافسارگس ، یوحش روش روبه دختر د،ییسا بهم رو هاش دندون پوالد

 رو انجامش جرات کس چیه که ی،کار بود دهیکوب صورتش به یکنترل چیه

 . نداشت

 

 و سال کی از بعد اتفاقات اون تمام گذشت از بعد ، بود یعصبان.  رفت جلو

 ...  بود یعصبان یواقع یمعنا به و بالخره چندماه

 

 یب و فیظر یدستا اون و قرمزش یایدر و طلبکار یها چشم با افسون

 . بود کرده اش یعصبان پرواش

 دادینم اجازه غرورش چون داشت کنترلش در یسع یسخت به که یتیعصبان

 . کنه بلند زن هی یرو دست

 



 

 : گفت و ستادیا افسون ی نهیس به نهیس ، رفت جلوتر ریتفاس نیا ی همه با اما

 ؟یکرد جرات چطور بگو بهم فقط_ 

 

 

 .زد زل بهش براق یها چشم با افسون

 .بکوبونم و باشم حیوق گرفتم ادی تو از...  خوادینم جرات_

 

 یتموم ترشون یطوالن یدعوا و یطوالن شب انگار ، کرد درشت چشم پوالد

 از تیحما قصد افسون....  نداشتن اومدن کوتاه قصد کدوم چیه...  نداشت

 افسون که یکار از تونستینم غرورش بر سوار پوالد و داشت رو خودش

 حلقه هاش چشم تو که یاشک اون و افسون براق یها چشم اما بگذره بود کرده

 رو افسون یها حرف از یبعض....  داشت مقاومتش شکستن در یسع بود زده

 . کنه درک خواستینم و کرد ینم درک

 

 برخالف و دیکوب سرش یباال را مشتش ، کرد رها رو افسون براق یها لهیت

 :گفت اش دهیعق

 من...  شکنمشونیم من سمت یاریب تویلعنت یانگشتا اون گهید کباری فقط_ 

 . یکنیم بگم یکار هر تو...  کنمیم بخوام یهرکار

 

 :گفت و دیخند تمسخر با ، زد پس رو اشکش افسون

 ، من سیرئ فقط تو... یکن زورم یندار حق...  نزن دست بهم یندار حق_ 

 سمتم مرمیم دارم یدید ییجا اگر...  گهید زیچ چیه نه یهست یکار ی طهیتوح

 ... ندارم یکمک چیه طلب ازت چون این

 



 اما داد هلش عقب به یکم و دیکوب پوالد سنگ مثل ی نهیس به دست کف با و

 که دادیم افسون به یدرس ندهیآ در...  زد شخندین عوض در نرفت عقب پوالد

 : گفت و کنه اطاعت دیبا یک و سیرئ یک بمونه ادشی

 پس یکرد روشن شویآت خودت بمونه ادتی اما کوچولو جاسوس مونهیم ادمی_ 

 . سوزونتتیم چون کن یدور شیآت از یتونیم که ییجا تا

 

 .زد یپوزخند افسون

 وقت چیه خوامینم گهید....  رفتم چاه تو..  تو طناب با که بود یآخر نباریا_ 

 .  نمتیبب

 

 : گفت و دیکش رونیب رو خودش پوالد دست ریز از و

 ! حافظ یآقا میبچرخ تا بچرخ_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 هــــــزارتو

 



 یسخت و یسرد بَود یفوالد چو را پوالد

 

 یهست کنج در ستیافسونگر چو را افسون

 

 زندیم ادیفر دو هر در میعظ یغرور

 

 زندیم جار را وجودش رسا ییصدا با

 

 کند نابود که رانگریو عشق آن کو

 

 کند دود را غرور نیا ؛ زدیبرخ

 

 نبود نیب در یمانع شدیم کاش

 

 نبود نیع در یگرید یها هوس

 

 بس و بودیم ماندگار عشق نیا

 

 بس و بودیم استوار یدیب همچو

 

 �🜈�(نبیز و عارفه)

 

 ��✨ تتونینهایب لطف از یمرس زمیعز نبیز و عارفه



 ام زده شگفت شعر نیا نوشتن با و دیهست من با خالصانه انقدر که عاشقتونم

 �😘🜻�دیکرد
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 چشم یجلو گذشته از یخاطرات  ، بود شونیپر و آشفته دیرس خونه به یوقت

 به پاش که  بود نمونده خونه در تا یزیچ ، دادیم آزارش و رفت یم رژه هاش

 با و کرد حفظ رو خودش یسخت به یول خورد یسکندر و کرد ریگ یسنگ

 . ستادیا صاف اطراف به ینگاه

 

 صفت نیهم و بود یچلفت پا و دست هم هنوز...  داشت رو اخالق نیا هم هنوز

 یگاه که بود کرده یکار باهاش پدرش ، برد یم فرو هم در رو هاش اخم

 یخصلت نیا از...  بشه متنفر بودنش یچلفت پا و دست از اوقات اکثر ، اوقات

 . نشه متوجهش کس چیه و بزاره سرپوش روش کرد یم یسع  که

 

 یب پدرش ریتاث تحت و بود تر بچه که یوقت قبال ، کرد درهم رو هاش اخم

 ... داشت وحشت اندازه

 

 فقط ترسش با گرفت ادی شد تر بزرگ یوقت کم کم اما دیترس یم زیچ همه از 

 یها ورزش یریادگی به شروع که یزمان و شنیم تر بزرگ هاش ضعف

 از و باشه شجاع گرفت ادی معلمش یها ییراهنما با و کم کم کرد یرزم

 به رو درس نیا بالخره اما بود کرده شروع رید یلیخ...  کنه محافظت خودش

 یخوب به رو درس نیا امروز و گرفت ادی معلمش از پدرش از یریادگی یجا

 . بود کرده پاس



 

 داره یتیشخص چه دونست یم که یحال در حافظ پوالد ،" دوسر وید" مقابل در

 افسون نظر از...  بود حقش که بود زده یلیس اش گوش به یحت و بود ستادهیا

 . بزنه دست بهش نداشت حق بود که کس هر مرد اون

 

 مخالف جنس با رابطه به یا عالقه چی،ه  وقت چیه که بود یدختر افسون

 یموجودات رو مردها اون از بدتر و دیترس یم واقع در ، داد ینم نشون

 پدرش به هیشب پوالد کرد یم حس اوقات یگاه روزها نیا قایدق و دیدیم زورگو

 با  پوالد مقابل در شهیهم و بده نشون یمناسب العمل عکس تونستینم و شهیم

 پوالد یوقت یطرف از...  داشت خودش از محافظت در یسع گاردش بردن باال

 . کردیم دایپ یوحشتناک احساس شد یم کشینزد

 

 ! ترس

 ! وحشت

 !ترسوندشیم پوالد یمردانگ

 . انداختش یم وحشت به ابهتش و سکون لحاظ از تیجذاب حجم

 ...و

 ! شدیم جذبش مثل کم یلیخ ییها لحظه تو و

 

...  انداخت دستش کف به ینگاه کرد، باز و بست رو هاش چشم حرص با

 بود کرده رو کار نیبهتر ، زد لبخند دستش کردن مشت با و داد حالت رییتغ

 اومدن خوش یها یفانتز ، گرفت یم شیپ در رو یدیجد راه بعد به نیا از... 

 . دیجنگ یم و گذاشت یم کنار رو بد یپسرا از

 

 به کنه مجبورش و بده دستور بهش نداشت حق یا گهید کس هر ای پوالد

 ! نامتعارف یکارها



 

 هیروح تیتقو و یرزم یها ورزش نیتمر به کرد یم شروع  بازهم فردا از 

 . اش

 

 جونش به پوالد سمت از که یترسناک احساسات برابر در رو خودش دیبا

 . کردیم آماده بره نیب از دیترس یم که یمقاومت و شد یم ختهیر

 

 . کرد پیتا و دیکش رونیب بشیج از رو اش یگوش

 سرم  هنوزم...  برگردم بازم خوادیم دلم ی  وقت چند هی خلوته؟ سرت..  سالم_ 

 .... شده تنگ کردنت اوت ناک و بودن اونجا یبرا دلم اما شلوغه

 

 . کرد ارسال رو امیپ و کرد اضافه امشیپ کنار رو" بدجنس"  عالمتک و

 

 ی دروازه ریت به کردن نگاه بدون   ، شد خونه وارد و آورد نییپا رو یگوش

  نگید نگید یصدا گذاشت خونه تو پا که یزمان و گذشت اطیح از رضا

 . شد بلند اش یگوش

 

 !! دیخند

 

 سالم بلند بودند نشسته خانم هیسم همراه به در یرو روبه که مادرش به رو 

 . کرد باز رو امکیپ و شد اتاقش وارد بش و خوش از بعد و داد

 

 اول همون پاهاتو قلم ، ایب فردا یدار جرات...  یکن اوت ناک منو یباش یک_

 ... ینخون یکر ات یمرب  واسه تا شکونمیم

 ...  بازه باشگاه مین و پنج ساعت



 

 هنوز و بود قرمز هم هنوز لبهاش ، ستادیا نهیآئ یرو به رو و دیخند هم باز

 حال در پوالد صورت به برخورد و سرما فرط از دستش کف کردیم حس

 . سوختن  

 

 دو هر مچ به رهیخ و برد باال رو هاش دست ، دیکش پر لبش یرو از لبخند

 . کرد اخم دستش

 

 . داد یادیز یها خاطره مچ نیا با

 ! اهیس و دردناک

 

 

✨ 
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 اتمام از بعد تا بود برده شرکت به خودش با که اش یورزش لیوسا ساک گرفته

 داخل به پا و گرفت باالتر یکم رو بره باشگاه سمت به راست کی کارش

 . گذاشت باشگاه



 

 کمد از یکی دیکل برداشتن از بعد و آورد اش قهیشق به یفشار انگشت سر با

 . دیپوش رو مناسبش لباس و شد رختکن وارد یخال یها

 

 کردیم داشیپ بعدا مطمئنا ، نداشت رو بگرده اش یمرب دنبال نکهیا ی حوصله

 یها مچ از...  قبل شب یها کابوس از رو فکرش یکم داشت اجیاحت االن.. 

 . کنه منحرف هاش هیگر و دردناک

 

 رو اش دستکش ، داد حرکتشون طرف هی به و دیکش کوتاهش یموها به یدست

 یبعض که یافراد  به رو و شد باشگاه وارد  افتاده نییپا یسر با  و برداشت

 کی و داد یسالم شناختنشیم که ها یبعض و شناختنش ینم و بودند دیجد ها

 .رسوند یبعد سالن به رو خودش راست

 

 به شروع یزیچ هر ای کردن گرم بدون و انتخاب رو رنگ قرمز بوکس سهیک

 . کرد زدن مشت

 

 پا یرو از یلگد یگاه ، گوشه از...  یمتوال یها مشت...  ریز از... پهلو از

 نیهم و کرد یم بوکس سهیک نثار یبیترک یها پرش و پا ی غهیت و پا کف ،

 سیخ عرق از تنش تمام بود شده باعث هاش زدن مشت و ورزش در سرعت

 .برنداره بوکس سهیک دنیکوب از دست اما بشه

 

 و گلو ، زد یم نفس نفس کرد یم ادهیپ سهیک یرو که یتند حرکات لیدل به

 بردار دست یول زدیم دامن سوزش نیا به آب به عطش و سوخت یم اش نهیس

 .نبود

 



)  یتاتوم یرو ، رو خودش و نموند براش یتوان نکهیا تا دیکوب و دیکوب انقدر

 به زده زل و کرد پرت(  شهیم استفاده ها باشگاه اکثر یبرا که نیزم پوشش

 . کرد تند و قیعم یها نفس دنیکش به شروع سقف

 

 متفکر که شیمرب دنید با و چرخوند رو سرش تنش یرو یا هیسا افتادن با

 : گفت دار خش  و شد رهیخ سقف به هم باز کرد یم نگاهش

 . کنم گرم خودمو کمی و امیب گفتم_ 

 

 : گفت و شد خم جلو به ، نشست نیزم یرو چهارزانو یمرب

 ؟ شده کج نجایا راهت که کرده لگدت پشه باز _

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 یم ادیفر دردناکش عضالت ، دیخند و دیکوب یتاتوم به حال یب رو سرش

 : گفت جواب در و دیخند داد ربط پشه به رو پوالد اش یمرب یوقت یول دندیکش



 . یمرب خانم زده شمین بزرگ ی پشه به_ 

 

 با گذروند یم رو اش یسالگ پنج و یس و داشت نام یاحمد مژده که یمرب

 .دیپرس یمیصم و داد باال ابرو یکنجکاو

 دوما نزن صدا یمرب خانم منو فاصله سال هشت هفت واسه ، صدبار نیا_

 ؟یبود خوب که تو ، خبره چه بگو

 

 کرد پرت یکنار به و آورد رونیب رو هاش دستکش ، نشست و شد بلند افسون

. 

 

 پختن حال در گرما از ادیز جوش و جنب خاطر به اما نبود گرم باشگاه یهوا

 : گفت و داده فاصله تنش از ، گرفت رو اش قهی...  بود

 . کنم شروع اول از باز ناتمویتمر خوامیم ،فقط مژده خوبم_ 

 

 نکهیا بدون ، دیکوب اش شونه به و شد بلند شناختیم رو افسون که مژده

 : گفت ارهیب روش به دروغش

 .کنم مبارزه باهات خوامیم...  پاشو_  

 

 .دینال و کرد فوت رونیب به رو نفسش افسون

 . تونمینم گهید  کن ول من جون مژده_

 

 : گفت یدستور و اومد سمتش به نبود بردار دست مژده اما

 . من باشگاه تو یبزار پاتو یندار حق  وگرنه یپاش دیبا پس تمیمرب من_ 

 



 ینم که ییکارها به کردیم مجبورش شهیهم مژده ، شد بلند و کرد اخم افسون

 مبارزه ی کننده شروع اون تا شد رهیخ بهش و گرفت گارد حرف یب ، خواست

 . باشه

 

 جوابش یسخت به مژده شده حساب یلگدها و مشت آماج ریز  بعد قهیدق چند

 . شهیم کبود تنش بود مطمئن و دادیم رو

 

 سمتش به که یمشت نمونده تنش تو مبارزه یبرا یتوان گهید کرد حس یوقت

 : گفت و کرد رد رو بود اومده

 ... تونمینم گهید یتوبرد بسه_ 

 

 . آورد نییپا رو گاردش ، دیکش عقب رو خودش و

 

 .داد جواب و داد تکون یسر زنان نفس نفس مژده 

 ؟یکردیم نیتمر خونه تو...  یروفرم خوب انصافا_ 

 

 : گفت و داد تنش به یکشش برد باال رو هاش دست ، دیکش  یپوف افسون

 . کردمیم نیتمر...  دارم رو بوکسم سهیک اره_ 

 

 آب) توکسشید از پر یبطر ، انداخت بهش ینگاه مین چشم ی گوشه از مژده

 یزهایچ یلیخ و ها یچرب  بردن نیب از در یادیز یها تیخاص که دار طعم

 : گفت و برداشت رو(  دارد گرید

 ست؟ین شلوغ سرت مگه... یبرگشت چرا پس_

 



 .داد جواب و نشست یخور آب به کینزد کمتین یرو افسون

 ؟یکن رونمیب یخوایم...  نجایا امیم بعد...  کارم سر چهار سه یساعتا تا_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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  اش یتشنگ کامال که یوقت ، دیکش سر رو توکسشید نفس کی و دیخند مژده

 : گفت ، شد رفع

 چطوره؟ رضا_

 

 : گفت گرفته و داد فشار بهم رو هاش چشم عذاب با ، انداخت نییپا سر افسون

 ! مژده دنیدزد رو رضا_ 

 

 .دیپرس دیترد با اما نانیاطم یبرا و دنیشن اشتباه هاش گوش کرد حس مژده

 ؟ شدهیچ_

 



 بود زده حلقه توشون اشک که ییها چشم با و روح یب ، کرد بلند سر افسون

 .داد جواب

 ...  دنیدزد رو رضا_ 

 

 شد بلند ضرب به و بشکنه بغضش مبادا که دیکش یقیعم نفس حرفش بند پشت

 :گفت و کرد باز رو یخور آب ریش و ستادیا مژده به پشت ،

 داداشتو گفتن برگشتم که شب...  یدورهم بودم رفته شرکت طرف از_ 

 شده ادیز بچه دزد روزا نیا رونیب  بره نزار  بودم گفته مادرم به...  دنیدزد

... 

 

 .داد ادامه ، کرد بازش و آورد آب ریش به یفشار

 خونه یرو روبه پارک برن کنهیم اصرار غروب یکاینزد عصر یجا به_

 جلو و شه بلند تونهینم ادیز داره سکید مادرم خوب اما بودن رفته مامانم با... 

 . ادیبرنم دستش از یکار و دزدنیم رو رضا چشماش

 

 اب ریش و بود کرده قوز که افسون به سر پشت از و شد خشک سرجاش مژده

 دهیدزد رو یداشتن دوست ی  رضا" شد ینم باورش ، شد رهیخ داد یم فشار رو

 "  باشن

 قطره دیشا که دیپاش صورتش به یآب افسون اما بزنه یحرف خواست و شد بلند

 قیعم ینفس دنیکش با ، بشن گم صورتش رو شده دهیپاش اب نیب اشک یها

 : گفت شده سفت یفک با و دیچرخ

 ! سالمه رضا....  کنمیم داشیپ_ 

 

 .دیپرس و شد رهیخ افسون بیعج حالت به شوکه و نیغمگ مژده

 سالمه؟ یدونیم کجا از_



 

 . داد جواب اما اومد یم چاه ته از انگارصداش

 ! کنه یم داشیپ برام اون ، هست یکی_ 

 

 حرف یچ از افسون دیفهم ینم ، کشهیم سوت داره سرش کرد حس مژده

 . گرفت رو بازوش دو هر و ستادیا روش روبه ، زنهیم

 ه؟یآزم جور ه؟چهیک یگیم که ینیا اصال ؟ یگیم یچ هست معلوم_ 

 

 . رفت عقب و کرد خالص مژده یها انگشت حصار از رو خودش افسون

 ،زورگو یوحش مرد اون...   ندادم دست از عقلمو هموز ، گمیم یچ دونمیم_ 

 .... کنه دایپ برام رو رضا قراره ، دمید عمرم به که یآدم نیبدتر...  مغرور   و

 

 .شد، مواجه سوال عالمت یکل با مژده

 ؟ یگیم یچ هست معلوم_ 

 

 من...  سالمه رضا دیرس بهم شبید خبراش و کردم خرج بابتش بدون فقط_ 

 . کنمیم دایپ داداشمو شده یجور هر

 

 بل گفتیم ونیهز داشت ،افسون گرفت دهنش یجلو رو دستش نگران مژده

 طاقت آخر در ، رفت راست و چپ به بار چند...  دونست ینم ، رو تیواقع

 .دیپرس و اوردین

 ؟ یدار اعتماد یگیم که ینیا به اصال ؟ یکنیم کاریچ یدار یفهمیم_ 

 

 : گفت و دیخند افسون



 بابام ادی منو رفتاراش یبعض با یگاه...  شبام کابوس شده که یاونقدر_  

  ول رسوندش ینم سرانجام به تا زدیم یحرف هی اگر قدر همون...  ندازهیم

 بهش اما ستمین کردن اعتماد آدم یدونیم...  کنهیم دایپ رو رضا اون...  نبود

 ! زنهینم قولش ریز هست که یچ هر...  دارم اعتماد

  

 و بود افسون روان و روح یخراب عامل باباش ، شد قبل از تر نگران مژده

 لیدل پس ، بود انداخته حال نیا به رو افسون و بود شده دایپ هشیشب یکی حاال

 .دیپرس قرار یب....  بود نیهم باشگاه به اومدن و هاش کابوس

 ؟یشد آشنا باهاش کجا از_

 

 تمام راحت یلیخ که شهیهم برخالف و کرد بهش رو ،پشتش زد پوزخند افسون

 . داد جواب  گذاشت یم ونیم در نژده با رو رازهاش

نَتَم یب و مزد یب...  رسوندش خدا_   !  دهینم انجام کار م 

 

 . کرد اضافه  سردرگم ی   مژده روبه و چرخوند یا هیزاو به یکم رو سرش

 . امیم بازم_ 

 

 نجایا تا...  رفت رختکن سمت به و گذاشت تنها الیخ و فکر یکل با رو مژده و

 حیترج رو ها حرف یباق و بود دلش کردن یخال بابت بود زده یحرف اگر هم

 . بود همه نفع به ینجوریا...  کنه دفن ذهنش و قلب تو داد یم

 

 !وفتهیب براش یاتفاق بعدها و بشه کارهاش یقاط مژده خواست ینم دلش

 

 

✨ 



✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۳۱ ،۲۰۱۸/۲/۱۸(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 105_پست#

 

 یبرگزار بر قرار مهرآفتاب شرکت با قرارداد یامضا از بعد روز چند

 یها مهمون جزوء ادیشه که ییاونجا از و شد وندیپ نیا مناسبت به یمهمون

 یمهمون نیا یبرا یمناسب لباس داد دستور افسون به اومد یم حساب به مهم

 !  بره یمهمون به همراهش  قبل ی دفعه مثل و کنه هیته

 

 دفعه از یخوش ی خاطره ، کرد ترش رو یمهمون اسم دنیشن با ابتدا در افسون

 به و  مجبورا اما برسه دستش به یبدتر خبر نباریا دیترس یم و نداشت قبل ی

 . کرد قبول ادیشه دستور

 

 دهیپوش ییمانتو  ، بود دهیخر و کرد دایپ زود یلیخ رو خواست یم که ییمانتو

 !  یمشک و قرمز  از یبیترک و مچ تا بلند ،

 

 قل وجودش تو که یلحاجت و بود گردنش و مچ یرو شیپ شب چند داغ هنوز

 یها چشم تو هار لیتبد بود مطمئن که رو مانتو نیا شد یم باعث زدیم قل

 . کنه انتخاب  شهیم پوالد

 



 تو نبود قرار و داشت دوست رو مانتو یدگیپوش پوالد با لجاجت از ریغ به

 رفتار بود شده تیترب که یجور...  بکشه اش یعاد حجاب از دست یمهمون

 ... مدرن و دهیپوش ، کرد یم

 !  باز یادیز نه و بسته یادیز نه

 

 تشیهو نداشت دوست ، بود زیچ نیبهتر بودن ساده و یمعمول خودش نظر از

 به یلعنت یمهمون اون تو تونستیم اما بده دست از رفتن یمهمون بار چند با رو

 افسون یبرا پوالد و نداره اون به یربط چیه رفتارش و پوشش بده نشون پوالد

 ! یا گهید زیچ چیه نه س  یرئ هی فقط

 

 بلند و دوخت خوش مانتو ، انداخت خودش به ینگاه و ستادیا نهیآئ یرو روبه

 داده انجام صورتش یرو مهربان کمک به یکم شیآرا و بود اومده پاش مچ تا

 . بود

 

 افسون یها لب که دونست ینم پوالد واقع در ، انداخت هاش لب به ینگاه

 میمال یرژها از افسون بودش دهید که قبل دفعات و هستند رنگ قرمز یخداداد

 فیط از یکم یوقت و بود کرده استفاده لبهاش یقرمز کردن رنگ کم یبرا

 . شدیم دهید یراحت به بیترک نیا نشست یم لبهاش یرو قرمز رنگ

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ! لبهاش اما بود یراض پشیت از

 تیشخص ، نبود یشوخ گهید نیا ، کرد یم ترش کمرنگ کمی بود بهتر دیشا

 . رفت یم سوال ریز که بود خودش

 

 ، انداخت بود اش یشیآرا لوازم یآور جمع حال در که مهربان به ینگاه مین 

 رو لبش یقرمز از هیال کی نرم و دیکش رونیب جهبه از یا یکاغذ دستمال

 . کرد پاک

 

 سطل تو رو دستمال تیرضا با ، دیکش بهم رو لبهاش شد تموم کارش یوقت

 کمرنگ اما بود قرمز هم باز چند هر...   زد زل خودش به و انداخت آشغال

 . دادیم نشون  تر میمال و تر

 

 ! خودش یها لب رنگ بایتقر

 

 یرو رژ کردن پاک متوجه مهربان  نکهیا از قبل و کرد لیمتما رو گردنش

 : گفتن با و برداشت رو فشیک بشه لبش

 " رمیم من_ "

 

 : گفت بایز به رو و شد آشپزخونه وارد ، شد خارج اتاق از

 . گردم یبرم شب اخر تا...  باش خودت مواظب لطفا مامان رمیم من_



 

 ی خاطره قبل ی دفعه از...  نبود افسون رفتن موافق هم باز ، کرد اخم بایز

 . دیترس یم و نداشت یخوش

 

 : گفت بود شده رهیخ افسون به لبخند با که رایسم به ینگاه با بایز

 . دهینم گوش حرفمو شینجوریهم...  نکن نگاش ینجوریا_ 

 

 : گفت و برداشت رو بشیس از یقاچ ، دیخند رایسم

 افسون که یدونیم...  بایز یدار کارشیچ ، شده خوشکل یلیخ ماشاهلل_ 

 لمیدل یب...  کنه نگرانت که ستین ییدخترا اون از و هست خودش مواظب

 . نکن اخم پس کارشه به مربوط...  رهینم

 

 دل.  باشه نیبدب اتفاقات ی همه به بود شده باعث رضا نبود ، دیکش یآه بایز

 : گفت نگران

 .نداره که اخالق وگرنه ترسونتم یم شیخوشکل نیهم_ 

 

 

 . شد بلند افسون اعتراض و دیخند بلند رایسم

 !  مامان_ 

 نیا از رتتیبگ ادیب یکی یندار اخالق... دختر مگه گمیم دروغ... امانی_

 .... شم راحت دلهره

 

 . داد ادامه غم با و

 . بدم دست از روهم تو ترسمیم مدام رفته رضا یوقت از_ 



 

 دستش افسون ، نچکه نییپا هاش اشک تا فشرد رو چشمش ریز انگشت با و

 موندن تحمل اما بشه تموم یک بود قرار غم نیا دونست ینم....  کرد مشت رو

 . نداشت رو خودش دادن نشون الیخ یب و

 

 رو بایز کردن آروم در یسع و  بود نشسته بایز کنار که رایسم به رو بلند

 : گفت داشت

 .... دیباش مامانم مواظب...  رمیم من_ 

 

 اش دهیتک صورت و اش رفته آب  یها گونه یرو ، رفت مادرش سمت به 

 : گفت و زد یا بوسه رو

 ... برم قربونت باش آروم فقط تو....  برگردونم رو رضا دمیم قول بهت_

 

 یا گرفته لبخند افسون ، داد تکون سر و فشرد رو افسون دست غصه پر بایز

 یورود در کنار که مهربان به رو و شد خارج آشپزخونه از حرف یب و زد

 : گفت تند و حوصله یب ، کرد یم نگاهش طلبکار و بود ستادهیا

 رژ اون با دهیسف یشونیپ گاو خودم یلبا...  قرمزه یادیز کردم پاک خودم_ 

 ... گهید بود شده افتضاح

 

 . دیکش رونیب یکفش جا از رو ،کفشش شد خم

 : گفت و داد جلو رو هاش لب ضیغ با مهربان 

 اون به بمالم یچ هی کمی ندارم جرات...   کال یدیسف یشونیپ گاو خودت تو_ 

 برنجم ریش بس از مالمیم یچ هر...  دارم پوست بدبختم من....  صورتت

 .... شهینم معلوم

 



 . داد ادامه  و زد خودش یشونیپ به یا ضربه و زد افسون ی شونه به یمشت

 ! یشونیم کجا منو یشونیپ....  صورتت نیا با بشه زهرمارت_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 و بود دهیشن رو مادرش یها حرف مطمئنا که یمهربان به رو اجبار به افسون

 مهربان یبرا یدست ، دیخند  زدیم رو ها حرف نیا حالش کردن خوب یبرا

 . شد خارج خونه از و داد تکون

 

 دیرس شهر باال یالهایو از یکی به دربست یتاکس ی لهیوس به بعد ساعت کی

 که بود شده نیا بر قرار و بود گرفته تماس باهاش ادیشه قبل از ، شد ادهیپ و

 . شد هم نطوریهم و بشن الیو وارد همزمان

 

 حال در که افسون منتظر و شد ادهیپ نیماش از بود دهیرس یتازگ به که ادیشه

 . ستادیا بود شدن ادهیپ

 



 درست نیح در و شد ادهیپ مکث یب و کرد پرداخت رو نیماش ی هیکرا افسون

 . رفت ادیشه سمت به شالش کردن

 

 نشیماش از رو اش هیتک انهیخودنما کیش و پوش خوش معمول طبق ادیشه

 : گفت افسون روبه و گرفت

 ...  ییبایز خانم چه_ 

 

 وبا شد رهیخ ادیشه صورت به اش یشگیهم خود مثل و حالت یب اما افسون

 .داد جواب مکث یکم

 ! سیرئ جناب میبر...  ممنون_

 

 افتاد راه الیو سمت به و برگردوند بود شده گرفته حالش که یادیشه از رو و

 . افتاد راه افسون سر پشت درهم یها اخم و فشرده یها لب با ادیشه... 

 

 یعصب بود شده پوالد،برگزار خاطر به که یمهمون لیدل خاطر به شب سر از 

 نیا دنبال...  حالش تو بود خورده ،یبد شکل به افسون جواب با حاال و بود

 : گفت خشم با لب ریز و کنه یخال یکی سر رو خرصش و تیعصبان که بود

 زورم...  بود یادیز کارت  نیا....  چموش ی دختره  رمیگیم حالتو امشب_  

 .. حداقل رسه یم تو به

 

 . شد الیو وارد بار شرارت یپوزخند با و 

 

 شناختندیم که یکسان با قبل ی دفعه مثل ادیشه همراه به افسون الیو داخل

 ای و کرد یم ادداشتی رو ها زیچ یبعض افسون ، کردند بش و خوش

 . کرد یم یادآوری ادیشه به رو بود بر از که یاطالعات



 

 ادیشه قبل ی دفعه مثل قایدق شدنشون تنها محض به و دارهاید شدن تموم از بعد

 : گفت افسون به رو

 چشم تو ادیز فقط!  یببر لذت جشن از و یباش نجایا یتونیم  دارم جلسه بازم_

 .نباش

 

 .دیپرس یناراض ، افتاد افسون یابروها نیب ینیچ

 سیرئ جناب... ومدمیم نجایا تا دیبا چرا باشم همراهتون من ستین الزم یوقت_ 

 ؟

 

 : گفت و دیخند ضرب تک ادیشه

 که ها یمهمون نجوریا به اریدست با ای و پارتنر با ای...  نهیهم کار روال_  

  میریم ی  کار یها یمهمون شتریب

 حاها نحوریا قراردادا یلیخ!  نه گرفتن جشن یعوض اون واسه نکن نگاه.. 

 ! ینبود نجایا تو بود یگذرون خوش یبرا اگر باش مطمئن....  شهیم بسته

 

 حرف ادداشتی حال در شرکت سیرئ با همراه یعنی بودن اریدست اما درسته_ 

 ...ام کاره چیه نجایا عمال من اما یباش کارها یباق و ها

 

 : گفت مزورانه و زد یلبخند ادیشه

 نداشته یکار کارا نیا با ضمن در یکرد کمک یکل من به االن تا ماریب چرا_ 

 .... ببر لذت جشن از پس یباش تو ستین الزم اش بقبه....  بهتره یباش

 

 رو اون نکنه شک بهش یکس نکهیا یبرا ادیشه بود مطمئن ،  زد یپلک افسون

 . بود آورده خودش با



 

 ینم وصله مثل بهش عنوان چیه به افسون  نکهیا علم با و پارتنر عنوان به هم 

 کی با...  جلساتشون بودن یعاد دادن نشون و اریدست عنوان به هم و دیچسپ

 به دنیرس یبرا ها یمهمون نیا تو افسون حضور از و زدیم نشون چند ریت

 . کردیم استفاده مقاصدش

 

 : گفت خودش با بود کرده ریگ توش که یتیوضع از ناراحت افسرن

 .جور هی پوالد جور هی  یمیکر...  کننیم استفاده ازم دارن همه روزا نیا_

 

 : گفت ادیشه به رو و باشه آروم کرد یسع ، دیکش یقیعم نفس اما

 . بشورم دستمو رمیم...  دیباش راحت نمیش یم گوشه هی_ 

 

 ینم دلش نیا از شتریب واقع در .. شد دور ادیشه یها چشم یجلو از و

 از تنفرش از داشت ادیشه  به نسبت که ینفرت ، بمونه ادیشه کنار خواست

 شتریب نفرتش ادیشه سمت از یحرکت هر با و بار هر و بود شتریب هم پوالد

 .کردیم رشد

 

 

✨ 
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 ، کرد دایپ ییجا نشستن یبرا گانهیب و تیجمع ازدحام از دور به  یسخت به

 یها آهنگ ،  میمال آهنگ.  داد گوش شد یم پخش که ییها آهنگ به و نشست

 جلب زیانگ شگفت یموضوع به توجهش بالخره و دونفره رقص مخصوص

 . شد

 

 یجلو دیرقص یم آغوشش تو که یدختر و پوالد ، شد یم نواخته تانگو آهنگ

 ! شدند ظاهر هاش چشم

 

ش پوالد صورت یرو نگاهش و دیخند اریاخت یب  . اومد ک 

 ! پوالد سرد آغوش تو یدختر ،بودن بود بیعج براش یا صحنه نیچن دنید

 

 وسط برف اومدن اندازه به رقص همراه عنوان به یدختر با پوالد اومدن کنار

 . کرد یم اش زده شگفت تابستون

 

 وجود نیب نیا متالطم یحس دنیخند بر عالوه باال دیکش رو یها چشم دقت با

 به یحال چه در دختر گرفتن آغوش در با پوالد بدونه کردیم بشیترغ و داشت

 بره؟یم سر

 

 که ییها دست از ، دوخت خوش لباس و قرمز یها لب با خندان دختر از

 پوالد صورت به و گذشت بود خورده گره پوالد پهن ی شونه و دست یرو

 . دیرس

 



  رو دستش پوالد تیوضع از لذت با ، بود شده لیما رو روبه به که یصورت

 . گذروند نظر از رو پوالد صورت جزءجزء دقت با و گذاشت اش چونه ریز

 

 صورت و خورد یم تکون آروم هاش لب ، دادیم دختر به یجواب یگاه از هر

 مهمون افسون یها لب یرو باز لبخند ، نداشت یخاص حس  چیه اش مردونه

 . شد

 

 بردار دست آغوشش تو دختر انگار اما نداشت انتظار هم نیا از ریغ پوالد از

 گردن دور رو هاش دست پروا یب شد تر میمال یکم آهنگ یوقت چون  نبود

 . چسپوند بهش رو خودش و کرد قفل پوالد

 

 زد پلک و دیگز میمال رو نشیریز لب و رفت باال افسون یابروها یا لخطه

 . بود شده جیگ انگار... 

 

 احساس هی مثل خارهیم گردنش پشت کردیم حس هم و بود گرفته اش خنده هم

 ! یاشتباه

 ! شده کینزد پوالد به یادیز دختر  که بود فکر نیا تو

 

 دختر که دید نشیزبیت یها چشم با و نشست صاف ، دیگز داخلش از رو لبش

 قرار افسون یرو روبه دنیچرخ دور هی با و  روندش عقب به و زد پس رو

 . انداخت پا یرو پا و داد باال ییابرو ، کرد راست کمر پس گرفت

 

 به رو به و دیکش آروم یپوف بود یناراض آغوشش تو لدای وجود از که پوالد

 . شد رهیخ روش

 



 تک مبل به داده لم و مغرور یدختر کرد خکوبیم هاش چشم که یزیچ نیاول

 گستاخش یآب یها چشم اون با و زدیم لبخند بهش خباثت کمال در که بود نفره

 : گفت یم

 . ادیم خوشم تتیوضع نیا از من اما خورهیم بهم داره حالت دونمیم_ 

  

 .افتاد افسون صورت و لباس به چشمش ، نشوند شیشونیپ به ینرم اخم

 یقرمز تونست یم یخوب به اما بود کمتر معمولش حد از سالن نور نکهیا با

 . بده صیتشخ رو لباس یرنگ بیترک و هاش لب

 

 ناخوداگاه  و شد تر پررنگ اخمش  ، اومدند در صدا به سرش تو ها زنگ

 . فشرد رو لدای یبازو

 

 تیاهم یب رو حرفش یراحت به و چموش   حد نیا تا افسون دید یم نکهیا از

 . شد یعصبان کرده یتلق

 بودند فرمانش تحت افرادش ی همه و نداشت تیاهم براش زیچ چیه که یپوالد

 در یحت و کرد ینم اجرا رو دستوراتش که داشت کنارش ،  رو یدختر حاال

 . کرد یم یسرکش برابرش

 

 یصدا که یوقت و لداستی یبازو دادن فشار حال در حد چه تا که نبود متوجه

 : گفت و برگردوند رو صورتش و اومد خودش به شد بلند درد سر از لدای

 ! ممنون...  بسه نجایهم تا رقص_ 

 

 مخالف سمت به   کرد رها رو مبهوت یلدای  و آورد نییپا رو لدای دست

 یدیتهد  ممکنه کردیم حس که یافراد و افسون دید از یوقت و رفت افسون

 : گفت و دیکوب دستش کف به مشتش و شد دور بشن محسوب براش



 . کنم رفتار مزخرف یشیم باعث...  چموش ی دختره_ 

 

 به هیبق چشم از دور به یراه از خواستیم ،  کرد کج چپ سمت به را راهش 

 دنیشن و راهرو  پشت از که ییآشنا یصدا دنیشن با اما بشه  کینزد افسون

 . ستادیا فالگوش وارید وپشت داد باال ابرو مرد دو یلبها نیب از ییآشنا اسم

 

 . باشه مطلع زیچ همه از دادیم حیترج بود وسط اسم نیا یوقت

 

 

✨ 
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 تعارف مشروب بهش قبل ی دفعه مثل نداشت دوست اما بود شده اش تشنه یکم

 .شد رهیخ روش روبه به حوصله یب و نشست سرجاش پس کنند

 

 یم نظر به کننده کسل زیچ همه  بخنده تشیوضع دنید با که نبود یپوالد یحت

 عوض یبرا و اومد یم ادشی رو سختش صورت و آخر نگاه فقط ، اومد

 . کرد یم تکرار رو صحنه نیا ذهنش تو بار هر لمیف کی مثل حالش کردن



 

 ، بود شده حک ذهنش تو جذابش صورت و پوالد یها چشم قاب که یحد به

 صورت اما نبود بایز پوالد کردیم اعتراف دیبا بود یم صادق خودش با اگر

 ... داشت یجذاب و مردونه

 

 و بود انداخته هیسا صورتش یرو نشیسنگ و سرد رفتار سر از که یتیجذاب

 .اومد یم نظر به جذاب رفتارهاش ی واسطه به پوالد و بود نطوریهم قایدق

 

 نبود لطف از دور پوالد خوردن حرص دنید ، کرد غنچه رو لبهاش بچگانه

 جلوش محکم دیبا که بود موقع اون و ومدیم سراغش به زود یلیخ پوالد یول

 فقط و فقط رهیبگ میتصم براش دیبا که یاون دادیم نشون بهش و کرد یم علم قد

 ! خودشه

 

 داد مبل به رو اش هیتک الیخ یراحت با و داد رونیب رو بازدمش تیرضا با

 به رو افسون ها چالش نیا اما ستین یآرامش چیه پوالد کنار در دونست ی،م

 برخورد سخره به که یآب مثل شدیم باعث بلعکس کرد ینم فیضع وجه چیه

 . بشکنه درهم رو صخره اون مرور به  کنه یم

 

 ینیب یها پره ، شد یجد کنارش فرد نشستن حس با سالن وسط رقص به رهیخ

 تو شده پخش عطر دنییبو به شروع پوالد انتظار به  نافرمان و اریاخت یب اش

 باشه پوالد تونه ینم آدم اون که شد متوجه زود یلیخ و کردند اطرافشون یهوا

. 

 

 ! کجا میمال عطر نیا و کجا پوالد تلخ و گرم عطر ، شد سخت صورتش

 

 ... بود نشسته کنارش مرد کی



 ! ناشناس مذکر جنس از

 

 کنارش لیدل یب که یفرد با ییآشنا به یا عالقه ، برنگردوند رو صورتش

 حاظر افراد رقص یتماشا مشغول رو خودش تفاوت یب ، نداشت بود نشسته

 و سربر حوصله ی قهیدق چند گذشت از بعد نکهیا تا داد نشون سالن وسط در

 ی  کنار مرد سمت به رو ینیس و ستادیا روشون روبه یخدمتکار دهنده آزار

 : گفت و گرفت افسون

 !  قربان پرتقالتون آب دییبفرما_ 

 

 یکم که افسون ، برداشت یوانیل و کرد دراز دست و گفت"یممنون" مرد

 مین پرتقال آب اسم دنیشن با ، بود شده راحت مرد بودن آزار یب از الشیخ

 : گفت خدمتکار به رو و انداخت مرد یها انگشت نیب وانیل به ینگاه

 . دیاریب منم یبرا پرتقال آب وانیل هی لطفا_ 

 

 . داد جواب و دیچرخ افسون سمت به خدمتکار

 !  خانم االن_ 

 

  ، برگشت پرتقال آب از پر و متوسط یوانیل با آمد و رفت قهیدق کی طول در و

 : گفت و کرده تعارف رو ینیس

 ! خانم دییبفرما_

 

 رو وانیل نصف یشگیهم عادت به ، برداشت رو وانیل و کرد یتشکر افسون

 طعمش اما بود نیریش یادیز یکم نکهیا با.  آورد نییپا رو وانیل و   دینوش

 یرو رو وانیل و دیسرکش هم رو پرتقال آب یباق بالفاصله و داشت دوست رو

 . گذاشت دستش کنار زیم



 

 نیسنگ سرش کردیم حس زمان گذر با اما بود شده رفع اش یتشنگ بالخره

 ! سرشه دور به چرخش حال در نیزم دنیچرخ مثل اطراف یفضا و شده

 

 : گفت لب ریز و آورد اش معده و شکم به یفشار هاش سرانگشت با

 ... بخورم ییهوا هی رونیب برم بهتره خورهیم بهم داره حالم_ 

 

 ... اما شد بلند و

 

 

✨ 
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 به توجه با بود دهیشن که ییها صحبت ، داشت کم رو دردسر قلم کی نیهم

 یم رو یاتفاق نیچن یجلو یشکل به دیبا و نبود ذهن از دور ادیشه تیشخص

 ... گرفت

 



 : گفت و دیکوب دستش کف به محکم رو مشتش

 ...  وزیپف ی کهیمرت یخوند کور_ 

 

 . باشه شده رید هم االن نیهم بود ممکنه ، شد خارج راهرو از عجله یکم با و

 از یکی و ادیشه یها حرف کردن مرور نیح در بلند و نیسنگ یها گام با

 . گذشت راهرو از دوستانش

 

 ؟ هیچ اسمش اومده؟ باهات هیک خوشکله دختر نیا_

 نکردن شک و کارام یالپوشون واسه...  بایشک افسون.... شرکتمه اریدست_

 ... هیزیچ خوب سیپل

 ... ها هیزیچ خوب یچ همه واسه_ 

 

 . داد جواب و دیخند ادیشه

 ... درازه یبدجور زبونش باشه حواست فقط...  شکشیپ_

 

 شرکت یدارا سهام از یکی پسر ردادیت...  شناختش پوالد و دیخند دوستش

 ... آفاق ی شهره یباز دختر و یکار کثافت تو و بود مهرافتاب

 شکششیپ راحت چه یول...   که منو یشناسیم....  کنمیم رامش خودم_ 

 ؟ یکرد

 

 . داد هیتک وارید به ادیشه

 و ادیب جا حالش کمی اعصابم رو رفته هم دختره نیا ستمین مود رو امشب_ 

 .... ستین بد بشه هیتنب

 



 : گفت کننده منزجر و لذت با ردادیت

 به تو کارش تو رمیم االن...  تخت التیخ...  گذره ینم بد بهش من شیپ_ 

 ؟ نه ای یکن پا کله پوالدو یتون یم نمیبب...  برس ات جلسه

 

 

 : گفت و زد پوزخند و اومد رونیب فکر از

 دارم هم تو واسه...  یکن فیک که یعوض رتیغ یب ارمیب سرت به ییبال_

 . ادیشه

 

 . داد امیپ حسام به و دیکش رونیب بشیج از رو اش یگوش ، ستادیا

 . باشه ادیشه ی جلسه به حواست تو اومده شیپ یکار برام_ 

 

 : گفت تماس شدن وصل از بعد و گرفت شماره ، کرد ارسال رو امیپ

 نشسته سالن چپ سمت دختره.... ام یورود در کنار الیو تو ایب نامحسوس_ 

 ... دنبالش یبر  باال برتشیم داره یوقت باشه حواست...  دارن نقشه واسش

 

 سمتش به لدای که دید چشم ی گوشه از و کرد قطع تلخ ی چهره با رو یگوش

 . فرستاد دختر موقع   یب اومدن به" یلعنت" و دیکش یپوف ، ادیم

 

 دهیند رو لدای کرد وانمود ، فرستاد بشیج داخل رو دستش و گرفت یعاد حالت

 سد رو پوالد راه و بود ها حرف نیا از تر سمج لدای اما کرد حرکت جلو به و

 . زد صداش و کرد

 !  پوالد_

 



 . داد ،جواب دهیند رو لدای که کرد وانمود و ستادیا پوالد

 بله؟_ 

 

 : گفت ناز با و کرد یفیطر اخم لدای

 ! جانم یبگ تا بشه یک_ 

 

 . داد جواب و کرد نگاهش سرد

 ؟ امرتون...  خانم نشو یخودمون یادیز_

 

 و شد پوالد کینزد...  بود پوالد ریناپذ انعطاف ب هیروح عاشق ، دیخند لدای

 . داد جواب

 آخرش....  کنم آشنات دوستام با خواستمیم...  تمیسخت و سفت نیا عاشق_

 . نیبب حاال جانم یگیم

 

 دو و دختر دو...  نفر چهار ادیز ی باوفاصره ، کرد اشاره سرش پشت به و

 . اومدند یم سمتشون به پسر

 

 . داد جواب و گرفت یخونسرد رنگ نگاهش ، دیخند ضرب تک پوالد

 .ندارم یباز عروسک وقت من. . . . .  خانم باش خوش دوستات با_ 

 

 رو بازوش سرعت به لدای که برداشت جلو به یقدم وارفته ی  لدای به توجه یب و

 : گفت تیعصبان و خشم با و شد خارج طنازش ی پوسته اون از ، گرفت

 ... بزنم بهم قراردادتو اون و یمهمون نیا نکن یکار_ 

 



 : گفت تحکم با و شد رهیخ بازوش و لدای دست به هیطماءن با پوالد

 خاطر واسه پدرت یکنیم فکر اگر...  بزن بهم برو دو...  کی دستتو بردار_ 

 یالیخ...  کن امتحان شانستو زنهیم بهم شویاردیلیم چند ی معامله زایچ نیا

 ... ستین

 

 رفتارش و پوالد مات که لدای یها انگشت نیب از رو بازوش حرکت کی با و

 شدیم برده باال ردادیت توسط که یافسون و رو روبه به رهیخ و آورد در بود شده

 . داد ادامه

 ....  ینشناخت منو هنوز انگار....  یکن اجرا ایباز نیا از یتونینم من رو_ 

 

 .دیپرس مصر لدای

 ! ینبود ینحوریا وقت چیه ؟ ونهیدرم یکس یپا_

 

 که ها پله اون و بود رو روبه خیم هاش چشم ، کرد لیمتما رو گردنش پوالد

 . دندیبلع یم رو افسون کم کم

 

 . داد جواب و کرد کنترل رو خودش

 ....  باشم بوده خوب باهات قبال ادینم ادمی_ 

 

 افسون به تا گذشت بودند اش رهیخ که لدای دوستان یجلو از راحت یالیخ با و

 ! برسه

 

 

✨ 



✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۱:۲۵ ،۲۰۱۸/۲/۱۹](, هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 110_پست#

 

 نبودش دید تو و سالن بودن کیتار از راحت یالیخ و اطراف به ینگاه با

 ... شد راهرو وارد

 هر افسون چون گذاشت یم یادیز یانرژ دیبا افسون بردن باال یبرا ردادیت

 تا دیکشیم طول  آورد یم در یباز چموش هم باز اما بود مست هم قدر چه

 .برسند باال اون

 

 اضافه جمعشون به هم پوالد حاال و بود دهیرس بهشون زود یلیخ پوالد همراه 

 . بود شده

 

 و بود یعصبان افسون یتقال از اما دیدینم رو همراهش و پوالد ردادیت چند هر

 نثار یا دهیکش و کرد دور یکم رو افسون پوالد ی برنده یها چشم یجلو

 و بشه پرت چپ سمت به افسون صورت شد باعث که کرد افسون صورت

 یلیخ و دیچرب یم افسون به زورش ردادیت اما وفتهیب تقال به قبل از شتریب

 . دیکش اتاق سمت به رو اون راحت

 

 : گفت همراهش به رو و کرد مشت رو دستش پوالد



 خوام ینم... رو یعوض اون کن هوششیب  اتاق تو نرفته تا برو بدو  یعل_ 

 درصد کی...   بنداز راه دعوا باهاش و یمست کن وانمود فقط....  نهیبب منو

  کنه شک دینبا

 

 : گفت عیمط و داد تکون یسر یعل

 ... آقا چشم_ 

 

 که بود خوب گرفت، نظر ریز رو اطراف جمع یحواس با پوالد و رفت یعل

 ی قهیدق پنج و چهل ای ساعت مین تا و بود رفته فرو یکیتار تو سالن و یمهمون

 ... داشت ادامه یکوبیپا و رقص  گهید

 

 هیتک وارید به افتاده ریز به یسر با افسون و شد ریدرگ ردادیت با یعل بالخره

 بدتر...  کردیم درد ردادیت یها پنجه فشار از بازوهاش و بود بد حالش ، داد

 نداشت رو اومده شیپ اتفاقات هضم  قدرت و بود جیگ...  بود یعصبان اون از

. 

 

 مرد بالخره و بود شده زیگالو باال بودش آورده زور به که یمرد با یکی

 نیزم یرو و بشه شل افسون تن تمام شد باعث نیهم و افتاد نیزم به مزاحم

 رو افسون و شد ییها پنجه ریاس بازوهاش بازهم که دینکش یطول اما ادیب فرو

 .پروند جا از

 

 . دیکش داد حال یب و دیکش عقب رو خودش زنان نفس نفس و کرد بلند سر

 ... ناموس یب کثافت کن ولم_ 

 . چموش ی دختره ببر صداتو_

 



 و خشن چند هر پوالد یآشنا یصدا و صورتش یرو یدست گرفتن قرار با 

 خورد سر چشمش ی گوشه از اشک قطره کی و بست رو هاش چشم یعصب

 . دیخند حال یب  و نییپا

 

 داشت کردینم مقاومت که حاال یمست و  تیعصبان بود، شده راحت الشیخ

 . دادیم نشون رو خودش قبل از شتریب

 

 : گفت و زد پس رو پوالد دست خنده و هیگر نیب

 ...  نبود دیبع زورگو یتو از چند هر یکن ولم و یاین دمیترسیم_ 

 

 بهش شده وارد شوک  بالخره و دیخند ، دیکوب پشتش وارید به رو سرش و

 ! ییخودنما به بود کرده شروع

 

 .داد ادامه بدحال

 پا ریز قانونتو....  شد بد حالم اما  خوردم پرتقال آب وانیل هی فقط من_ 

 ! سیرئ جناب نزاشتما

 

 در...   بست رو هاش چشم پوالد ، کرد دنیخند به شروع قبل از شتریب و

 کفشش زیت نوک با و برد باال رو ،پاش  شد بلند یا مرحله چند یا پروسه

 یها چشم به توجه یب و دیکوب هوشیب ردادیت شکم ریز به رحم یب و محکم

 : گفت یعل ی شده درشت

 ... و یکنار یراهرو تو بندازش...  کن دور چشمام جلو از الششو_

 . نشیزد یبدحور...  رهینم اقا_

 

 .داد جواب پوزخند و نفرت با پوالد



 نوش...  کردم ساقطش یمردونگ از فقط جونن سگ نایا رهیرینم نترس_

 ...باش زود....جونش

 

 بغل ریز عجله با   کرد قطع رو حرفش پوالد و اومد پا یصدا راهرو از

 روبه و  بود باز درش که یاتاق تو داد هلش و کرد بلندش  گرفت رو افسون

 : گفت یعل

 ... رونیب شیببر دیبا نجایا برگرد و ببرش زود_

 

 شدینم باورش ، بود شده رهیخ پوالد به شده درشت یها چشم با هنوز یعل

 . دیتوپ بهش پوالد که بده نشون واکنش حد نیا تا دختر هی یبرا سشیرئ

 .. ومدنین تا برو د  _ 

 

 ردادیت ، پوالد بیعج حاالت هضم بدون و اومد خودش به پوالد تشر با یعل

 . افتاد راه و کرد بلند رو

 

 سمت به و بست سرش پشت رو در ، شد اتاق وارد راحت یالیخ با هم پوالد

 . رفت بود دنیخند حال در یورود در کنار که افسون

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 و داشت خنده نیا به نسبت یبد حس پوالد ، بود دهنده آزار و بیعج اش خنده 

 واقع در خندهیم یعصب و مست یافسون  که شد متوجه زود یلیخ

 . دن  یکش درد حال در

 

 ! یروح درد مشخصا

 

 .دیپرس و ستادیا سرش یباال کالفه

 انه؟ی یش بلند یتونیم_ 

 

 هاش چشم یایدر ، بودند شده رهیت و قرمز هاش چشم ، کرد بلند سر افسون

 : گفت دار کش و دیخند تینها در یول  دیپر یم پلکش ریز و بودند یطوفان

 ....  نتونم چرا سیرئ تونمیم_ 

 

 ییپاها با بود کنارش که یزیم ی لبه گرفتن با و داد تکون هوا تو رو دستش 

 : گفت و شد بلند زدنیم لق که

 ؟ هیچ یدونیم_

 

 خوادیم افسون نهیبب تا موند منتظر و زد کمر به رو دستش ، شد اش رهیخ پوالد

 ! بگه یچ



 

 حالت نیا تو افسون بزاره بهتره کردیم فکر داشت  کم کم خباثت کمال در

 . کنه استفاده اهرم عنوان به ازش بعدا تا بمونه

 

 :گفت

 ه؟یچ_

 

 رفت عقب و داشت نگه رو خودش یسخت به ، خورد تلو تلو جلو به افسون

 :گفت و شد رهیخ پوالد به بیعج و خاص یحال با ، در به شد دهیکوب

 یزندگ من واسه...  یداد نجاتم امشب یول یباش اونا نیع هم تو دیشا_ 

 ...عیه...  عیه... اوردیم سرم ییبال شرف یب اون اگر...  نداره ارزش اونقدرا

 

 .داد ادامه و کرد سکسکه

 .... کنهیم درد یول...  کشتمیم اونو یول کشتمینم خودمو_ 

 

 .دیخند و دیچسپ دست با رو سرش

 تو... نامرد یداد راه ایواد نیا تو منو تو...  کنهیم درد تنم و یلعنت مغز نیا_

 ... عیه.... عیه.... ی  بابا...  ی  بابا ادی منو

 

 .پوالد ی   رهیخ ی  ها چشم تو زد زل

 منو اون نیع هم تو....  داد عذاب منو تونست تا اونم...  یندازیم ادشی منو_

 ... یدیم عذاب

 



 که پوالد اما صورتش تو بکوبه تا برد باال رو مشتش و رفت پوالد سمت به و

 دو هر دادیم گوش افسون ته و سر یب یها حرف به دقت با موقع اون تا

 شیآت انگار که افسون داغ تن ، داشت نگه سرش یباال و کرد مهار رو دستش

 . دیغر یعصب و چسپوند در به رو بود گرفته

 یستین مشروب خوردن مال که تو اخه...   بچه دختر یکرد کاریچ باخودت_ 

  ؟ یخوریم یکنیم غلط

 

 :گفت جون یب و بشه آزاد پوالد دست از تا کرد تقال افسون

 .. خوردم پرتقال آب هی فقط...  نخوردم من_

 

 ...  بچه یخورد دست رو....  توش ختنیر یشکر الکل_

 

 : گفت و دیکوب پوالد یپا به توان کم پاش با کرد درشت چشم افسون

 ... عیه... عیه... یندار حق...  نزن دست بهم...   کن ولم_

 

 : گفت تحکم با و گرفت رو اش شونه و کرد رها رو دستش مچ

 ... یبریم سر حوصلمو یدار....  باش آروم_ 

 

 اون با و لب ریز نباریا افسون...  فشرد لب یعصب و بست رو هاش چشم و

 . کرد زمزمه رو اسمش کشدار فشیظر یصدا

 ...  کن ولم...  ولم.... و  ... پـــــوالد_ 

 

 یرو جلو به قدم چند با و کند در از رو افسون کلیه...  کرد یجذاب اخم پوالد

 . کرد پرتش تخت



 

 . دیغر هاش نیآست سر کردن باز با و درآورد رو کتش عجله یکم با

 ... نخور تکون...  چموش ی دختره_

 

 وانهید قرمزش یلبها و لباس پوالد نظر از...  دیخند و شد زیخ مین اما افسون

 قرمز یها لب اون یحت و ها حرف و رفتار نیا دنید از اعصابش ، بود کننده

 . بود ختهیر بهم

  

 هاش رگ تو یقو و آلود خشم یکشش اما نداشت یا یاحساس کشش گونه چیه

 . کنه حمله روش به رو دختر به کرد یم مجبورش که داشت انیجر

 

 : گرفت رو اش چونه و برد هجوم سمتش به ، داد از رو کنترلش

 بتینص یچ من کردن ونهید از... نکن قرمز لباتو ، نپوش قرمز گفتم بهت_ 

 ؟ شهیم

 

 یانار و باز مهین یلبها یال از و برد جلو رو صورتش ناغافل ، دیخند  افسون

 : گفت رنگش

 . خودمه یلبا رنگ نیا ، یراست ااا...  یبش ونهید ادیم خوشم_ 

 

 یبرا و کرد رها رو اش چونه کنترل یب  ، افتاد افسون یلبها یرو پوالد نگاه

 ...تخت یرو داد هلش ، صداش خطر زنگ کردن قطع

 

 

✨ 



✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 متوقف سرجا آلود اخم افسون یها انگشت نیب کتش طرف دو کردن ریگ با اما

 .دیغر...  افسون مقابل صورتش و بود تخت یرو زانوش ، شد

 !  بچه کن ول رو قهی...  بودم دهیند یبدمست نیا به دختر_ 

 

 ، کرد عبور پوالد چشم اون به چشم نیا از مست مشخصا و سکوت در افسون

 : گفت کشدار و کرد مچاله هاش مشت نیب پوالد کت

 دلم گهید فقط کنمینم رو نکارایا کردنت ونهید واسه ، سیرئ رینگ خودت به_

 ...  بشنوم زور خواد ینم

 

 . داد ادامه و کرد رها رو اش قهی کرخت

 .یرهگذر هی فقط تو...  کنم جلب نظرتو یلجباز با بخوام ستمین عاشقت_ 

 

 یرو خورد هل و نتونست اما کنه تنش ستون رو دستش خواست و دیخند 

 شدیم هوشیب که حال در زیر و یسخت به  و فشرد شکمش به را مشتش ، تخت

 : گفت

 . من...  من...  بشم عاشقت اگر یحت_ 



 

 شدنش هوش یب با و بود شده هوش یب ، شد قطع صداش و کرد جمع رو پاش

 .... کرد راحت رو پوالد

 

 : گفت لب ریز و ستادیا صاف و کند تخت یرو از رو زانوش پوالد

 ... فردا از....  فردا_ 

 

 یعل ، شد خارج اطیاحت با و افتاد راه در سمت به افسون به اضافه نگاه یب و

 . دیپرس پوالد از و برگشت راهرو به بعد هیثان یس ی فاصله به

 ؟ قربان کنم کاریچ دیبا_ 

 

 نداشت وجود صورتش تو قبل ساعت ربع مین تیعصبان از یاثر چیه که پوالد

 : گفت و کرد در به یا اشاره

 نیماش تو بخوابونش....  رونیب ببرش نجایا از بشه متوجه یکس نکهیا بدون_

 ببند دهنشو و پا و دست اورد در یباز چموش و اومد هوش به یدید اگر و من

 ... امیم خودم بشه تموم یمهمون...  کنه توجه جلب خوامینم.... 

 

 مبهوت یها چشم یجلو از یخونسرد با و گرفت سمتش به رو نیماش دیکل و

 ...  شد گم راهرو چیپ تو یعل

 

 رو پوالد تونست ی،نم داد رونیب رو نفسش و دیکش صورتش به را دستش یعل

 کی نیا طول در که دیدیم ازش دیجد و بیعج رفتار هی بار هر ، کنه درک

 . بود دهیند یاند و سال

 



 نظر به شکننده دور از که یدختر به ینگاه ، شد وارد و رفت اتاق سمت به

 . انداخت بود افتاده هوش یب تخت یرو و اومد یم

 

 : گفت خودش با

 . انداخته روز و حال نیا به رو پوالد که داره هیبق با یتفاوت حتما دختر نیا_

 

....  کرد یم تیرعا مو به مو رو پوالد اوامر تمام دیبا یعل خاطر نیهم به و 

 ... بشه خیتوب شدت به سشیرئ سمت از بعدا نداشت دوست

 

 از و گرفته رو افسون بغل ریز و شد کینزد تخت به مغشوش یفکر با پس

 ببنده رو افسون یپا و دست دیبا که داشت دیترد راه نیب در  ، کرد خارج اتاق

 ؟ نه ای

 

✨ 

✨✨ 
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 که یزیچ نیاول ، کرد باز چشم یسخت به صورتش به آب قطرات برخورد با

 . بود دستش تو آب یبطر و پوالد صورت دید



 

 یصندل یرو پوالد نیماش تو ، شد رهیخ اطروفش به محض ی  جیگ با لحظه چند

 . بود شده داریب خواب از و دهیکش دراز که یحال در عقب

 

 آب یبطر و شده خم سمتش به راننده یصندل سمت از پوالد به و کرد اخم

 . شد رهیخ بود دستش

 

 سر پوالد نیماش از طور چه دونست ینم که کردیم درد یحد به سرش

 ! درآورده

 

 . دیپرس و شد بلند رخوت با ، فشرد رو سرش

 شد؟یچ یمهمون ؟ کنمیم کاریچ نجایا من_

 

 .داد جواب یا جمله تک و گرفت سمتش به رو آب یبطر پوالد

 .یبود مست_

 

 : گفت لب ریز و شد خشک بود گرفته رو یبطر که افسون دست

 مست؟_ 

 

 بد و پرتقال آب خوردن از ییها صحنه آورد سرش به که یا گهید فشار به و

 مقاومت و باال ی طبقه بردشیم داشت که یمرد اون از بعد و حالش شدن

 اما خسته ، فشرد بهم رو هاش چشم و آورد ادی به رو پوالد اومدن تا کردنش

 .دیپرس پرتنش

 



 یمرد اون ؟ کنهیم مست ادمو پرتقال آب یجور چه...  شدم مست من چرا_  

 ن؟یماش نیا تو اومدم چطور من ؟ بود یک

 

 .داد جواب و شد رهیخ افسون به نهیآئ از ، برگشت سرجاش به پوالد 

 ... شهیم مست طرف زنیبر آدم پرتقال آب تو مشروب اگر_ 

 

  هم جواب کی  نیهم چند هر ، نداد یجواب افسون یها سوال ی هیبق به و

 . شد معدش تو یبد درد دنیچیپ باعث که بپره جا از افسون تا شد باعث

 ؟یچـــ_

 

 : گفت و داد لم نیماش یصندل به پوالد ، داد فشار رو اش معده مشت با

 ... بخور آب اول_ 

 

 لیم یب ، کرد باز رو یبطر سر و آورد اش معده به یا گهید فشار افسون

 .شد رهیخ پوالد و دینوش آب از یکم

 

 دیپرس و چرخوند شهیش سمت به رو صورتش پوالد

 اد؟ینم ادتی یزیچ_ 

 !نه_ 

 

 : گفت مقدمه یب پوالد

 یها گنده کله از یکی پسر  هم مرد اون...  بودن ختهیر الکل پرتقالت آب تو_

 ...  ماست صنف

 



 :گفت و کرد اشاره ساعتش به و

 . خونت یبر یتونیم....  است دوازده ساعت گهید ساعت مین_

 

 اما کرد اشاره داشتن فاصله باهاش متر ستیب دیشا که افسون یا خونه در به و

 رفتیم رژه فرمون یرو هاش انگشت و بود بهش پشتش که پوالد به افسون

 . داشت یسواالت ،هنوز شد رهیخ

 ؟ کرد مستم مرد اون چرا_

 ... یبود گرفته چشمشو_ 

 

 . بست رو یبطر سر ضیغ با

 ! یسادگ نیهم به_

 

 :گفت اومد ینم خوش افسون مزاج که یجور و دیخند تمسخر با پوالد

 به قبل از شتریب حواست....  یخوریم یچ کن جمع حواستو بعد ی دفعه_ 

 ....  باشه ادیشه

 ؟یچ یعنی_

 یزبون بلبل واسش انگار...  بود ادیشه داد پاست ردادیت  به راحت که یاون_

 !کنه هتیتنب خواستیم یبود کرده

 

 

✨ 

✨✨ 
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 نیماش  در اش معده اتیمحتو هجوم حس با که بده یجواب خواست آشفته افسون

 . دیپر نییپا بایتقر و کرد باز رو

 اتیمحتو تمام و زد عق  ، نشست  یکیتار تو نیماش کینزد آب جوب کنار

 :گفت و کرد یخال جوب داخل رو اش معده

 ! کنه لعنتت خدا_

 

 شد نیماش سوار باز شد بهتر حالش قبل به نسبت یوقت افسون و نشد ادهیپ پوالد

 یبرا یتوان و بود شده وارد شوک بهش یکاف ی اندازه به  شب سر از ،

 :گفت افتاده ریز به یسر با پس نداشت دنیجنگ

 ... هیعصبان باخته بهت که یروز از یمیکر...  بود خودم فقط من_ 

 

 .دیپرس جانب به حق ، برگشت سمتش به پوالد

 منم؟ مقصر یبگ یخوایم_

 

 . داد سرتکون

 ؟ دارن نقشه واسم یدیفهم چطور....  نه_ 

 



 نیزم شیپ ساعت چند افسون با افسون نیا ، نشوند یشونیپ به نرم یاخم پوالد

 ...  داشت فرق آسمون تا

 

 و برداره سواالتش از دست عتریسر چه هر دادیم حیترج و بود حوصله یب

 .داد جواب اما بشه ادهیپ

 ییزایچ و  امالک رو دست یکس ادینم خوشم گفتم بهت قبال....  دمیشن یاتفاق_

 ...  بزاره منه ی سلطه ریز

 

...  نکن یالک یفکرا" گفتیم وضوح به انگار که زد رو حرف نیا یجور

 ".دادم نجاتت نهیا اخالقم و طلبم انحصار چون فقط

 

 رو ادیشه کار بود نتونسته هنوز ، کرد مشت رو هاش دست  یعصب افسون

 . بودند برهم درهم احساساتش تمام و بود جیگ هنوز...  کنه هضم

 

 رفتیم دیبا ، نداشت رو نیماش تو نشستن تحمل گهید اما داشت یادیز سواالت

 ادشی زیچ همه تا کردیم خلوت خودش با دیبا ، دیخواب یم و خودش اتاق تو

...  سرکار رفتیم دیبا فردا چون کردیم عماده رو خودش بازم دیبا...  ادیب

 . بود شرکت اون سیرئ ادیشه که ییجا

 

 .دیپرس یعصب

 ؟ نزدم یحرف ؟  نکردم یکار یمست تو_ 

 

 . بود قاطع و سرد یلحن جوابش و

 . برم دیبا ، نییپا برو...  نه_

 



 اما شد ادهیپ و برداشت بود افتاده کنارش که رو فشیک ، داد رونیب رو نفسش

 راننده ی شهیش به یآن یمیتصم با و زد دور رو نیماش عوض در ، نشد دور

 : گفت بسته یها باچشم دیکش نییپا رو شهیش پوالد که یوقت ، کرد وارد یا تقه

 . یداد نجاتم که ممنون_ 

 

 آروم رفتار و یمهمون شب نورد در سوال هزاران یحال در بلند یها قدم با و

 . شد دور دادندیم جوالن سرش تو پوالد تنش یب و

 

 بهش وحشتناکش و رهیت یها حس نیب و کردیم حس لحطه اون که یزیچ تنها

 شیپ سالم و حیصح حاال و بود داده نجاتش پوالد که بود نیا داد یم دیام

 تشیاذ نیماش تو نشسته   ب  یعج مرد   اون هم قدر چه هر و گشت یبرم مادرش

 . نکنه تشکر ازش تونست ینم بود کرده

 

 تمام دیبا فردا و بود شده پاک پوالد یبد و یاهیس از قلبش ی گوشه هی امروز

 ! کنه جبران تا کرد یم رو تالشش

 

 

✨ 

✨✨ 
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 و گرفت مشت نیب رو کوتاهش یموها ، دیپر خواب از دیشد یسردرد با صبح

 . دینال

 

 . کنم باز چشممو تونمینم یحت... کنهیم درد بدجور!!  سرم آخ_

 

 بلند تخت یرو از کورمال کورمال و فشرد بهم دیدیم تار که رو هاش چشم و

 انعکاس دنید با و بود شده بهتر دشید ، کرد یمکث نهیآئ یرو روبه ، شد

 . رفت عقب به قدم کی و خورد جا نهیآئ تو رشیتصو

 

 کاسه و بود افتاده یرگیت از ی هاله هاش چشم ریز ، بودند برهم هم در موهاش

 خوردن اثرات از نهایا ی همه که اومد یم نظر به پرخون هاش چشم ی

 . بود الکل یاجبار

 

 . کرد زمزمه و انداخت نییپا سر...  کرد جمع رو صورتش ، دیکش ریت سرش

....  کنمیم کار پوالد یبرا خودم دل به امروز از بود اجبار به روزید تا اگه_ 

 نحو نیبهتر به کارمو بهتره کنم فرار تونمینم که حاال...  حقشه شعوریب اون

 . بدم انجام

 

 دیبا اما دادینم بو ادیز دهنش ، کرد ها و گرفت دهنش یجلو رو دستش و

 .  شستیم رو صورتش و زدیم مسواک شدینم متوجه مادرش که یجور

 

 فقط خواب از جیگ هم رایسم و بود دهیخواب مادرش بود برگشته یوقت قبل شب

 راحت یالیخ با افسون و بود کرده اکتفا خونه روشن و کیتار تو دنشید به



 کاریچ دیبا حاال اما کنه پنهون ازشون رو خودش و اتاقش تو بره بود تونسته

 ؟ کرد یم

 

 حوله و کرد صاف رو موهاش ، برس با همه از اول  دیرس ذهنش به یفکر

 . انداخت سرش یرو و برداشت رو

 

 : گفت یحرص و لب ریز و شد خارج اتاق از صدا و سر یب

 . یمیکر ادیشه درک به یبر دوارمیام...  من به دارن شرف دزدا_ 

 

 با کنه باز رو ییدستشو در خواست یم یوقت اما افتاد راه ییدستشو سمت به و

 . فشرد بهم رو لبهاش سر پشت از بایز طلبکار یصدا دنیشن

 !یاومد رید شبید_ 

  

 و صورت از یکم و کرده شونه نییپا به رو موهاش که ییاونجا از و برگشت

 . داد ،جواب بود پوشونده رو هاش چشم

 . برسونم خودمو نتونستم زودتر ، شد تموم رید یمهمون_

 

 .دیتوپ بهش یعصبان   یناراض و داد تکون یسر بایز

 یک....  خوردم حرص شبید یکاف ی اندازه به...  ینر گهید کن یسع_

 . دونمینم یبش بزرگ یخوایم

 

 و داشت سردرد اون بر عالوه دادیم حق مادرش به ، نداد یجواب افسون

 ریگ ، کنه مشکوک دهنش یبو و یادیز زدن حرف با رو مادرش خواستینم

 .گرفت یم دهن به زبون دیبا مجبورا و بود کرده

 



 .دیپرس یقبل لحن همون با و کرد اشاره حوله به اخم با اما بایز

 ؟یساخت خودت واسه هیوضع چه نیا ، سرت رو یانداخت چرا نویا_ 

 

 یم شک به رو مادرش مردن رفتار مظلومانه با دینبا ، اومد خودش به افسون

 :گفت ناله با و دیکش عقب رو خودش یکم ، انداخت

 تو نخوره نور سرم رو بندازم نویا گفتم...  کنهیم درد سرم دمیخواب بد شبید_

 . بشم بهتر دیشا صورتم  به بزنم خنک آب کمی  برم...چشام

 

 .داد ادامه اخم با و برد باال رو سرش یکم

 .... کنم  محافظت خودم از بلدم یدونیم....  مامان نباش من نگران_

 

 . زد هیکنا ناخوداگاه و

 . گذاشته ارث به زایچ یلیخ برام بابام_ 

 

 ، بود نیهم تیواقع اما نداشت رو حرف نیا دنیشن توقع ، خورد جا بایز

 ییگرا کمال لیدل به افسون با اما بود نزاشته کم زیچ چیه براش که یشوهر

 رفتار خوب اش یحرصلگ یب و جا یب توقعات خاطر به ، اش هیرو یب یها

 جهینت حاال و بود کرده ادهیپ افسون یو  رو تیترب نیبدتر واقع در ، بود نکرده

 دخترونه لطافت از دور به و نداشت ییآرزو چیه که یدختر بود شده اش

 . کرد یم رفتار یعصب و خشن شهیهم

 

 یجلو بود نکرده یسع شتریب روزها اون چرا که خورد افسوس و دیکش یآه

 . رهیبگ رو شوهرش

 



  بود رفته فرو سکوت در که مادرش از بود داده که یجواب از ناراحت افسون

 مادرش یجلو تونستینم نیا از شتریب ، شد ییدستشو وارد و گرفت فاصله

 ! کنه یباز نقش و ستهیبا

 

 . بزنه حرف و سهیوا تونست ینم نیا از شتریب

 

 

✨ 
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 زد در به یا تقه نفسش دادن رونیب با و ستادیا استیر در یجلو جنگ ی آماده

 مرور به شروع جواب یب یسالم با شهیهم معمول طبق و شد اتاق وارد ،

 : گفت ستشیل به ینگاه با و آخر در و کرد ادیشه ی روزانه یها برنامه

 آفتاب شرکت طرف از ، دیبر حافظ شرکت به دیبا صبح ده ساعت امروز_ 

 . دیکن یهمکار حافظ شرکت با مجموعه ریز عنوان به  خواستن

 

 . کرد اضافه پنهان یا هیوکنا



 یهمکار نیا حافظ جناب تیریمد با داشتن دیتاک آفتاب شرکت طرف از_

 ! رهیبگ صورت

 

 کرده مشت رو هاش دست و شده سرخ تیعصبان از که ادیشه ی چهره به و

 :گفت و شد رهیخ بود

 ؟ امیب همراهتون منم الزمه...  شماست ی برنامه نیتر مهم نیا_ 

 

 دلش شد باعث ادیشه ی نشسته خون به یها چشم ، زد زل ادیشه به میمستق

 ادیشه جواب منتظر شهیهم مثل و اوردین خودش یرو به یول بشه خنک یکم

 .موند

 

 به رو مشتش ، داد نشون واکنش سرعت به ادیشه داشت انتظار که طور همون

 . دیغر و دیکوب زیم

 اون از قبل تا اما میکنیم حرکت مین و ده ساعت....  رونیب برو فقط فعال_ 

 ... بزاره اتاق تو پاشو یخر چیه خوامینم

 

 . داد جواب و آورد نییپا رو ادداشتشی دفتر یخونسرد با افسون

 ... سیرئ جناب حتما_ 

 

 عزم کردیم کنترل را بزرگش لبخند که یحال در ادیشه به کردن پشت با و

 . کرد رفتن

 

 : گفت خودش به

 . کنم جمع بهش حواسمو قبل از شتریب دیبا_

 



 یم پوالد شرکت به دیبا ، انداخت نییپا رو سرش و نشست کارش زیم پشت

 آزار و بیعج یکم که کردیم رفتار بهیغر هی مثل پوالد با  اونجا و رفتند

 . اومد یم نظر به دهنده

 

 ؟ پوالد با بود بهیغر

 ! داشت یخاص حس چرا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 :گفت بود انداخت پا یرو پا و داده لم که نیرحسیام به رو

  تمام با باهاش دیبا بمون و کن کنسل قراراتو....  نجایا ادیم ادیشه امروز_ 

 . میکن مقابله قوا

 

 داد باال ابرو و اورد نییپا رو بود اش مطالعه حال در که یا پرونده نیرحسیام

. 

 ؟ افتاده یاتفاق شبید_ 

 

 . انداخت پا یرو پا پوالد

 چطور؟_

 ؟ یتوفکر_

 



 به یا عالقه و بود باهاش اونم شبید اگر دی،شا شد رهیخ نیرحسیام به پوالد

 تا بفرسته رو اون خودش یجا به تونست یم ، دادیم نشون یمهمون به اومدن

 : گفت و برگردوند رو یصندل چرخوندن با و دیکش یپوف...  برسه افسون به

 . کرده جمیگ...  کنمیم فکر نفر هی رفتار به دارم_ 

 

 .دیپرس و شد هم جلو به متفکر ، شد باز هم از نیرحسیام صورت

 ؟ هست یک_ 

 . کنم قضاوتش چطور دونمینم.....  کنهیم جمیگ یگاه فقط ستین یخاص آدم_

 

 .دیپرس کنجکاو ماجرا شدن جذاب حس با نیرحسیام

 ؟ مگه کرده کاریچ_

 

 . داد جواب اخم با و دیکش یپوف پوالد

 ... ستین مهم_ 

 

 کد کردن وارد و تلفن برداشتن با  ، دیچرخ و انداخت ساعت به ینگاه مین و

 :گفت یدستور تماس شدن وصل بعد و یمنش

 . دارم مهمون گهید ساعت مین تا....  کن اماده رو ییرایپذ لیوسا_ 

 

 .دیپرس یجد کرد یم نگاهش موشکافانه که نیرحسیام به ینگاه با و

 ه؟یچ_ 

 . یزنیم مشکوک_

 

 . دیخند پوالد



 ...  نزن مفت حرف_ 

 

 :گفت بکشه کنار موضوع از نکهیا بدون اما دیخند هم نیرحسیام

 . کرده مشغول فکرتو یچ فهممیم اخرش_ 

 

 .داد وجواب زد یلبخند مرموز پوالد

 ! یباش موفق_

 

 

✨ 

✨✨ 
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 . شد بلند و داد تکون هوا تو یدست نیحس ریام

 .دیپرس غرض و قصد با و داد بندش به یقوس و کش

 بود؟ چطور یمهمون_

 



 . داد جواب و کرد نیرحسیام نثار یخونسرد پوالد

 ! ینیبب و یایب خودت یتونیم بعد ی دفعه...  یعاد_

 

 .داد جواب برنده و دیخند مرموز نیرحسیام

 ؟ بود یا یعاد ی  مهمون یمطمئن...  اها ، ادینم خوشم یدونیم_ 

 

 . داد جواب و کرد اخم پوالد

 . مطلب اصل سر برو_

 

 بعد هیثان چند ، برد فرو بشیج داخل رو دستش و گفت"یا باشه" نیرحسیام

 . کرد بازش پوالد منتظر یها چشم یجلو و دیکش رونیب رو مشتش

 

 جا نیرحسیام یها انگشت نیب یفلز و جالب یطرح با رنگ قرمز یفندک 

 . دیپرس و کرد کج یکم رو سرش ، بود کرده خوش

 منظورت؟ خوب؟_ 

 

 مچ و داد ُسر پوالد یجلو زیم یرو رو فندک و زد دور رو یصندل نیرحسیام

 :گفت رانهیگ

 یصندل از فمویک داشتم که صبح... تو نیماش تو زنونه فندک... مطلب اصل_

 . کردم داشیپ داشتمیبرم عقب

 

 : گفت تفاوت یب و چرخرندش هاش چشم یجلو ، برداشت را فندک پوالد

  اس؟ زنونه یدونیم کجا از... یچ که خوب_

 



 به رو دستش دو هر ، کرد رها مبل یرو رو خودش رفت عقب یرحسیام

 : گفت و داد هیتک گردنش

 بود؟ یعاد شبید پرسمیم باز... نیبب شویحکاک_ 

 

 انداخته راه نیرحسیام که یا یباز به نسبت لیم یب ، خورد نیچ پوالد یابرو

 پرت یآشغال سطل سمت به رو فندک نیرحسیام منتظر یها وشم مقابل بودش

 : گفت رینفوذناپذ کردو

 . رسه یم کم کم ادیشه ، برس کارت به...  نوشته یچ ستین مهم برام_ 

 

 :گفت متعجب و خورد جا نیرحسیام

 دور؟ شیانداخت_

 

 .داد جواب الیخ آرامش با و داد هیتک یصندل به رو سرش پوالد

 ... نگرد ستین که یزیچ دنبال...  نیرحسیام بود یا یعاد شب_ 

 

 یم شتریب چه هر ، دیکش یپوف لشیم باب واکنش دنیند از دیناام نیرحسیام

 وقت چیه و ستین بشو عوض پوالد نیا که دیرس یم جهیننتیا به شتریب گذشت

 رو افسون اسم به یدختر قبل شب اگر یحت گرده ینم بر اش یقبل خود به

 .باشه کرده نشیماش سوار

 

 یم شیپ کم یحت ، باشه تنها نیماش اتاقک یفضا تو دادیم حیترج که یپوالد

 اما دادینم نشون نیا از بهتر یواکنش کنه خودش همراه رو نیرحسیام اومد

 یوقت اما کنه باور بود نتونسته اول بود کرده دایپ افسون اسم به یفندک که صبح

 . بود شده دواریام و کرده حس هاش مشت نیب رو فندک یواقع حضور

 



 . کرد دشیناام راحت یلیخ پوالد که یدیام

 به یجواب ها یراحت نیا به و بود رینفوذناپذ و سخت یمرد پوالد که البته صد

 دادینم یشخص یها سوال

 

 .دیپرس بار نیآخر یبرا

 ؟ نتیماش تو شیبرد چرا_ 

 

 : گفت رک و زد یبلند پوزخند پوالد

 .... خواستیم بود کرده مستش ادتهی رو باصفا ردادیت ،  بودن کرده مستش_

 

 

 .داد ادامه و کرد یمکث

 اون به شدن دهیکش گند ی حوصله حال هر به...  یبزن حدس یتونیم شویبق_

 ... نداشتم هامو نقشه و دختر

 

 رو ردادیت...  بود خورده جا قتایحق ، فشرد  دهنش به  رو دستش نیرحسیام

 ! ی  باز دختر و یکار کثافت عاشق حد چه تا دونست یم و شناختیم

 

 . دیپرس خودش از و

 ؟ پوالد   کرده ناکارش که یاون نکنه_
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 .دیپرس ، بود فکر تو و شده رهیخ رو روبه به که یپوالد به رو میمستق

 ان یاون دنبال در دربه نکهیا مثل...  کردن ناکارش زدن دیرس خبرش صبح_ 

 ! کرده ناکارش زده که

 

 . دیپرس و شد جلب نیرحسیام به پوالد توجه

 ؟یدیشن یک از_ 

 

...  اومد شیپ حرفش کردم یم صحبت مهرآفتاب شرکت لیوک با داشتم صبح_

 !  مارستانهیب نکهیا مثل

 

 . دیخند یسرد به پوالد

 ؟ چشه_ 

 ...  کردن ناکارش زدن_

 شب؟ید_

  آره_

 . بوده حقش حتما! خوبه_



 

 . داد ادامه غیت یبرندگ و یرحم یب به یلبخند با و

 ! کمتر انگل هی_

 

 یبستر و درسته حدسش بود مطمئن ، انداخت یچنگ موهاش به نیرحسیام

 ! پوالد   کار مارستانیب تو ردادیت شدن

 نیا یبرا یاحساس یلیدل پوالد کنه باور تونست ینم ، نکرد یریگ جهینت نباریا

 هیقض درصد ده ، درصد صد از دیشا داد یم احتمال فقط و باشه داشته کار

 ی محدوده تو گذاشتنش پا و ردادیت کار خاطر به اش هیبق و باشه بوده یاحساس

 .باشه بوده پوالد

 

 بود یپوالد ی محدوده به شدن وارد اونم ، بود داده انجام ناخواسته که یاشتباه

 !بشه خراب هاش نقشه نبود حاظر عنوان چیه به که

 

 و بود باهاش شهیهم که یاخالق ، بود طلب انحصار مرگ سرحد تا که یپوالد

 . بود شده دیتشد ها حادثه اون از بعد

 

 .دیپرس

 ش؟یزد تو_ 

 

   انداخت پا یرو پا و زد زل نیرحسیام به  کنه یکار پنهان نکهیا بدون پوالد

 : گفت و داد تکون رو کفشش

 ...کمتر مفسد هی...  حقشه وفتهیب هم یمردونگ از!  بودم من_ 

 



 ، دیپر جا از بازم اما داشت رو یحرف نیچن دنیشن توقع نکهیا با نیرحسیام

 نکرده یاشتباه چیه و افتاده یا یعاد اتفاقا انگار زدیم حرف یجور پوالد

 ! افته یم یاتفاق چه اونه کار بفهمن اگر نداشت تیاهم براش ،انگار

 

 : گفت داشت یم نگهش آروم یسخت به که ییصدا اما غضب خشم با

 برات و یکرد ناکارش یزد...  تو یآروم انقدر چرا...  ایب خودت به پوالد_ 

 دختر اون واسه ممکنه یحت هست حواست ، درک به ردادیت اصال ؟ ستین مهم

 ینم مشکوک افسون به ؟ خورده ضربه طور چه گنینم...  ادیب شیپ مشکل

  ؟ شن

 

 شهیم بلند شیآت تنش یجا یجا از کرد یم حس ، شد کمر به دست و شد بلند و

 : گفت بالخره و بود رهیخ نیرحسیام به یقبل صورت همون با هنوز پوالد یول

 یدعوا هی راهرو یکیتار تو یعل...  نیرحسیام نشدم ریدرگ باهاش من_ 

 نتونستم بود هوشیب یوقت...  بشناستش تونهینم یکس پس انداخت راه یساختگ

 یحت نباش نگران هم افسون یبرا...  آوردم سرش رو بال اون و ندم جوابشو

 و بود مست کال که دخترم اون ، کرده دعوا باهاش یک بده صیتشخ تونهینم

 . افته ینم یاتفاق پس نداشت یجون

 

 و برد رنگش دیسف راهنیپ ی قهی به رو دستش قبل از تر یعصب نیرحسیام

 .زد صدا رو اسمش وار سرزنش و داد اش فاصله خودش از یکم

 !پوالد_

 

 : گفت جوابش در تمام یرحم یب با و یا واهمه چیه یب اما پوالد

 مونیپش هرگز چون ارین فشار خودت به ادیز پس کردم رو دیبا که یکار_ 

 . شمینم

 



 و نبود بردار دست پوالد ، کرد رها  رو راهنشیپ ی قهی ضرب به نیرحسیام

 . رسوند یم جنون مرز به اونو اوقات اکثر شونیاخالق اختالف نیهم

 . افتاد راه اتاق در سمت به بلند یها قدم با و دیچرخ حرف یب

 

 ؟ کجا_

 

 و بود نیهم پوالد ، کرد مشت رو دستش و دیکش یقیعم نفس ، شد متوقف

 درک غلط و اشتباه چند هر رو لشیدال چون کنه رهاش تونست ینم هرگز

 ... شناختیم رو پوالد و کردیم

 

 با و کرد یمکث. شناخت یم خوب یلیخ رو اش ساله چند و نیچند دوست 

 .داد جواب تیعصبان

 . بخورم آب رمیم_ 

 

 .شد خارج اتاق از و

 بده ردادیت موضوع به یتیاهم نکهیا بدون اتاق در شدن بسته از بعد پوالد

 پاش دنیچرخ نیح در ، شد سرش پشت وارید رو و چرخوند رو اش یصندل

 . کرد برخورد بود افتاده یآشغال سطل از یکم ی فاصله با که یفندک به

 

 . کرد براندازش دقت با و برداشت رو فندک و شد خم

 

 . بود شده یحکاک زیر یخطر با یفلز فندک یانتها

 " افسون"

 



 یم رونیب رو فندک بود بهتر دیشا...  کرد رها زیم یرو ، رو فندک و دیچرخ

 ! دیشا ای و انداخت

 ! دیشا

 

 انداخت کشو داخل رو فندک و کرد باز رو زیم یکشو ، گرفت رو مشیتصم

 ها خرابه بینص دیشا و داد یم پس صاحبش به رو فندک روز کی دیشا... 

 .شد یم

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۱۱:۰۵ ،۲۰۱۸/۲/۲۶](, هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 119_پست#

 

 یحت نکهیا بدون و شد پوالد به متعلق استیر اتاق وارد ادیشه سر پشت

 . نشست فاصله با ادیشه کنار کنه وارد خودش به یاسترس

 

 اون با و گرفت قرار استشیر زیم پشت بش و خوش یکم و سالم از بعد پوالد

 :.گفت یخبر ادیشه به رو بارش شرارت نگاه



 ! میش همکار باهم کردم ینم فکر_

 

 . زد طعنه و داد لشیتحو یاجبار یلبخند ادیشه

 . کردم یم رو فکر نیهم منم_ 

 

 تنها نظرش از زد پوالدرپلک به زده زل افسون.  زد یلبخند خونسرد پوالد

 .بود" اکاریر" بده لبخند نیا به تونست یم که یلقب

 

 ! کنه مقابله روش به رو دشمن با چطور بود بلد یخوب به که اکاریر یلبخند

 

 .شد شروع کلمات ی حمله

 ینم پاشنه هی رو در شهیهم بالخره ، یباش نشده ناراحت ما برد از دوارمیام_

 ! چرخه

 

 جا جابه جاش تو بده نشون رو خشمش نکهیا یب اما شد جمع یکم ادیشه لبخند

 :گفت و کرد مثل به مقابله ، شد

 . بدم ادی رو کار نیا چاه و راه بهت و میکن کار باهم میتون یم بالخره...   نه_ 

 

 داد تکون موافقت ی نشونه به یسر داشت رو حرف نیا دنیشن توقع که پوالد

 . داد جواب و

 !  نطورهیهم حتما_ 

 

 ادیشه و پوالد نیب یجار یها حرف به سکوت در که نیرحسیام سمت به و

 : گفت و دیچرخ  بود نشسته اونها یرو روبه و داد یم گوش



 به دیبا پروژه شروع یبرا...  بده نشون بهشون رو روابطمون و ها پرونده_ 

 ها محموله انتقال مبحث سر میبر میتونیم ها پرونده از بعد...  بشن واقف همه

 !  بشه انجام دیبا که ییکارا و

 

 در سر پوالد شرکت یسازمانده از داشت دوست ، زد لبخند تیرضا با ادیشه

 بتونه که یفرصت...  خواست یم که بود یفرصت همون قایدق نیا و ارهیب

 .  بزنه ضربه پوالد به آگاهانه

 استفاده اون از سازمان به پوالد شدن وارد از بعد و کرد یم صبر  که یفرصت

 . کرد یم سرنگون هم رو پوالد" هاله"  مثل و کرد یم

 

 ضرب به که بود ی،همون بود رفته جلو کار نیا تو خوب یلیخ که یا هاله

 ! بود شده کشته ادیشه ینیچ نهیزم با و سیپل ی گلوله

 

 با رو یکی بود قرار بازم ادیشه و بود شدن تکرار حال در دوباره خیتار دیشا

 ! بکشه ینیچ سهیدس

 

 : گفت پوالد به رو و برگشت یعاد حالت به

 . شهیم یپرسود ی پروژه مطمئنا_

 ! حتما_

 

 و برداشت را اش یکار فیک نیرحسیام ، ادیشه و پوالد ی مکالمه نیح در

 .داد قرارشون زیم یرو و آورد رونیب رو ها پرونده

 



 به ینگاه مین برد یم سر به سکوت در اتاق به شدن وارد یابتدا از که افسون

 یخوب به ، کرد ها پرونده کی به کی کردن باز به شروع و انداخت پوالد

 . کنه یباز رو بهیغر کی نقش بود تونسته

 

 حوصله و صبر با کرد یم اشاره نیرحسیام که رو پروندها الزم نکات تمام

 . کرد یم ادداشتی رو یا نکته یحت یگاه و خوند یم ادیشه یبرا

 

 چیه به کارش دادن انجام درست جز و بود شده یجد کارها نیا تمام یط در

 بدون ظهر دو از ساعت و شد تموم ها پرونده که یزمان اما کرد ینم فکر زیچ

 گفت و داد تنش به یقوس و کش خسته ادیشه ، گذشت بخورن ناهار یحت نکهیا

: 

 . میبخور ناهار رفت ادمونی یحت...  هیکاف امروز یبرا کنمیم فکر_

 

 :گفت و داد تکون رو گردنش و گذاشت نییپا رو خودکارش پوالد

 .دمیم سفارش االن...  میکرد فراموش... نطورهیهم_

 

 :گفت و شد زدنش تلفن از مانع ادیشه اما برداشت رو تلفن یگوش و

 . خوامیم یگاریس جا هی فقط  دوست هی ادتیع برم دیبا...  ستین الزم_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 . گذاشت سرجاش رو تلفن تعارف یب پوالد

 ...  لتهیم هرجور_

 

 قرار زیم نیریز قسمت ،تو زیم شدن خلوت یبرا که یا یگاریس ریز به و

 . کرد اشاره بود گرفته

 . باش راحت_ 

 

 شده پر پوالد شرکت روابط و اطالعات از که یذهن و روزیپ یلبخند با  ادیشه

 ی گوشه ، دیکش رونیب  گاریس یمخصوص یفلز ی جعبه از یگاریس بود

 .دیپرس. کرد اخم و کنه دایپ رو فندکش نتونست اما داد قرارش لبش

 ؟ دیدار فندک_

 

 یگاریس از یکس اومد ینم خوشش افسون ، ندادند یجواب نیرحسیام و افسون

 پوالد اما بده رد جواب هم پوالد داشت توقع نیرحسیام و بشه باخبر بودنش

 . آورد رونیب یفندک و دیکش عقب رو اش یکار زیم یکشو

 

 دنید محض به نیرحسیام همزمان ، آورد باال رو افسون رنگ قرمز فندک

 .  شد بلند و داد نشون واکنش فندک

 

 : گفت خونسرد و یشینما پوالد به رو



 !  دمشونیم من _

 

 نامحسوس و داد نیرحسیام دست به رو فندک درخشان یها چشم با پوالد

 کار نیا با رو سرکش افسون یکم اگر نبود بد ، موند افسون واکنش منتظر

 . کرد یم هیتنب

 

 !دنیلرز حال در هاش چشم و بود فندک ی رهیخ که یافسون

 ! اش دفترچه دادن فشار حال در دستش و بود خورده گره هاش اخم

 .بود شده رهیخ پوالد به  ظیغل یاخم با ادیشه چشن از دور به ها نیا تر مهم و

 

 . آورد یم در زانو به رو دختر نیا بالخره ، زد یخند کج پوالد

 

 نکهیا بدون و دیکش رو فندک ضامن خورد یم حرص که یحال در نیرحسیام

 به و برد گاریس کینزد رو اون ، بده ادیشه دست به رو فندک و کنه سکیر

 جواب در و کرد پنهان هاش مشت نیب رو فندک گاریس شدن روشن محض

 . داد جواب ادیشه تشکر

 . کنمیم خواهش_

 

 . فشرد لب و انداخت ینظر صامت افسون به و

 :گفت انهیموز ، فرستاد رونیب رو ،دودش زد گارشیس به یپک ادیشه

 ! اس زنونه رنگش... قرمز فندک_ 

 

 .  دیخند یرحم یب کمال در  پوالد

 .گذاشتتش جا روزید که  خانوم   یکارمندا از یکی مال_ 



 

 .دیپرس اقیاشت با و داد باال ییابرو ادیشه

 اماتورا اون از مشخصه فندکش رنگ از ، کشهیم گاریس که یزن ، شد جالب_

 !نمشیبب دارم دوست...ستین

 

 کرد یم نگاهش اخم با که یافسون به رو هیکنا با اما نامحسوس و دیخند پوالد

 : گفت

 !  بعدا دیشا_

 

 .داد جواب و نشوند لب به صیحر یلبخند هم ادیشه

 !یدار شرکتت تو هم زنا مدل نیا از دونستمینم_

 

 .رفت باال پوالد لب ی گوشه

 .یکردیم فکر اشتباه_

 

 . شد بلند و زد گارشیس به یا گهید پوک ، دیخند بازهم ادیشه

 ... برم دیبا گهید_

 

 :گفت و کرد اشاره افسون به

 .کنمیم هماهنگ ام یمنش قیطر از رو کارها یباق_

 

 

✨ 



✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 حد سر تا خواست یم دلش اما دیرس یم نظر به یمحال یآرزو که چند هر

 یشکل به رو بود افتاده جونش به که یتیعصبان نیا تا بزنه رو پوالد مرگ

 . کنه یخال

 

 . رفت جلو و دیکوب نیزم یرو محکم رو پاش

 داد یم نشون رو خودش که یتیعصبان با حاال و بود شده تموم اش یکار میتا

 پوالد از رو فندکش دیبا که کرد یم فکر  نیا به مدام ، رفت یم راه ابونیخ تو

 .رهیبگ پس

 

 روش اسمش که یفندک و باشه رحم یب حد نیا تا پوالد شد ینم باورش اصال

 ادیشه سمت به رو داشت شباهت دیسف یشونیپ گاو به شتریب و بود شده ثبت

 . بود  گرفته

 

 .داد ادامه راهش به غرغرکنان حرص با و لب ریز

 لشویوک پدر باز.... کنم سکته بود کینزد...  بارهیم شر ازش فقط که خدا به _

 ... دیرس دادم به که امرزهیب



 

 . انداخت نییپا رو سرش و گذاشت قلبش یرو ، رو دستش

 .... کنمیم سکته آخرش_

 

 و رهیم سمت کدوم به داره نبود متوجه اصال که بود رفته فرو فکر تو انقدر

 .ستادیا سرجاش و اومد خودش به زد تنه یکس به که یوقت

 دشیخر یها پاکت از یکی افتادن باعث و بود زده تنه بهش افسون که یزن

 .بود زدن حرف حال در تیعصبان با بایتقر و بود ستادهیا بود شده

 

 نییپا یانداخت ؟سرتو یبر راه درست یتونینم مگه...  خانم کجاست حواست_

 ..هام وهیم به یزد گند...  که واقعا...  یکنینم نگاه جلوتو و

 

 : گفت و دیگز داخل از رو لبش یناراحت با افسون

 . نبود حواسم خوامیم معذرت_

 

 شده پرت حواس باز ، شد ها وهیم کردن جمع مشغول و نشست نیزم یرو  و

 ! بود

 

 یم بد رو حالش و اومد یم حساب به زجر افسون یبرا که یا یپرت حواس

 . ختیر پاکت داخل رو شده پخش یها وهیم یکی یکی و فشرد لب کرد،

 

 جبهه ای دعوا چیه بدون افسون که خاطر نیا به اما بود یعصبان هم هنوز زن

 یقیعم نفس  کردیم جمع رو ها وهیم یحت و بود کرده یعذرخواه یگرفتن

 شعوریب یها ادم به شتریب بده کش رو بحث نیا از شتریب اگر دونستیم ، دیکش

 :گفت اخم با پس کنهیم دایپ شباهت



 ! خانم کن جمع حواستو شتریب...  خوب یلیخ_ 

 

 بودند شده له و فیکث هاش وهیم گرفت، افسون از رو وهیم پاکت و شد خم و

 کنار از حرف یب خاطر نیهم به نداشت رو بحث دادن کش ی حوصله اما

 . برگرده اش خونه به تا گذشت افسون

 

 رونیب باعجله رو اش یگوش ، شد بلند یناراحت با زن رفتن از بعد اما افسون

 .داد امیپ پوالد به و دیکش

 ! بده پس فندکمو...  بده پسش_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 پوالد نوشتار د،یرس دستش به جوابش بعد هیثان چند و دیرس پوالد به امشیپ

 . بود خودخواهانه و یلعنت لحنش مثل قایدق

 



 ... وگرنه نکن قرمز کردن یسرکش واسه هم لباتو.... خونم ایب ش؟یخوایم_

 

 از دست نبود قرار پوالد ، دیکوب اش یشونیپ به هاش انگشت سر با افسون

 که گفته بهش یچ شیاجبار ی  مست  تو دونست ینم...  برداره بهش آوردن فشار

 .داد جواب یحرص اما بود شده قبل از بدتر اخالقش

 ؟یچ وگرنه_

 

 .دیرس دستش به گستاخ و حیصر پاسخش

 که؟ گمیم یچ یدونیم...  کنمیم قرمزتر لباتو اون وگرنه_ 

 

 دیتهد و حیصر جواب از اش معده تو یزیچ ، شد قفل افسون ی نهیس تو نفس

 .  داد دست بهش یناخوش حال و گرما و خورد چیپ پوالد وار

 

 .دیغر و دیکوب پاش رون به رو یگوش

 گور به آرزو...  کنهیم دیتهد منو یچ با نیبب...  پررو ی کهیمرت...  یلعنت_

 ! یبریم

 

 

 شرمش ، تونست ینم هم خواست یم اگر ، نده امشیپ به یجواب گرفت میتصم

 اما کرد فراموش رو فندکش یسخت به پس کنه کلکل پوالد با مورد نیا تو شدیم

 .دیرس دستش به یامیپ باز

 ! خونم ایب شب_

 

 : گفت لب ریز د،یکوب نیزم به پاشو و کرد درشت رو هاش چشم



 ! گهید امر ؟یچ گهید_

 

 .داد جواب کردیم پیتا تند تند که یحال در و صراحت با و

 . ندارم اعتماد بهت...  امیم ظهر از بعد سه ساعت_

 

 .اومد جواب بالفاصله

 اگر...  شناسمینم شب و روز کنم یکار بخوام...  بچه نداره شب و ظهر_ 

 ! نه ای کنم یکار تونمیم بدم نشون بهت تا ایب ظهر نیهم یخوایم فندکتو

 

 . بندازه لج ی دنده یرو رو پوالد که داشت کم رو نیهم ، ستادیا افسون

 .دینال

 ...ببخش منو کن یبزرگ و ایب تو درگاهت به کنمیم توبه...  خدا آخ_ 

 

 . کرد ارسال موضوع نیا به یامکیپ ، زد سرش به که یفکر با و

...  خونه اون امیب یحت ستین الزم...  بده بهم و ارهیب سرامد یآقا بده اصال_  

 !بهتره ینجوریا

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 افتیدر بالفاصله یقبل یها امیپ مثل رو امیپ جواب تا شد رهیخ اش یگوش به و

 رهیخ اش یگوش به ابهام با و کرد یزیر اخم ، نشد یخبر چیه یوقت اما کنه

 . شد

 

 راه و کرد صاف اش شونه یرو رو اش کوله عادت طبق امیپ جواب از دیناام

 . افتاد

 

 دو و شد اتوبوس سوار نکهیا از بعد بالخره افکارش تو غرق و راه نیب در

 باز رو امکیپ دیترد با ، شد بلند اش یگوش امکیپ یصدا کرد رد رو ستگاهیا

 .خوند رو جواب و کرد

 

 .بود داده جواب شکل نیا به پوالد

 نباش ترسو...  یشگیهم ی خونه عصر سه...  ایب خودت یخوایم فندکتو_ 

 .. شدم بزرگ یادیز کمی یباز عروسک واسه... کوچولو جاسوس

 

 زده پس از که انگار...  داشت یخاص تُن هی پوالد لحن کرد حس ، زد پلک

 پس پوالد مثل یآدم یبرا ، نبود هم دیبع چند هر... بود ومدهین خوشش شدنش

 شده نطوریهم واقعا و کنه عمل معکوس َدَوران کی مثل تونست یم شدن زده

 . بود

 



 داد جواب اما بود ومدهین خوشش یباز عروسک" لفظ از چند هر ، زد شخندین

. 

 ! یشگیهم ی خونه سه ساعت_ 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 گذشت خونه خشک اطیح از پوالد موتور به ینگاه مین با و شد خونه وارد

 .دیند رو پوالد اما گذاشت هال به پا زدن در ،بدون

 

 رو قبل دفعات یها تجربه...  بره خونه اون به خواستینم دلش وجه چیه به

 بهش پوالد، توسط کردنش دایپ نجات از بعد و بالخره اما بود نرفته ادشی

 یکنار و گذاشت باز رو یورود در الشیخ یراحت یبرا یول بود کرده اعتماد

 . ستادیا

 

 بود که جا هر و بود شده ورودش متوجه مطمئنا و بود خونه نیا تو پوالد

 . دادیم نشون رو خودش بالخره

 

 : گفت سالم یب و شد خارج بود دهید قبال که یاتاق از پوالد بعد هیثان چند

 !  میبزن حرف نجایا ایب_ 

 

 .داد هیتک وارید به افسون

 . برم دیبا شده رمید...  خوامیم فندکمو فقط...  میندار یحرف_



 

 هیتک اتاق در به افسون از تیتبع به و بست رو  در رفته باال یابروها با پوالد

 :گفت و داد

 .ندارم یباز عروسک ی حوصله بهت گفتم قبال_ 

 

 که کرد یم کنترل رو خودش یسخن به ، کرد پرت پاش کنار فشویک افسون

 پوالد انگار اما نره باال ادیشه و فندک بابت دادش ی  صدا که ، نندازه راه دعوا

 .دیپرس ضیغ با پس خواست ینم رو نیا

 دهید فندکو ادیشه اگر ؟یبد آزارم ادیم خوشت واقعا ؟ یکرد اونکارو چرا_ 

  شناسه؟یم رو خدا سنگت از قلب   اون اصال...  یچ بود

 

 رو فندک و برد فرو بشیج داخل رو دستش ، زد لبخند یخونسرد با پوالد

 ، رفت شده رهیخ بهش تلخ یاخم با که افسون سمت به حرف یب ، دیکش رونیب

 نیسنگ و رازآلود ، گرفت سمتش به نهیطماءن با را فندک و ستادیا روش روبه

 .داد جواب

 ...  کوچولو جاسوس شده گم خدا دیشا_ 

 

 بابت انتظارش نشدن برآورده و پوالد سرد و یوحش یها چشم ریدرگ افسون

 ، کرد فراموش رو اخمش و تی،عصبان باهاش شدن دهن به دهن و کردن دعوا

 : گفت محکم اما بود گذاشته دوشش یرو ینیسنگ بار کلمه نیا

 ! یکرد گمش تو شه ینم گم خدا_

 

 رو دستش سکوت در پوالد ، زد چنگ پوالد یها انگشت نیب از رو فندک و

 .زد لب و آورد نییپا

 ... شده گم بالخره ه؟یچ فرقش_ 



 ! بده نشونم خداتو راه بزن فندک یخوایم 

 

 فقط...  روشه روبه پوالد رفت ادشی ، داد فشار هاش مشت نیب فندکو افسون

 و چرخوند چپ سمت به رو صورتش...  بشکنه سردو یدوگو اون خواستیم

 .داد جواب  اشپزخونه به رهیخ

 

 !ستین مربوط من به...  کن داشیپ خودت توهم کردم داشیپ  خودم من_ 

 

 برنده و کرد افسون به رو پشتش...  رفت عقب و زد برق پوالد یها چشم

 .دیپرس

 بابات؟ ؟ مقصره ی؟ک یبود کرده گمش توهم پس_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 . کرد تکرار رو پوالد حرف متعجب و خورد جا افسون



 ؟ بابام_

 

 .دیپرس وار لکنت و زیر ییصدا تن با و  مبهم و

 ؟یشناسیم کجا از... از بابامو...بابا... با_

 

 افسون ی شده مشت یها دست به دقت با ،پوالد فشرد بهم رو هاش چشم و

 . داد جواب رک و شد رهیخ

 !یبود مست_

 

 حس دستشو پشت یها رگ کشش که یحد به رو مشتش و خورد جا افسون

 .داد فشار کرد

 

 !؟یمست

 پوالد حاال و بود آورده زبون به گذشته از یزهایچ حتما بود شده مست یوقت

 . کرد یم اش ییبازجو داشت

 

 : گفت لب ریز ، فشرد بهم رو هاش دندون و انداخت نییپا رو سرش

 .بوده ونیهز مشت هی همش گفتم که یچ هر یمست تو_ 

 

 .دیپرس انهیموز و رفت جلو قدم  کی ، زد پوزخند پوالد

 ؟ ونهیهز باباتم مثل منم که ینیا پس_ 

 

 وارهید به رو خودش گرومپ گرومپ قلبش ، شد حبس افسون ی نهیس تو نفس

 . نداشت رو سرش آوردن باال ییتوانا و دیکوب یم اش نهیس ی



 

 . بده رو پوالد جواب تا کرد مجبور رو خودش و دیکش یپرحرص نفس

 : گفت محکم ظاهر به و رفت عقب قدم کی

 ! ونهیهز همش نکن شک_ 

 

 . شد تر کینزد افسون به قدم کی و دیخند صدادار پوالد

 . آالنت یدروغا تا دارم باور شتریب شبتو اون یحرفا من!  یراست و یمست_ 

 

 پس ارهیب زبون به  گذشته از یحرف تیخوا ینم ، کرد بلند سر یعصب افسون

 . دیغر و ستادیا پوالد ی نهیس به نهیس و انداخت نییپا رو فندک تند

 ... خودت واسه دار نگه هاتو هیفرض_ 

 

 رو فشیک و فندک ، شد خم پوالد خونسرد یها چشم یجلو  بالفاصله و

 :گفت و برداشت

 !خداحافظ_ 

 

 روحش سوهان  به لیتبد که خونه نیا از عجله با خواست ، پوالد به رو پشتش

 .  کرد متوقفش پوالد یصدا اما کنه فرار بود شده

 دنیپر...  یسرسخت...  یرزم یورزشا...  نفرت...  تیعصبان... گاریس_

 بسته یمشتا...  سرخ صورت...  دروغگو یلبا...  دروغگو یچشما...  پلک

.. 

 

 .دیخند ضرب به



 رنج یدار....  یکن پنهانش یخوایم...  جون دختر گفتنه دروغ ی نشونه نایا_ 

  ؟ یکشیم

 ! شیاریب زبون به یخواینم

 .کرده کنجکاوم وسط نیا یزیچ هی اما ستین مهم

 

 .داد ادامه و کرد کج رو سرش و

 ه؟یچ پدرت منو شباهت_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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  به شدنه له حال در پدرش اسم بار ریز اش شونه کردیم حس که  افسون

 .دیپرس و کرد حبس هاش پلک پشت رو اشک ، کرد راست قد یسخت

 ؟ یپرس یم چرا_ 

 ! یکنجکاو یرو از که گفتم_

 



 نبود خاطراتش یاداوری یبرا یخوب روز ، امروز... شد رهیخ جلو به افسون

 . رفتند یم رژه هاش چشم یجلو یکی یکی اونها ی همه اما

 

 ! هاش دست مچ

 ! طناب رد یگاه

 !ترس

 !خود از یزاریب

 !نفس به اعتماد فاقد

 !سرزنش

 ....و

 

 !  نزنه پوزخند نتونست

 : گفت و زد پوزخند

 !شباهتتون نهیا!  امروز مثل...  یکنیم مجازات نکرده گناه به منو_ 

 

 ! هیچ پوالد واکنش نهیبب تا ،نموند افتاد راه حرفش شدن تموم محض به

 و دارو چیه با رو دردها نیا ، کرد یم یخال رو خودش بازم و رفت یم دیبا

 ! کنه خوب تونست ینم یا یدرمان روان

 . شد ینم خوب هرگز بود زخم یال که یاستخون و کهنه زخم نیا

 

 تو االن اما رفت یم ادشی رو زیچ همه گرفت یم یفراموش اگر دیشا

 بودن جز به شد ینم بشینص وقت چیه ها موهبت نیا از و بود کامل یاریهوش

 ... هاش کمک و مژده

 



 ... ترسوش روح دادن رشد و جلو به هاش دادن هل

 !  نترسه و باشه یقو بود داده ادی بهش کارش یرزم یمرب مژده

 بود تونسته یخوب به و نداشت یاضطراب و ترس چیه سال چند بعد حاال

 .... کنه عوض رو اتشیروح

 

 به که اومد یم شیپ ییها تیموقع ، ییوقتا هی اما باشه نیا بود کرده انتخاب

 خودش از یزاریب حس اون و هاش چشم یجلو آورد یم رو گذشته یراحت

 . کرد یم تشیاذ انهیموز

 

 اوقات یلیخ ، شدیم دیتشد اوقات یلیخ حس نیا پوالد وجود با خصوص به

 . کرد یم سهیمقا پدرش با اونو وار سهیمقا

 

 ... ظالم و بود خودخواه اونم

 

 یم نیتمر اش یورزش میتا از شتریب دیبا هم ،امروز کرد سخت رو اش چهره 

 ... کنه له درداشو دنیکوب مشت هر با تا...  بره ادشی تا کرد

 

 دست اون ،افسون بست فشار با رو یورود در یدست اما کرد باز رو اطیح در

 رو و برگشت تر محکم نباریا قبل  قهیدق چند برخالف...  شناختیم خوب رو

 .دیپرس پوالد به

 اومدن و کردم مکدر سویرئ جناب خاطر حرفام با نکنه ؟ یخوایم یچ_ 

 کنند؟ مجازاتم

 

 با آخر در ، شد رهیخ نشیاتش یها چشم به و داد گوش افسون تند لحن به پوالد

 : گفت بیعج یلحن



 هی بابات...  بزارم جواب یب حرفتو اومد فمیح ، جون بچه اطالعت محض_

 خاطر به رو تو من اما کردیم مجازات لیدل یب رو بچه هی اون ، بود ترسو

 ....  کنمیم مجازات یبکن دینبا که ییکارا

 

 . دیخند تمسخر با افسون

 شدم؟ هیتنب چرا امروز مثال...  بابا نه اوه_ 

 

 . داد جواب نابکار و برد افسون سمت به رو انگشتش سر پوالد

 لحظه کی..  یدیم آزار منو که رفتارات یبرا... شبتید یپرت حواس یبرا_ 

 سرو هم آب یحت مشروبات جز به ها یمهمون نجوریا تو دینرس ذهنت به

 شه؟ینم

 اومده خوشش ازت چرا مرد اون یکرد فکر...  ات یسرکش و یدقت یب یبرا

  جون؟ بچه بود

 

 و رهیبگ رو اش چونه خواست و برد افسون صورت سمت به رو دستش پوالد

 رو سرش و دیفهم رو قصدش افسون اما بره نشونه رو لبش شصت انگشت با

 . داد تکون نیطرف به

 . اس ناعادالنه بازم_

 

 : گفت مغرور و رحم یب ، دیکش پس رو دستش پوالد

 گرگ دیبا یبمون زنده یخوای،میواد نیا تو....  اس ناعادالنه همش یزندگ_

 باش گرگ نکنم هتیتنب یخوایم ، ستین یکاف دنیکش پنجول ها گربه مثل یباش

 ! 

 



 مغشوش یذهن رو افسون و افتاد راه خونه سمت به کرد افسون به رو پشتش و

 . گذاشت تنها لرزون ییها چشم و

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 که بود  وتریکامپ داخل حافظ شرکت یبرا الزم اطالعات کردن یکپ حال در

  برخورد" مهم یها متفرقه"  نام به یا پوشه به اسناد ی پوشه کردن باز از بعد

 حالت به رو وتریکامپ اسناد شدن یکپ از بعد و گذشت پوشه از تیاهم یب اما

 .آورد در خواب

 

 براساس و بود شکل نیهم به قایدق وتریکامپ در شده رهیذخ یها پوشه اکثر

 گهید یها پوشه با پوشه نیا  تفاوت تنها و داشت یخاص اسم داخلش یمحتوا

 . نبودند مهم ها متفرقه کدوم چیه که بود نیا

 

 . بود ها زیچ یلیخ ریدرگ فکرش ، دیکش رونیب رو فلش و کرد اخم

 آرامش تعجب کمال در ، بود شده بیغر و بیعج ادیشه حرکات روزها نیا

 کرد یم فکر که یا نقشه از تا کرد یم رو تالشش تمام افسون و داشت یبیعج



 نتونسته هفته کی گذشت از بعد اما ارهیب در سر داره وجود آرامش نیا پشت

 .ببره شیپ از یکار چیه بود

 

 گرفته یافسردگ بایتقر و خوردیم غصه روزید از شتریب روز هر هم مادرش

 ، بود

 دردهاش کردن فراموش یبرا یحت و کردیم یرو ادهیپ شتریب روزها نیا

 رایسم یحت ، نبود خوب اصال سکشید یبرا که کرد یم جا جابه رو لیوسا

 نیهم و رهیبگ  رو اش گونه افسرده یرفتارها نیا یجلو تونست ینم هم

 .بود کرده نگران اندازه از شیب رو افسون

 

 که داشت کامل اطالع ، بود دهینرس دستش به رضا شدن دایپ از یخبر متاسفانه

 . بود شده اش یدیناام باعث نشدنش دایپ اما رضاست دنبال به  مصرانه حسام

 

 راه تنها و بود دهیند بودند کرده دعوا خونه تو که روز اون از بعد هم رو پوالد

 . رسوند یم دستش به رو اطالعات که بود پوالد یمنش اونها یارتباط

 

 حرف ریدرگ افسون ، نداشتند دوباره دارید به یا عالقه کدوم چیه واقع در

 مهم نظرش از که ییکارها سرگرم پوالد و بود هاش سهیمقا و پوالد آخر یها

 ! بودند

 

 به رو فلش و اومد رونیب فکر از شد بلند که اش یگوش امیپ زنگ یصدا

 در به یا تقه ، ستادیا ادیشه اتاق در پشت و برداشت ادداشتشی دفترچه همراه

 . شد اتاق وارد و زد

 

 با و داد تکون افسون یبرا یدست کرد یم صحبت تلفن با که یحال در ادیشه

 : گفت تلفن پشت شد کنده افسون از مکث با  که ینگاه



 ؟ یا کارهیچ فردا_ 

....._ 

 . دیخند ادیشه و زد یحرف تلفن پشت فرد

 ... یشگیهم کلوپ همون امشب پس_ 

 

...._ 

 

 .داد ادامه و  انداخت افسون به ینگاه مین مشکوک

 برو...  بابا نحسه...  یستین کن ول اومد سرت بال نیا بار هی....  برم روتو_ 

 ... ندارم حوصلشو....  ارمشیب نداره یلیدل...   بگذرون خوش گهید یکی با

 

...._ 

 . نمتیبیم امیم شب..  بعدها دیشا... نه فعال  شهینم ردادیت_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 اسم دنیشن آخر در و ادیشه مشکوک یها نگاه و ها حرف دنیشن با افسون

 اما خورد سر نییپا به کمرش ی رهیت از عرق و نشست تب به تنش ردادیت

 . کنه تظاهر ندونستن به که بود مجبور

 

 حالت از یماسک و داد قورت بود نییپا سرش ادیشه یوقت رو دهنش آب

 :گفت لب ریز و زد چهره به اش یشگیهم

 !نترس...  باش گرگ...  افسون باش گرگ_ 

 

 . بود کرده رو خودش کار پوالد از  جمله نیا کرد قطع رو تلفن ادیشه یوقت

 افسون شد باعث آخرش حرف ، کرد هشیتنب شکل اون به پوالد نکهیا از بعد

 رفتارش شده که هم پوالد به خودش کردن ثابت یبرا و بده خودش به یتکون

 آزار بهش نتونه کس چیه که بشه یگرگ به لیتبد" یقول به و بده رییتغ رو

 "  باشه روزیپ شهیهم و برسونه

 

 : گفت و گذاشت ادیشه زیم یرو ، رو فلش یبهتر حال با

 اضافه کار و گهید مالقات قرار امروز یبرا...  دیبود خواسته که یاطالعات_ 

 .دیندار یا

 

 تا بود آورده رو ردادیت اسم عمد به ، شد رهیخ افسون به موشکافانه ادیشه

 خاطره چیه پس بود نداده نشون یواکنش چیه افسون اما نهیبب رو العملش عکس

 .زد لب.   نداشت شب اون به نسبت یا

 ! یبر یتونیم...  خوبه_

 

 شد خارج اتاق از و کرد گرد عقب محکم یا چهره اما آشوب پر یدل با افسون

 وتریکامپ بدش حال و استرس کردن رفع یبرا نشست زشیم پشت که یوقت ،



 مین اش یکار میتا شدن تموم تا هنوز ، شد ها پوشه وارد و کرد روشن ، رو

 . کرد یم سرگرم رو خودش یشکل به دیبا و بود مونده یباق ساعت

 

 یم فکر که لیدل نیا به یعاد یلیخ و گرفت ضرب زیم یرو آزادش دست با 

 کرد وتریکامپ تو زدن گشت به شروع باشه نظر تحت ها نیدورب از ممکنه کرد

 داخل به ینگاه گرفت میتصم و دیرس"  مهم یها متفرقه" ی پوشه به نکهیا تا

 . بندازه پوشه

 

 رو پوشه داخل اسناد ، داد تکون رو موس و گذاشت اش گونه ریز رو دستش

 فیتعر یا گهید زبون به انگار ، آورد ینم در سر ازشون ، کرد رو و ریز

 .خوند رو اونا یشتریب دقت با و نشست صاف و کرد اخم ، بودند شده

 

 .بودند آشنا براش ها اسم کرد دقت که خوب

 "کیی"  دیاس"  نیی"   آم" یپسوندها

 

 چون کنه عجله تونست ینم ، نشه درشت هاش چشم تا کرد زیر چشم

 ، کنه مشکوک خودش به رو یکس ا کنه سکیر یا ذره یحت خواستینم

 استگناد  برگشت گونه ریز دست و یحوصلگ یب همون ، اول حالت به دوباره

 . گذروند نظر از رو

 

 ! سردشه کرد حس بعد قهیدق ده

 .بود کرده افت بدنش یدما احتماال

 .بودند یتقلب هاشون یلیخ که دهید رو ییداروها اسم شدینم باورش

 



 رو اش یشونیپ کنار عرق بود داده هیتک صورتش به که یدست انگشت سر با

 . گرفت

 یم نظر به ، نبود پوشه تو آدرس هی و اسم تا چند جز به یادیز اطالعات

 افسون اما بودند مهین نصفه  حاتیتوض از یلیخ چون شده پاک اطالعات دیرس

 هم ها مهین نصفه نیهم و بشه متوجه رو حاتیتوض ی  باق تونستیم خوب یلیخ

 . بده یادیز اطالعات بهش بود تونسته

 

 و نشست صاف کرد حفظشون بایتقر و خوند دور کی رو اطالعات تمام یوقت

 . بست رو پوشه

 

 : گفت لب ریز

 . رمیبگ یکپ ازش شدیم کاش یا_ 

 

 !بره لو بود ممکن ، شدینم یول

 آسوده اش یکار میتا شدن تموم دنید با و انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه

 . شد بلند لبخند با و خاطر

 .دادیم انجامش دیبا که داشت تموم مهین کار هی

 

 یها قدم و ، شد خارج شرکت از یورود یها پله یی  دوتا یکی کردن رد با

 الشیخ که یوقت ، بشه دور شرکت از یکم تا دیکوب نیزم یرو ، رو بلندش

 و گرفت رو پوالد ی شماره امیپ یجا به و برداشت رو اش یگوش شد راحت

 . موند تماس شدن وصل  منتظر

 

 الو؟_

 



 : گفت و فشرد گوشش به رو یگوش ، دیچیپ گوشش تو پوالد سرد یصدا

 ! آدرس هی و اطالعات تا چند...  کردم دایپ یزیچ هی...  سالم_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 یها صحبت از خسته و بود دهیکش طول یکار میتا از شتریب  پوالد ی جلسه

 یوقت  بود کرده اکتفا دادن گوش به تنها ، بود داده هیتک یصندل به یطوالن

 یها زنگ از بعد و یاعتنا یب اول کرد بشیج تو دنیلرز به شروع اش یگوش

 بسته نقش ی شماره دنید با و دیکش رونیب کتش بیج از رو تلفن یپ در یپ

 : گفت و کرد یا سرفه تک ، نشست صاف اش یگوش یرو

 . گردم یبرم زود...  خوامیم عذر_ 

 

 . کرد وصل رو تماس کنجکاو و شد دور همکارهاش از بلند یها گام با

 ! گرفت یم تماس که بود افسون

 !  افسون بازم هفته کی از بعد

 



 . کرد اکتفا گفتن" الو" به فقط و گذاشت گوشش کنار رو یگوش

 

 : گفت کرد یم چکه صداش یپا تا سر از که یجانیه با افسون خط پشت از

 !آدرس هی و اطالعات تا چند...  کردم دایپ یزیچ هی...  سالم_

 

 . کرد باز رو کتش ییجلو دکمه و آورد نییپا یکم رو سرش

 درجه که بود مطمئن اما کنهیم صحبت یآدرس و اطالعات چه از دونست ینم

 زنگ بهش امکیپ یجا به کرده مجبور رو افسون و بوده باال یلیخ بودنش مهم

 . بزنه

 

 .دیپرس ارهیب خودش یرو به نکهیا بدون

 خوب؟_

 

 .داد جواب تیجد با افسون

 حداقل ای مرکزاشون   از یکی کنم فک که آدرس هی و یتقلب یداروها اطالعات_

 . داره ربط بهش

 

 رو اطالعات نیا واقعا و داشت تیواقع اگر ، رفت باال ناخوداگاه ابروش

 هدفش به بود کرده ینیب شیوپ که یموعد از زودتر یلیخ بود کرده دایپ افسون

 .دیرس یم

 

 . شد نرم یکم سردش یصدا و کرد  تیسرا بهش افسون جانیه ناخواه خواه

 ! شنومیم بگو_

 



 .داد جواب قبل از تر یجد افسون

 .بگم همشو یگوش پشت بتونم نکنم فک هیطوالن_ 

 

 :گفت و شد رهیخ بودند نشسته زیم دور که همکارهاش به پوالد

 ! یشگیهم خونه ایب_

 

 .داد جواب عجول افسون

 . زارمینم خونه اون تو پامو گهید من...  ایب خودت یخوایم اطالعات!  نه_

 

 .زد صدا رو اسمش وار سرزنش و زیت پوالد

 !افسون_ 

 

 ، انداخت یم یچارگیب به رو افسون که آورد یم لب به رو اسمش یجور

 پوالد چرا دونست ینم و لرزوند یم رو افسون دل محکمش و سرد یصدا

 !  اسم به رو پوالد اون و خونهیم اسم به اونو

 

 ! بگه یچ خواست یم اومد ادشی ذهنش به آوردن فشار و کرد یمکث

 

 .کرد یپافشار

 رو خونه اون تحمل چون امینم...  عذابه باعث خونه اون فقط کنمینم لج_ 

 فرستم یم و کنمیم ضبط اطالعاتو یبخوا اگر یحت...  گهید یجا....  ندارم

 ... برات

 



 تا و یجد قبل دفعات برخالف نباریا افسون لحن ، دیکش یپوف حوصله یب پوالد

 : گفت پس بود یمنطق یحدود

 . امیم خودم... برام بفرست آدرستو و بگرد اطراف اون برو_ 

 

 .دیپرس اخم با پوالد ، کرد سکوت ناباور افسون

 ه؟یچ_

 

 .داد جواب متعجب و نرم افسون

 خونه؟ اون امیب ستین الزم واقعا_

 

 و بود بچگانه افسون سوال نظرش به ، گرفت اش خنده یا لحظه یبرا پوالد

 ! زده شگفت لحنش

 :گفت دادنش دادن آزار یبرا و رک پس نداشت باور رو پوالد نرمش انگار 

 ! خونه ایب_ 

 

 ؟یچ_

 پا ی پاشنه یرو ، برد باال رو ابروش و شد بلند خط پشت از افسون داد یصدا

 . بزنه یحرف افسون نداد اجازه و دیچرخ

 . کنمیم قطع.... خونه یبر ستین الزم...  دنبالت امیم بفرست آدرستو_

 

 تیعصبان و حرص پر یها حرف بارش از قبل رو تلفن تماس یبدجنس با و

 . کرد قطع هاش لب یرو بار شرارت یشخندین با افسون

 

 : گفت لب ریز



 ! بچه اوردمین مفت از گوشامو_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 زدن با و ستادیا بود فرستاده رو آدرسش افسون که یا یریالتحر لوازم یجلو

 و سر بعد قهیدق چند ، کرد اعالم رو حضورش افسون یگوش یرو یزنگ تک

 . شد دایپ دست به پاکت افسون   ی کله

 

 ییجا تا ، شد رهیخ پاکت به و برداشت بود داده هیتک در ی لبه به که رو دستش

 . رفت ینم مدرسه افسون دونست یم که

 

 ، رو پاکت و شد سوار گرفته یا چهره با افسون ، گرفت نگاهشو و کرد اخم

 : گفت و گذاشت پاش یرو

 ...  میبر ییجا قراره ای ؟ بگم نیماش تو_ 

 

 . داد جواب و انداخت راه رو نیماش پوالد



 تو دمیم حیترج ، گرفتم قرض رو یکس نیماش نشه متوجهم یکس نکهیا یبرا_

 ! تره امن... یبزن حرف نیماش نیهم

 ... باشه_

 

 پاکت به ینگاه مین هم باز پوالد دیچرخ پنجره سمت به که افسون صورت

 : گفت لب ریز انداخت

 !خودآزار_

 

 .داد جواب و زد یپوزخند افسون

 ! ستمین_

 ؟یچ_

 

 ! تلخ و رهیت شکالت مثل ، دیخند تلخ

 رضا یبرا رو نایا.  داره یلیدل کاراش یبرا یآدم هر...  ستمین خودآزار_

 .دمینخر

 

 کش به یا عالقه اما خودآزاره افسون بود معتقد هم هنوز ، نداد یجواب پوالد

 : گفت  عوض در ، نداشت بحث دادن

 ؟ هستن یچ یگفت یم که یاطالعات اون_ 

 

 هی به که کردمیم یکپ یمیکر یبرا رو مختلف یالیفا  وتریکامپ تو داشتم_

 عجله با که بود مشخص...  بود مهین نصفه اطالعاتش برخوردم پوشه

  و شهیم بازار وارد شیتقلب که دارو مدل چند مورد در...  کردن پاک اطالعاتو

...  آدرس هی و داشت وجود مدرک و سند.. نداره یا گهید زیچ یجانب عوارض

 . بود کرده پاک عجله با بعد و بود کرده یکپ مهمو یزایچ یکی انگار



 ـ شهره ی هیحاش یطرفا آدرسم

 

 .دیپرس قیدق و آورد فرمون به یفشار پوالد

 ؟ییداروها مدل چه _

 

 . داد جواب افسون

 . یاریب در سر نکنم فکر اما گمیم_

 . بگو_

 . باشه_

 

 . فشرد انگشتش دو نیب و گرفت رو پاکت ی گوشه

 مدل چند...   یچاق و یالغر داروهاد یسر هی...  روانگردان یداروها_ 

 "نیتالیر" بدتر همه از و اعصاب یدارو

 .هاست نیآمفتام مشتقات از که دیدروکلرایه نداتیف لیمت

 

 .اومد افسون حرف نیب سخت ییصدا با و شد کیتار پوالد صورت

 !یمرکز اعصاب محرک_

 

 .دیپرس و دییسا دندون به دندون و

 بود؟ یتقلب نمیتالیر_

 

 .دیپرس متعجب و زد یپلک افسون

 ؟ یدونیم درموردش_



 

 .دیتوپ بهش پوالد

 !بده منو جواب_

 

 .داد جواب و کرد اخم افسون

 نسخه جعل و شناسنامه جعل پاهاشون خورده  خوندم که یحاتیتوض با یول نه_

 خیتار به شهیم لیتبد داروها اون از یلیخ...  بفروشن بعد و بخرن که کننیم

 ایلیخ جون که قرص ورق هی تو سود تومن دوهزار واسه اونم گذشته مصرف

 .رهیگیم رو

 

 درد شوم اطالعات اون خوندن از سرش ، گرفت اش یشونیپ به رو دستش و

 .داد ادامه ، کرد یم

 کننیم قاچاق رو دارو از ییباال حجم که بود مشخص اما بود ناقص ستشیل_ 

 !بسه شهر به کشتن واسه دارو  نهمهیا! 

 

 غیج یصدا که یجور ، دیکشیم شعله وجودش تو که بیغر یخشم با پوالد

 .دیکوب فرمون به مشت با و گرفت ترمز قرمز چراغ پشت شد بلند ها کیالست

 .... وجودو یب شرفیب کننیم خالصش ایدن از خودم_

 

 و دیدیم پوالد از رو یخشم نیچن بود اولش ی دفعه یبرا که یافسون از و

 . دیپرس برد ینم شیپ از شدن شوکه جز یکار

 بود؟ نایهم_ 

 

 .داد جواب عیمط بار نیاول یبرا  و زد زل پوالد وحشتناک صورت به افسون

 .شیبق بود شده پاک_ 



 !کجاست بگو آدرسو خوب یلیخ_ 

 

 . آورد زبون به کاست و کم یب رو بود کرده حفظ که یآدرس بحث بدون بازهم

 ...... بعد شهر خارج سمت یریم_ 

 

 و بیغر و بیعج پوالد نیا ، کرد فوت رونیب به رو نفسش و گفت رو آدرس

 ریدرگ یحت و شدیم یعصبان دستش از قبال درسته ، شناخت ینم رو یوحش

 خالص تیعصبان  نیا و کجا یخونسرد با همراه تیعصبان اون اما بودند شده

 ! کجا خون ختن  یر و کشتن ی  تشنگ از

 

 . دیترس بار نیاول یبرا ییجورا هی

 مریتا به ینگاه مین ، شد ساکت پس کنه درک رو خشم از حجم نیا تونستینم

 ینم دلش واقعا ، دیگز لب  مونده یباق اعداد دنید با و انداخت قرمز چراغ

 ! بمونه فضا نیا تو خواست

 

 اش شهیش به یا تقه که بود غرق پوالد یرفتارها لیتحل و افکار نیهم تو

 . کرد جلب رو توجهش و خورد

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 با اما ساله نه هشت بایتقر ی بچه پسر ، دیچرخ شهیش سمت به و دیپر جا از

 انداخت بچه پسر و بغلش تو پاکت به ینگاه مین ، شد مواجه فیکث ییرو و سر

 دیکش نییپا رو شهیش دیارییم روش و سر از یتینارضا  که پوالد به توجه یب و

 .زد لبخند و

 

 شروع و شمرد متیغن رو فرصت شهیش شدن دهیکش نییپا محض به بچه پسر

 . کرد یزبون بلبل به

 

 : گفت سرهم پشت و آورد باال رو ادامسش ی جعبه

 !  خدا رو تو خانم_

 چه دینیبب...  دیبخر دونه هی... خدا به خوبه یلیخ یمتیق..  دیبخر یکی خانم

 ... گهید بخر خانم...  خوبه ادامسام

 

 : گفت اما کرد یم اش خفه داشت بغض ، زد لبخند هم باز افسون

 چنده؟!  بده بسته هی_ 

 

 . داد جواب آدامسش فروش از خوشحال پسر

 ! هیخارج آدامسامون...  خانم دوتومن _

 

 : گفت و کرد یاشار داشت قرمز یجلد که یآدامس به و داد تکون یسر افسون

 .بده اونو باشه_



 

 !خانم چشم_

 

 : گفت و گرفت پسر سمت به و دیکش رونیب فشیک از رو پول

 !  دوتومن نمیا_

 

 ینگاه مین با و گرفت افسون سمت به درخشان یها چشم با رو آدامس پسرک

 :گفت و دیکش یسرک کردن تشکر نیح در پوالد به

 ؟  خوادینم آدامس آقاهه اون....  خانم ممنون_

 

 رو روبه به و دیباریم وجناتش از اخم ، انداخت پوالد به ینگاه مین افسون

 : گفت بدجنس یکم و دیخند ، بود شده رهیخ

 .خوره ینم آدامس بداخالقه آقاهه اون نه_ 

 

 : گفت بچگانه و وار موافقت پسر

 مثل مسئولمون ما.... ینشست کنارش یترس ینم شما خانم....  بداخالقه اره_ 

 ... وحشتناکه یلیخ آقاس نیا

 

 مین هم باز ، دیخند بلند یکم و رفت ادشی بغضش یا لحظه یبرا افسون

 جواب بهم اش سبابه و اشاره انگشت چسپوندن با و انداخت پاکتش به ینگاه

 . داد

 ؟یریم مدرسه یراست...  کوچولو خورده هی فقط ، دیشا ترسم ینم نه_ 

 

 . داد تکون سر پسرک



 . دوم رفتم امسال...  اره_

 

 . کرد زمزمه و زد یپلک افسون

 ! رضا مثل_

 

 !شهیم سبز داره چراغ_

  بده انجام خوادیم که یکار هر که فهموند افسون به و گفت رو جمله نیا پوالد

 نداشت وقت شتریب هیثان ده ، گذروند نظر از رو مریتا افسون...  کنه عجله دیبا

. 

 

 پسر سمت به و آورد باال رو مدوسه ریالتحر لوازم یحاو پاکت سرعت به

 : گفت و گرفت

 .. زاسیچ نجوریا و دفتر...  تو واسه بردار رو نایا_ 

 

 گرفت رو پاکت ییهوی لطف نیا از شده درشت یها چشم و یخوشحال با پسر

 . کرد اضافه و  داد تکون براش یدست افسون ،

 . خداحافظ...  شد سبز چراغ برو بدو...   بخون درس خوب_

 

 . داد هیتک یصندل به و دیکش باال نرم رو شهیش و

 خارج افسون دید تو از بچه پسر و اومد در حرکت به نیماش بعد هیثان چند دیشا

 . شد

 

 . بود شده تر سبک دلش یرو بار از یکم....  دیکش یآه و زد لبخند همزمان



 مین با و برداشت یا دونه روکشش کردن باز با و آورد باال رو آدامس ی بسته 

 .دیپرس پوالد از وار دیترد و نگاه

 ؟ آدامس_ 

 

 افسون دست به ییگذرا نگاه ، بود داده یرانندگ روبه حواسش تمام که پوالد

 : گفت و انداخت

 ! یدار قرمز رنگ به یخاص ارادت یانگار_ 

 

 . داد جواب و دیکش پس رو دستش افسون

 . ادیم خوشم رنگ نیا از_

 ...  مشخصه_

 

 .کرد مطرح یسوال رو روبه به رهیخ افسون

 م؟یریکجام میدار_

 

 .داد ریمس رییتغ راست سمت به و زد راهنما پوالد

 . کنم یبررس رو انهیآش اون رمیم من...  ات خونه یریم تو_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 !امیب خوام یم_

 

 دست و دیچرخ ، کرد پارک یا گوشه رو نیماش د،یخند تمسخر به پوالد

 : گفت و داد هیتک یصندل به رو راستش

 !  موچولو جاسوس شو ادهیپ_ 

 

 که ییروزا از ، بکشه پس تونست ینم ، کرد مشت رو دستش  دو هر افسون

 ها آدم داشت دوست ، االن به تا گذشتیم یساز دارو ی رشته به عشقش یبرا

 ... کنه درمان سازهیم خودش یها دست با که ییداروها با رو

 

 شتریب رفت یم فرو ماجرا نیا عمق به چه هر و بود شیزندگ تمام یآرزو نیا

 جزم ماجرا نیا کردن تموم یبرا عزمش قبل از شتریب ، شدیم گرفتار قبل از

 . شدیم

 یم جلو دیبا و بکشه پس پا تونست ینم بود کرده دایپ رو ستیل اون که حاال

 . رفت

 

 کردن فتق و رتق یبرا هاشون سوله از یکی هم انهیآش اون بود مطمئن

 دیبا....  بزاره تنها رو پوالد خواست ینم و بود یتقلب و شده قاچاق یداروها

ش اساس بر رو داروها  و رفت یم باهاش لم   اون چون...  دادیم صیتشخ ع 

 . بود خونده رو باتشونیترک که بود یکس تنها



 

 ! بشه واقع دیمف تونه یم که دونست یم

 

 . کرد یپافشار

 . باشم که خوامیم...  نه_ 

 

 سمت به رو دستش کمربندش کردن باز نیح در و برد باال رو سرش پوالد

 : گفت محکم یلحن با و دیکش افسون یصندل

 ! یرینگ میتصم عجله با کن یسع  گفتم بهت قبل ی دفعه  ادمهی_

 

 .داد جواب مایمستق پوالد یها چشم به رهیخ افسون

 ار مهم و کنم دفاع خودم از بلدم...  باشم دیمف اونجا تونمیم...  ستین عجوالنه_

 . کنم کمکت صشونیتشخ یبرا تونمیم من باشه اونجا ییدارو اگر همه از

 

 خودش به رو اش یشگیهم ی ظالمانه ی چهره و شد خم سمتش به یکم پوالد

 : گفت و گرفت

 من نظر باشه عاقالنه حرفت قدر چه هر و یباش دیمف یبخوا قدر چه هر_ 

 و میریم نفر چند و من...  ستین دختر هی یجا اونجا...  شهینم عوض

 . ندارم باشمو مراقبت نکهیا و اضافه بار ی حوصله...  میگردیبرم

 

 .داد جواب حرص با افسون

 ... اما_

 

 .داد جواب ریناپذ انعطاف و یدستور و دیپر افسون حرف نیب پوالد



 یاتفاق اگر اونجا...  ندارم تو از مواظبت یبرا یکس  اونجا...  میندار اما_ 

 .. بده نجاتت ستین یکس وفتهیب

 

 اخم و گرفت پوالد راسخ و رحم یب شهیهم یها چشم از رو نگاهش افسون

 .داد جواب و شد فکر یب باز ، کرد

 محافظت ازم و یهست تو نتونستم....  کنم مواظب خودم از تونمیم خودم_ 

 ! یکنیم

 

 بالفاصله و شد تموم کرد جمعش شدینم و بود شده ختهیر که یآب مثل حرفش

 در رو ، رو یحرف نیچن شدینم باورش ، فشرد بهم رو هاش چشم و دیگز لب

 و گرفت رو در ی رهیدستگ یاراد ریغ واکنش کی یط در ، گفته پوالد به رو

 حرفش یرو گذاشتن سرپوش یبرا و  پوالد یعاد ریغ سکوت به توجه یب

 :گفت

 کردمیم اشتباه......  کنه محافظت ازم  که ستین یکس یگیم درست_ 

 !خداحافظ....

 

 از دیکوبیم شدت به بامورد و مورد یب که یقلب و نشسته عرق به  یتن با و 

 . شد ادهیپ نیماش

 

 گوش اما کرد حرکت به شروع نیماش مخالف جهت در و کوفت بهم رو در

 حرکت به شروع که یسرعت و نیماش یها کیالست غیج یصدا یخوب به هاش

 . کرد حس و دیشن رو کرد

 

 . بود شده پرت حواس و هوا سربه باز

 .دیپرس خودش از لب ریز

 زدم؟ یحرف نیهمچ چرا...  شده چم من_



 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۸:۵۵ ،۲۰۱۸/۳/۶(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 132_پست#

 

 کرد جا جابه رو دستش یتو پاکت ، برگشت خونه به باشگاه از احوال ناخوش

 . داد قرار یکفش جا داخل رو کفشش و

 

 ریدرگ فکرش اما بخورند رایسم و مادرش همراه به تا بود گرفته آش و میحل

 . بود زده پوالد به که بود یحرف

 

 ؟ زده یحرف نیچن چرا که بود دهیپرس خودش از نیتمر نیح در بارها

 بود کرده افتیدر دردناک یلگدها و مشت اش یپرت حواس خاطر به بارها و

 به ، باشگاه از رو اون یا مسخره شکل به و شده یعصبان مژده آخر در و

 رو حواسش که یزمان تا"  بود زده داده و  کرده پرت رونیب به یواقع یمعنا

 "  برنگرده نکرده جمع

 



 و بود فکر در یفروش آش مقصد تا افتاده ریز به یسر با هم باز افسون اما

  زده صداش دار مغازه خود که بود داده پول یادیز هم پول پرداخت موقع یحت

 و حال که نفر چند از یا تکه آخر در و برگردوند بهش اخم با رو پول و

 . بود کرده افتیدر بودند دهید رو روزش

 

 . بودند گفته

 ! عاشقه_

 

 که بیعج حال اون از یکم و گرفته اش خنده افسون که بود موقع اون و

 .شد دهیکش رونیب بود شده گرفتارش

 

 ! نبود عاشق

 ! وجه چیه به

...  داشتن دوست فرق و نبود ها یآسون نیا به شدن عاشق افسون نظر از

 . دونست یم خوب رو نفر کی به داشتن اعتماد و دادن تیاهم

 

 که یاون و بود کرده اعتماد پوالد به اما نشده عاشق که بود متوجه یخوب به

 براش نیهم و دونست یم خودش یناج رو بود رمزآلود و بیعج هم هنوز

 . بود بیعج

 

 چرا؟ که

 گفته بهش چرا پس دونست یم پدرش هیشب رو پوالد که بود نیا از ریغ مگر

 !؟ کنه محافظت ازش تونهیم که

  



 و رایسم معمول طبق و داد سالم بلند یصدا با و فشرد بهم رو هاش لب

 . کرد دایپ آشپزخونه داخل رو مادرش

 

 داد رایسم بدست رو میحل و آش ی سهیک اش یشگیهم کوتاه دادن سالم از بعد

 : گفت  درهم یا چهره با و

 . کنم عوض رو لباسم رمیم_ 

 

 جلو قدم چند ، شد رهیخ افسون ی دهیپر رنگ صورت به ینگران با رایسم اما

 .دیپرس افسون از نشنوه بایز که یجور و رفت

 . ستین خوب حالت انگار ؟ افتاده یاتفاق_

 

 که کرد شکر رو خدا اما کرد یم درد تنش تمام ، کرد بلند سر بالخره افسون

 : گفت و زد یمحو لبخند ، دهیند یبیآس چیه صورتش

 ! ستین یخاص زیچ...  هیکار مسائل ریدرگ ذهنم کمی فقط_ 

 

 ؟ ستین یمهم زیچ واقعا دیپرس خودش از و

 ؟ افتادم حال نیا به چرا ستین مهم اگر

 

 : گفت و نشه حالش رییتغ متوجه تا گرفت رایسم از رو و

 آش تا شما...   خوابمیم بعد و حموم رمیم اول...  ام خسته یلیخ بودم باشگاه_

 .. دشیبخور داغه میحل و

 

 . شد دور رایسم از و
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 کرد رها درهم و سیخ حالت همون به و خشک حوله رو آب ش از سیخ یموها

 نسبت دردش بود گرفته که یگرم آب حمام خاطر به اما بود کوفته هنوز ،تنش

 . بود شده کمتر قبل به

 

 اصال ، بود کرده داغ یآجرپز ی کوره کی مثل مغزش اما سرد یکم بدنش

 که بود دهیرس جهینت نیا به تا بوده کرده فکر قدر اون و نداشت قرار و آروم

 .دادیم آزارش   نیهم و شکونده رو اش یاعتماد یب ی وارهید پوالد

 

 اعتمادش دادن دست از ترس چون کنه اعتماد یاحد چیه به تونست ینم افسون

 . داشت رو خوردن نارو و

 

 . داد یم عذابش و لرزوند یم زلزله هر با رو اش یباور  یها هیپا که یترس



 . کنه اعتماد یانسان چیه به تونست ینم که بود یبد درد

 واهمه نهیبب رو اعتماد اون ختنیفرور چشم به یروز و کنه اعتماد نکهیا از

 . داشت

 

 لب ریز و آورد سرش به یفشار چپش دست با و شد ولو بایتقر تخت ی لبه

 : گفت

 !  ترسونه یم منو بابام مثل اونم_ 

 . است بهیغر هی فقط که آدم نیا ، نکرد رحم بهم و بود بابام ، بابام

 

 بود اومده اش ینیب تا که سشیخ یموها به توجه یب و شد بلند جا از قرار یب

 . رفت اطیح سمت به و شد خارج اتاق از

 

 دردهاش و گذشته در غرق یحد به افسون اما دیوزیم یسرد ،باد بود سرد هوا

 . کرد ینم درک رو نهایا از چکدومیه که بود

 یانبار  کنار کیبار درخت به شده مشت یها دست با و ستادیا یانبار یجلو

 .آورد باال رو دستش دو هر مچ و شد رهیخ

 

 سرما تو رو اون هاش یسرکش و ها طنتیش خاطر به پدرش که ییروزها چه

 کنه هشیتنب اصطالح به تا بود نبسته درخت نیا ی تنه به ظهر یداغ یحت ای و

 .برداره کارهاش از دست که بده بهش یدرس و

 

 یکودک قهرمان و بود نشسته درد به تنش ذره ذره و  زده زار که ییروزها چه

 هاش تیحما بابت پدرش به اعتماد و  رفته نیب از باورهاش تو نرم نرم هاش

 . بود داده عذاب و درد به رو جاش و  ختهیر فرو

 



 . بود داده خونه تو بودن و خونه نیا نخواستن به رو جاش

 . بود داده یزهرمار و کوفت و کالس هر با خودش کردن سرگرم به رو جاش

 !بود داده ییتنها به رو جاش

 

 بده اجازه کس چیه به تونست ینم ، نداشت یا یمعن چیه اعتماد افسون یبرا

 و خورده ضربه پدرش از اون...  بشکافه رو بود ساخته که یسخت ی پوسته

 قهرمان توسط اعتمادت کوه ستین نیا از بدتر زیچ چیه انسان کی یبرا

 ! زهیبر فرو ات یزندگ

 

 موند خشک اش گهید چشم و ختیر نییپا درد با هاش چشم از یکی از اشکش

 . بود گرفتار بهش که بود گهید درد هی نمیا ،

 

 چشم از یکی فقط و بود محروم هاش چشم تا دو با ختنیر اشک نعمت از یحت

 . دیکشیم درد اش گهید چشم و دیجوش یم هاش

 

 اه و رفت خونه سمت به ، دیچرخ  و گرفت رو چشمش اشک انگشت سر با

 . داد رونیب رو سردش

 

 . بود کرده آرومش قلبش یسرد

 تا  بود نکرده قطع رو درخت پدرش مرگ از بعد که بود خاطر نیهم به قایدق

 پوالد مرد اون اگه یحت  کنه اعتماد یمرد چیه به دینبا وقت چیه بمونه ادشی

 !  داده نجاتش بارها که باشه

 



 آورده دست به رو افسون احترام و نبود سهیمقا قابل یمرد چیه با که یپوالد

 یواقع مرد کی عنوان به رو پوالد اما زد ینم یحرف افسون که چند هر ، بود

 . نیهم فقط یول  داشت قبول

 ! نجایهم تا

 ! تر اضافه حرف کی نه و جلوتر قدم کی نه

 

 . بود افسون فقط افسون و پوالد پوالد

 ! بشه پاره پاره اشتباه اعتماد سر از قلبش گهید کباری خواست ینم

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۸:۵۷ ،۲۰۱۸/۳/۶(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 134_پست#

 

 قابل ریغ زیچ که بود کرده دایپ شدت تنش درد و یکوفتگ یول شد خونه وارد

 .نبود یا ینیشبیپ

 



 کار ، بود گذاشته ماه اسفند یسرما به پا تر سیخ ییموها و سیخ یتن با

 .موند یم عواقبش منتظر دیبا مطمئنا و بود داده انجام  یا احمقانه

 

 رفته عصر خواب یبرا حتما و بودند اتاق تو رایسم و مادرش خوشبختانه

 . رفت آشپزخونه سمت به و کرد اخم ، بودند

 

 قرص   چند خوردن از بعد و کرد باز قرص برداشتن تین به رو خجالی در

 ریز و رفت گاز اچاق سمت به باهم  همه مسکن و سردرد ، یسرماخوردگ

 . نشست منتظر و کرد روشن رو میحل قابلمه

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 قرار ، شد حافظ شرکت وارد بود خورده سرما شدت به که یحال در بعد روز

 . برسونه پوالد دست به رو مدارک یسر کی و داد قرار نیچند بود

 

 یجلو بود داده قول خودش به اما نداشت رو پوالد دنید یآمادگ که چند هر

 . ارهین کم وجودش ی جذبه و پوالد

 

 در به یا تقه و کرد صحبت بود دهیاتوکش و یرسم یدختر که پوالد یمنش با

 . زد

 

 .شد صادر ورود ی اجازه پوالد راسخ یصدا با در پشت از

 .. تو ایب_

 



 : گفت لب ریز و فشرد بهم رو هاش چشم

 ! ممنوع دوسر وید اون اعتماد ، ببازم بهش دینبا_ 

 

 به باال یسر با ، شد اتاق وارد و دیکش نییپا رو رهیدستگ محکم یا اراده با و

 سالم ، رفت کرد یم ییفرما حکم و نشسته استشیر زیم پشت که پوالد سمت

 : گفت و داد

 کمک باشه الزم یحیتوض اگر و ارمیب رو ها پرونده نیا گفتن یمیکر جناب_ 

 . کنم

 

 ، شد رهیخ بهش شده زیر یها چشم با و کنجکاوانه افسون حالت دنید با پوالد

 قبل روز دختر تونه ینم ، دختر نیا که کرد افتیدر رو امیپ نیا زود یلیخ

 . باشه

 

 تر متفاوت دیدیم االن که یافسون اما کردیم رفتار تر یخودمون یکم دختر اون

 . بود

 

 ! متالطم و ساکت ، سرد

 

 ، داشت ادی به رو بود کرده خکوبشیم هیچندثان دیشا که رو قبلش روز حرف

 که یافسون از یحرف نیچن دنیشن یبرا که بود صدا اون تو که یحس یبرا نه

 . نبود ایب کوتاه برابرش در جوره چیه

 

 تحت رو پوالد ناخواسته و  آورده زبون به خالصانه رو جمالت اون افسون

 . بود داده قرار خودش ریتاث

 



 ادی به رو کلمات اون به  که هربار سوله از برگشتن از بعد و قبل شب پوالد

 نیا کنه اش یراض بود تونسته که یزیچ تنها اما رفت یم فکر به آورد یم

 . بود کرده اعتماد بهش بالخره افسون که بود

 

 . زد یشخندین

 : گفت خودش با

 ! یحالج مرده چند نمیبب ایب...  کوچولو جاسوس یدار فرق امروز انگار_ 
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 عمد به و کرد دعوت نشستن به بود شده کج ینابکار به که یلب با رو افسون

 :گفت

 ارهیم در سر ازش خوب که یکس بهتره و ادهیشه یها پرونده نیا ، نیبش_

 . بده حشیتوض واسم

 



 ها مبل از یکی یرو و زد دور رو زی،م شد بلند استشیر زیم پشت از و

 یآب و دهیپر رنگ یا چهره با جلوش که یافسون مورد در واقع در. نشست

 . بود کنجکاو بود ستادهیا زده خی یها

 

 اون ریز بود مطمئن ، کنه کشف رو ناشناخته و یوحش کشور نیا خواست یم

 هر از دور به داشت دوست پوالد و داشت وجود یخاص یایدن خشک ی افهیق

 .کنه فتح بعد و کشف رو ایدن اون یبند و دیق

 

 صورتش یرو از رو افسون نقاب خواستیم بده عواقبش به یتیاهم نکهیا بدون

 . بدزده

 

 سرش دادن تکون با و گذاشت مبل طرف دو یالیخ یراحت با رو دستش دو هر

 . کرد اشاره مبل به بود ستادهیا هنوز که یافسون به رو

 

 کرد یم فکر ، کنه نشستن به دعوت رو اون پوالد نداشت توقع اما افسون

 شده برعکس هیقض انگار اما کنندیم یخداحافظ و رهیگیم لیتحو رو ها پرونده

 ، آورد بود شده تلمبار دستش یرو که ییها پرونده به یفشار نامحسوس ، بود

 :گفت و نشست مبل یرو

 یبرا شتریب ، هیجعل ها پرونده داخل اطالعات از یکسری دونمیم که ییتاجا_ 

 نیهم به... یببر شیپ درست رو هات تیمامور ینتون و یوفتیب اشتباه به نکهیا

 شدم ملحق گروهت به و شرکت وارد که یزمان از اطالعات یسر هی خاطر

 .خورهیم درد به کنمیم فکر که کردم یآور جمع

 

 .دیپرس دقت با و گرفت ضرب مبل یرو دست با پوالد

 ان؟ یجعل یدیم صیتشخ کجا از _

 



 و کرد رها زیم ی،رو رو ها پرونده و آورد باال رو سرش غرور با افسون

 : گفت

 . کردم تالش یلیخ دنشونیفهم یبرا_ 

 

 :گفت نرم و کرد لمس رو اش چونه پوالد

 !نطوریا که_

 

 :گفت طعنه با و برداشت رو ها پرونده از یکی و زد یپوزخند افسون

 یبرا منم اما باشم عجول دیشا ، یبش موفق تا یباش گرگ دیبا ایدن نیا تو_ 

 .دارم یاصول خودم از محافظت

 

 .دیپرس رکانهیز  و شد رهیخ افسون یها انگشت نیب ی پرونده به پوالد

 ! یکن محافظت خودت از یبتون تا یباش داشته اتو دیبا منم از پس_ 

 

 اعتماد بهت بگه نافرمان زبونش نکهیا از قبل و شد رهیخ بهش یا هیثان افسون

 دادیم نشون پرونده مشغول رو خودش که یحال در  بعد و کرد سکوت دارم

 : گفت

 . باشه نطوریهم دیشا... دونهیم یک_ 

 . دادم پرورش نمیآست تو مار پس_

 

 .داد جواب دویخند سرد افسون

 ... اما کن فکر ینجوریا_

 اما؟_

 



 .داد جواب صادقانه

 چیه اقتیل فطرت پس اون ، کنم کمک بهت واقعا خوامیم بعد به نیا از اما_

 از استفاده از بهتر یچ... بشن جمع داروها اون خوام یم...  نداره رو زیچ

 . مناسب ابزار

 

 و اومد جانیه به بود کلمات جنگ هیشب شتریب که کشش پر بحث نیا از پوالد

 :گفت و شد خم جلو به و کند مبل از رو اش دهیکش کلیه  ناباور یکم

 ؟ ابزارم اون من و_ 

 

 بدون و گرفت پوالد سمت ،به کرد باز کامال رو پرونده کرد، یا سرفه افسون

 :گفت دنیترس

 ... قایدق_ 
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 به شتریب ، نداشت جوابش به یربط چیه که کرد اخم افسون حالت به پوالد

 .بود افسون دنیرس نظر به احوال ضیمر خاطر

 

 . گردوند افسون صورت سرتاسر رو نگاهش دقت با

 ... دهیپر رنگ

 ...مداوم یها سرفه

 ... خمار و قرمز یها چشم

 

 یجلو ومدنین کوتاه یبرا اما بود شده ضیمر دختر نیا مطمئنا ، داد باال ابرو

 . داد ینم نشون اش یماریب به نسبت یواکنش چیه پوالد

 

 نکهیا بدوم و گرفت افسون از رو پرونده و  داد تکون تاسف به یسر پوالد

 :گفت ارهیب روش به رو اش یماریب

 ! نباش مطمئن خودت به یلیخ_ 

 

 بود خورده صبح که ییداروها اثر انگار و بود رفته لیتحل روشین که افسون

 پرونده به و دیخند عوض در نداد یجواب و کرد سرفه هم باز بود شده کمتر

 : گفت و کرد اشاره

 و مرز لب...  هستن واردات یبرا یمیکر یها رابط مورد در پرونده اون_ 

 یغلط اطالعات چه بگم تا بشه مطالعه دیبا خوب یول!  مطمئن یها یباربر

 ! دادن پرونده خورد به

 

 : گفت و انداخت افسون به ینگاه مین یرچشمیز پوالد

 . میکن شروع_

 



 کرد اعتراف پوالد ساعت کی نیا یط در ، گذشت منوال نیهم به  ساعت کی

 بودند تونسته یخوب به و داره ها پرونده مورد در یدیمف اطالعات افسون که

  بود کرده جلب رو نظرش که یزیچ اما ارهیب در رو ها پرونده یها دروغ

 .بود قبل نسبت افسون حال شدن بدتر

 

 یم عرق یها دونه اش یشونیپ یرو گاه گه و فشردیم بهم رو هاش چشم

 در تبش ی درجه  و داره تب افسون که بود نیا یا دهنده نشون نیهم و نشست

 ! رفتن   باالتر حال

 

 :گفت و داد هیتک  مبل به ، بست رو پرونده و زد سرش به یفکر

 !  یبر یتون یم....  فردا یبرا بمونه ها پرونده ی هیبق ، بسه امروز یبرا_ 

 

  حافظ شرکت به اومدن به یا عالقه ، کرد اخم"  فردا"ی کلمه به افسون

 پوالد بودن اعتماد قابل لحظه هر و نهیبب رو پوالد کامل تسلط نکهیا از ، نداشت

 . بود متنفر ببنده نقش هاش چشم یجلو

 

 : گفت و گذاشت اش دفترچه ی،رو رو خودکارش و نشست صاف

 . میکن تمومش امروز میتونیم_

 

 کنه بلند سر پوالد به کردن نگاه یبرا شد مجبور ،افسون ستادیا و شد بلند پوالد

 : گفت تیجد با پوالد ،

 یتون یم یخواست اگر...  میدیم انجام رو اش هیبق فردا ، بسه امروز یبرا_ 

 . امیبرم پسش از خودم ، یاین
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 .داد جواب عجله با شدیم لجباز مواقع نیا در که معمول طبق افسون

 .نجامیا فردا ، امیبرم پسش از_

 

 : گفت و زد یشخندین وضوح به پوالد

 ! خوبه_

 

 بود شده کلفت صداش که یحال در و کرد پوالد ی خنده به یاخم  افسون

 .دیپرس

 ؟یزد گولم_  

 

 : گفت و برد فرو بشیج داخل رو دستش ، دیخند مردونه و نرم پوالد

 . ستین جالب که یدونیم... ینزن حرفت ریز بهتره ، یشد متوجه رید_ 

 

 .داد جواب و گرفت یتهاجم حالت شد، بلند و کرد جمع رو لبهاش  افسون



 ! یزنیم گولم یدار بازم_

 

 : گفت  و دهیچرخ ، کرد کج رو سرش یکم پوالد

 .. کن فکر یخوایم جور هر_ 

 

 با پوالد معمول طبق ، کرد حرکت جلو به و کرد مشت رو هاش دست افسون

 یحت و بره جلو نتونست نباریا اما بود کرده تشیاذ و داده حرصش کارهاش

 . داد دست از رو تعادلش  و رفت جیگ سرش کهوی  چون بزنه یحرف

 

 نیزم سمت  به کلشیه خوردن زیل متوجه و بود افسون به کامال حواسش پوالد

 هیتک به رو خودش افسون موند منتظر و کرد یاخم ، نکرد یحرکت اما بود

 هیتک مبل به رو دستش سرعت به افسون ، شد هم نطوریهم و برسونه یگاه

 . ستادیا صاف و داد

 

 پسش رفت یم سمتش به اگر و نداشت کمکش به یا عالقه افسون بود مطمئن

 نفسش عزت افسون شهیم که ییجا تا داد یم حیترج  گهید طرف از  زد یم

 ... دهیند رو ضعفش پوالد که فکرکنه و کنه حفظ رو

 

 . بود بخش لذت فیضع افسون به یدگیرس از شتریب یقو افسون با یباز

 

 داد ادامه رو راهش و کرد باز رو اخمش پوالد ، ستادیا صاف افسون که یوقت

 :گفت و

 !  ببند سرت پشت رو در یریم یدار...   موننیم نجایهم ها پرونده_ 

 



 ضیغ با بود ختهیر بهم یکم پاهاش ضعف و یناگهان ُسرخوردن از که افسون

 بدش حال متوجه پوالد که کرد شکر رو خدا  کرده بسته و باز رو هاش چشم

 . بود نشده

 

 باهاش مدام دادیم حیتوج ، نهیبب حال نیا تو رو اون پوالد نداشت دوست چیه

 . نهیبب ضیمر و فیضع رو اون نکهیا تا باشه کلکل حال در

 

 :گفت و برداشت رو لشیوسا و فشیک ، داد رونیب یآسودگ با رو نفسش

 ! امیم فردا_ 

 

 .داد جواب و نشست اش یکار زیم پشت پوالد

 ! کوچولو جاسوس لتهیم جور هر_ 

  

 . برگشت عقب به ، زد صداش پوالد که دیکش رو رهیدستگ و رفت در سمت به

 . کردیم نگاهش موشکافانه و بود کرده هم جفت رو دستش دو هر پوالد

 !یدینپرس شبید و سوله از_ 

 

 :گفت دروغ به و دیگز داخل از رو لبش ، خورد جا

 .شد فراموشم...  نشد وقت امروز_ 

 

 :گفت بازجو کی مثل رانهیگ مچ پوالد

 !یبپرس رفته ادتی که بهیعح ، یایب یبود مشتاق یلیخ روزید_  

 



 رهیدستگ بود زده شبید که یحرف یادآوری و پوالد ی تله تو کرده ریگ افسون

 .داد جواب و فشرد رو در

 . خداحافظ.  پرسمیم فردا ، رفت ادمی فقط_

 

 پوالد نداد اجازه یحت شد خارج اتاق از و کرد پوالد به رو پشتش سرعت به و

 . بده جواب اش یخداحافظ به
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 سوخت یم درد از سرش و کردیم درد تنش تمام که یحال در یعصب و یفکر

 ، افتاد راه  مخالف سمت به  اش یشگیهم راه عکس بر و شد خارج شرکت از

 یم ، داره وجود شرکت از باالتر یکم بزرگ یا داروخونه که بود دهید قبال

 به بود  کوتاه یها قدم با پس بخره اونجا رو داشت الزم که ییداروها تونست

 .افتاد راه سمت اون

 



 دارخونه وارد ، دیرس داروخونه  به افتادن نفس از اما رفتن راه یکم با بالخره

 ی نسخه بدون  که دارو یسر کی و داد یسالم ، ستادیا کانترش پشت و شد

 منتظر و برد اسم رو بود خوب اش یماریب یبرا و بخره تونستیم پزشک

 . موند

 

 و مسکن به یدیشد ازین و بود شده بدتر هم حالش ، شد نوبتش که بعد قهیدق چند

 . رفت یم خونه به و گرفت یم رو داروها دیبا اما داشت خواب

 

 اش نهیهز گرفتن نظر در بدون ، شد خارج که داروخونه از داد قول خودش به

 ادهیپ تونست ینم نیا از شتریب...برسه خونه به زودتر تا رهیبگ دربست یتاکس

 . بشه اتوبوس سوار ای و بره راه

 

 از بعد و گرفت لیتحو رو داروها ، شد بلند و زد یجون کم لبخند فکر نیهم با

 . رفت رونیب داروخونه از پولش  کردن حساب

 

 یها یتاکس شدن رد منتظر و ستادیا داروخونه یرو روبه درخت ریز

 . یتاکس کی از غیدر اما ستادیا یمسافربر

 

 نفسش...  کنه تحمل نتونه شدیم باعث دیوزیم که یسرد باد و بود بد حالش

 . بود شده نیسنگ

 

 قفسه قسمت تو  ، انداخت نییپا رو سرش و زد درخت ی تنه به رو دستش کف

 . کرد یم ینیسنگ احساس اش نهیس س

 

 ! نفس نفس



 ! نفس نفس

 ! نفس نفس

 

 وزن تن کی ی اندازه به کدوم هر که رو هاش پلک و داد قورت رو دهنش آب

 . دیکش یآه و کرد باز هم از داشتند

 

 ! سوپ کاسه کی و خواست یم رو نرمش و گرم تخت دلش

 

 و شد یم دایپ نفر کی اگر اما شد یم قبل از بدتر حالش وگرنه رفت یم دیبا

 ... اگر ، بردیم اش خونه به اونو

 

 بازوش دور دورتا که یبزرگ اون به دست یگرم و گرفت رو بازوش یدست

 تشیاذ شیحال یب اما بود خورده جا ، کنه بلند سر شد باعث بود شده دهیچیپ

 . کردیم

 

 نگاه یوقت و بود اطراف به حواسش و کرد ینم نگاه بهش ، دید رو پوالد 

 بهش و برگرده نکهیا بدون هم باز کرد حس خودش یرو ، رو افسون رهیخ

 : گفت درهم ییها اخم با کنه نگاه

 !ات خونه یبر بهتره_ 

 

 . داد جواب مبهوت و کرد باز لب افسون 

 ...دستمو فقط...  فقط...  رمیم باشه_ 

 

 . داد جواب و دوخت افسون  به رو نگاهش پوالد بالخره



 . برو باشه_ 

 

 تر طرف اون یکم که رو  نشیماش در ، دیکش رو بازوش حرفش برخالف و

 از یریجلوگ یبرا و داد هل نیماش داخل رو افسون و کرد باز بود شده پارک

 : گفت تیجد با افسون مخالفت    گونه هر

 ! نشنوم میادیز حرف... سوارشو_ 
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 کاپوت یرو ، رو دستش پوالد که شد ریجاگ یصندل یرو پوالد مات افسون

 : گفت و گذاشت نیماش

 !  ببند کمربندتو_

 

 . کرد اضافه خباثت با و

 . کنم کمکت یتونینم اگر_

 



 : گفت و برگردوند رو یسخت به ، داد رونیب سخت رو نفسش

 !تونمیم خودم_ 

 

 . کرد زمزمه یدستور اما آروم بایتقر و شد کشینزد یکم پوالد

 ! ببند_

 

 فرط از که کرد یم کنترلش یسخت به یدهن با افسون ، گرفت فاصله یکم و

 سر از عجله یکم با و حرف یب ، دیکش داخل به رو هاش لب نشه باز تعجب

 ! بستش زود یلیخ و زد چنگ کمربند به ترس

 ! گرفت یم شیآت هاش گونه پوالد شدن کینزد ریتصو از یحت

   

 یوقت آخر در و گشت اش یگرگرفتگ لیدل دنبال به افتاده ریز به یسر با

 پوالد ی کننده شوکه یکارها و اش یماریب به داد ربطش نکرد دایپ رو جوابش

! 

 

 اما دیکش یراحت نفس افسون و شد برداشته تنش یرو از پوالد ی هیسا بالخره

 باز نیماش اتاقک تو پوالد با افتادن ریگ فکر و روش به در شدن بسته از بعد

 . شد مشت خودمختار هاش دست و برگشت اولش یجا سر نفس یتنگ هم

 

 در ی کناره از نیماش کرد روشن یبرا تالش بدون ، شد نیماش سوار که پوالد

 : گفت و شد خم افسون سمت به ، دیکش رونیب یاب یبطر نیماش

 !بخور داروهاتو_

 

 . شد رهیخ یبطر به و کرد بلند  سر افسون ،  داد آب یبطر به یتکون و

 : گفت و برد افسون کینزد رو یبطر پوالد



 . اس نشده استفاده_ 

 

 که کرد رها داروهاش پاکت کنار ، افسون یپا یرو یالیخ یب با رو یبطر و

 .دیپرس جیگ یکم افسون

 ؟ کنم کارشیچ_

 

 : گفت آوردنش در حرکت به نیح و کرد روشن ، رو نیماش پوالد

 کمی ، کن استراحت و بخور داروهاتو ، یبر حال از نمیماش تو که یخواینم_ 

 . ات خونه برمتیم بشه کیتار که هوا و چرخمیم شهر تو

 

 ینم افسون تیوضع به یتیاهم چیه انگار که پوالد رخ مین به ینگاه مین افسون

 که ییها قرص یکی یکی و انداخت نداشت تیاذ و آزار یبرا یقصد و داد

 ! نمونه منتظرش  تا داد مژده به یامکیپ ، خورد رو بود الزم

 

 راحت شب تا بودن رونیب یبرا داشتن بهونه بابت از الشیخ حداقل کار نیا با 

  کردیم

 مجبور یحت ، باشگاه رفته کرد یم فکر مادرش و زدینم زنگ خونه به مژده

 . شد ینم گفتن دروغ به

 

 داد هیتک یپشت به رو سرش و برگردوند فشیک داخل رو اش یگوش یآسودگ با

 به و بشه رهیچ بهش یخستگ و یکرخت داد اجازه و بست رو هاش چشم ،

 . زنهینم بهش یبیآس چیه پوالد دونست یم ، بره خواب

 

 بسته هاشو چشم داریب و خواب تو کردیم یرانندگ پوالد که یریمس طول تمام

 . بود کرده حلقه اش نهیس یبرو بزرگش کاپشن وجود با رو هاش دست و بود



 

 حال نیع در و نیتر جالب ، کرد حمله سرش به فکر هزاران راه نیب در

 یرو و ارهیب در رو کتش پوالد لمایف مثل که بود نیا نشونیتر وحشتناک

 خنده داریب و خواب حالت همون تو بد بخت از و نشه سردش تا بندازه افسون

  پشت رو اش خنده و زده خواب به رو خودش عیسر اما دیخند یپق و گرفته اش

 .داشت نگه لبهاش

 

 نیهمچ پوالد اگر  اومد یم شیپ یدار خنده تیوضع واقعا افسون نظر از

 یکار نیهمچ وجه چیه به پوالد که دونست یم البته صد و کرد یم یکار

 . کردیم راحت رو الشیخ نبود ییکارها نیچن اهل پوالد که نیهم و کنهینم

 

 یفکرا و بشه مورش مور شدیم باعث حالت نیا تو پوالد تصور بازم اما

 یحت و زدیم پس رو همشون زود یول ادیب سراغش به بیغر و بیعج

 . کرد ینم مرورشون

 

 به نسبت ، کرد باز رو هاش چشم ستادنشیا و نیماش گرفتن ترمز یصدا با

 . بودند گذاشته رو خودشون اثر داروها و بود بهتر حالش قبل

 

 تو ،پوالد شد رهیخ داشت قرار تر اونطرف یکم که اشون خونه و رو روبه به

 سال به سال و سوخت یم اوقات اکثر که یبرق ریت اون ریز قایدق کور ی نقطه

 . بود کرده متوقف رو نشیماش کرد ینم عوض رو هاش المپ یکس

 

 و کار محافظه مرد هاش حرف و رفتار برخالف پوالد که کرد یم قبول دیبا

 و بندازه خطر به رو افسون تیموقع بود نکرده یسع وقت چیه که بود یبافکر

 . ترسوند یم رو افسون پوالد تو متناقض اتیخصوص نیهم

 



 !وحشتناک افکار و احساسات از ترس

 

 از چکدومیه به خواستینم  ، کرد مشت هم باز رو پاش یرو ی سهیک

 : گفت پس کنه فکر پوالد یرفتارا

 ! رمیم گهید...  ممنون_ 

 

 ، رو شده خاموش نیماش دوباره و داد تکون یسر داد جواب بدون پوالد

 . کرد روشن

 راه خونه سمت به ، شد ادهیپ و برداشت اضافه حرف یب رو لشیوسا افسون

 درگاه از که رایسم و مادرش با که بود نرفته جلوتر قدم سه چند هنوز اما افتاد

 . شد رو روبه بودند رهیخ افسون و نیماش به و اومدند یم رونیب پارک

 

 دیبا مطمئنا و ننشیبب تونستند یم اونها و بود اومده رونیب یکیتار از بایتقر

 . بود یم یادیز سواالت یجوابگو

 

 و گفت رایسم به یزیچ مادرش که بره جلو خواست و کرد اخم یناراحت با 

  چند

 . افتادند راه افسون سمت به دو هر بعد هیثان
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 یها چشم یجلو  که یا صحنه نیاول و شد داریب خواب از یکرخت با  صبح

 . بود بعدش اتفاقات و پوالد ، رایسم ، مادرش دارید بست نقش بازش  مهین

 

 یب پوالد نیماش موتور افتادند راه افسون سمت به بایز و رایسم  نکهیا از بعد

 .برد اغما به بایتقر رو افسون و شد خاموش مکث

 

 مین یعصب ، نهیبب رو مادرش احتماال و بمونه بخواد پوالد شدینم باورش

 . ستادیا  حرکت یب و انداخت دیدینم که یپوالد و نیماش به ینگاه

 

 نفس ، بودند ستادهیا روش روبه رایسم و مادرش ، بود گذشته کار از کار

 . زد تشر خودش به و دیکش یقیعم

 

 و کرد اخم معمول طبق ، ادیب نظر به مشکوک که کردیم رفتار یجور دینبا

 : گفت طلبکار

 یگینم  کنهینم درد کمرت تو مگه مامان  ؟؟ چرا نیپارک تو شب وقت نیا_ 

 ؟یچ واسه رونیب نیاومد ؟ کنهیم عود سکتید باز

 

 .داد جواب بایز بعد و انداختند گهیهمد به ینگاه رایسم و بایز

 ! نداره یخاص لیدل ، باشم رونیب کمی خواستم فقط_ 

 



 :   گفت و چرخوند کاسه داخل رو هاش چشم هیسف اندر عاقل افسون  

 تو یچ هر بسه ، امیم  منم  خونه تو دیبر حاالم..  درازه گوشام نه بچم  نه_ 

 . یموند سرما

 

 کی بدون و زد افسون خشن لحن تو پنهان ینگران و یقلدر  به یلبخند بایز

 :گفت برداشتن عقب به قدم

 ؟ یباش باشگاه دینبا مگه ؟ یکنینم یمعرف ویاومد باهاش که یاون_ 

 

 نقش از دست تونست ینم اما بود دهیترس یکم ، کرد یا سرفه تک افسون

 .داد جواب شدن  دستپاچه  بدرن و برداره کردن یباز

 . نبودم باشگاه نه_ 

 

 . کرد اضافه صادقانه و شد رهیخ مادرش باهوش و زیت یها چشم به و

 صحبت شرکتمون ی پروژه مورد در باهاش تا بودم رفته که یشرکت سیرئ_  

... 

 

 یکیتار از رو خودش پوالد قامت و شد باز ینرم به نیماش در نیح  همون در

 ادب رسم به و داد سالم  رایسم و بایز به رو ، دیکش  رونیب  نیماش ی محفظه

 . کرد یمعرف رو خودش

 شرکا با مشترک ی پروژه هی تو بایشک خانم...  هستم حافظ پوالد...    سالم_  

 . دارند یهمکار ما

 

 . داد ادامه باال یسر با و محکم ، کرد یمکث

 . برگردم دیبا دیبد اجازه اگر  رسوندمشون من و نبود خوب حالشون_ 
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 رو کلمات که پوالد یصدا محکم لفظ و کالم صداقت ریتاث تحت رایسم و بایز

 با بایز و  داده پاسخ پوالد سالم به و زدند یلبخند دو هر کردیم ادا قدرت با

 : گفت لبش یرو جون مهین لبخند

 ییچا ما با و یایب شمیم خوشحال...  پسرم یرسوند رو دخترم که  ممنون_ 

 !  یباش داشته آزاد وقت و یندار یاگرکار البته یبخور

 

 یا صحنه با و سرچرخوند بود شده ساکت پوالد ورود بدو از که افسون 

 . شد مواجه بیعج

 

 رو پوالد افسون اما شدند ینم یحالت رییتغ  نیچن متوجه رایسم و مادرش دیشا

 یحت ای و تیرضا از یا نشونه چیه صورت نیا و بود شناخته یحدود تا

 ! عذاب و تیعصبان از بود پر صورت نیا عوض در ،  نداشت یراحت

 



 کنه پنهون رو زیچ همه تونستیم خوب یلیخ و بود پوالد مرد نیا بالخره اما 

 . داد جواب یخشک به اما احترام کمال در و زد یا مردونه لبخند پس

 دیبا که هست ییکارها ، برم دیبا اما نکنم قبول رو دعوتتون ستین درست_ 

 . بدم انجام

 

 خوب رو اموزهاش دانش سال یها سال که یمعلم قالب در و موشکافانه بایز

 پوالد به کرد یم لیتحل رو اطرافش یادما و ها بچه یرفتارها و شناختیم

 یحت ای و درخواستش شدن رد از شدن ناراحت بدون اخر در و شد رهیخ

 . داد جواب و زد یتر قیعم لبخند پوالد یصدا بودن خشک

 ! خدا پناه در... پسرم یاریاخت صاحب_ 

 

 : گفت افسون به رو بعد و

 !  ایب و کن یخداحافظ ، داخل میریم ما_ 

 

 .داد جواب و زد پس رو مادرش یآشنا نگاه ناچار افسون

 . دیبر باشه_

 

 به اضافه حرف بدون دو هر و داد تکون یسر ساکت یرایسم به رو بایز

 به افسون شدند خارج افسون دید از نکهیا محض به اما افتادند راه خونه سمت

 : گفت طلبکار و ناراحت ، دیچرخ پوالد سمت

 خودت...  دنتیدیم دینبا ؟ یسادیوا چرا یبر که یبود کرده روشن نویماش_

 ؟ نتتیبب یکس دینبا مگه ینگفت

 

 و نداد اجازه پوالد که بزنه یحرف خواست و آورد هاش چشم به یفشار و

 .دیپرس



 ؟ یترس یم ای یدیترس_ 

 

 .دیپرس شوکه افسون

 ؟ یچ_ 

 

 ...  بود شده عوض بایز با صحبت از بعد پوالد رفتار

 

 . داد جواب و زد زهرآلود یپوزخند تعجب کمال در

 یافسون کنن فک یدیترس ای یترس یم بعدش یسواال و مادرت نگاه واسه_ 

...  کنن کمکش داده اجازه و شده مرد هی نیماش سوار ادینم کوتاه یکس جلو که

 ! مغرور خانم

 

 حرف کنه اعتراف خودش شیپ که بود مجبور ، برد باال رو صورتش افسون

  تونسته خوب یلیخ پوالد و دیترس یم هینظر دو نیهم از قایدق و درست   پوالد

 جبهه خشم با عوض در و کنه دییتا رو هاش حرف تونست ینم اما بشناستش

 :گفت و گرفت

 ! بترسم که نکردم یاشتباه کار.... ستین یزیچ نیهمچ اصال_ 

 

 . کرد اش شوکه ارهیب وجود به اش یقبل حالت تو یرییتغ نکهیا بدون پوالد

 ازت یدیم اجازه بهم که یحد تا یدار اعتماد من به بدونن یترسیم پس_

 ؟ کنم محافظت
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 .داد جواب لجباز و رفت عقب قدم کی پوالد یناگهان ی ضربه از افسون

 زدم حرفو اون نیهم واسه سوله امیب خواستمیم فقط من...  حرفه همش نایا_ 

 . ترسم ینم یچیه از من... 

 

 : گفت ظالمانه و زد زل افسون به تاسف با پوالد

 ! یافتاد روز نیا به که یحد تا یکنیم فرار خودتم از_ 

 

 و ستادیا افسون نهیس به  نهیس و زد دور رو نیماش  ،  زد یبلند پوزخند و

 : گفت

 از یبد نشون  دیبا یکنیم فکر و یکنیم سهیمقا پدرت با منو که یاحمق انقدر_ 

 . کوچولو بچه باش راست رو خودت با...  یشد ساخته سنگ

 

 

 داره مشخصه اما ستین مشخص یک و یچ از...  رهیگیم انتقام داره انگار"

 "رهیگیم انتقام



 .شد رد افسون ذهن از جمله نیا

 

 .دیتوپ پوالد به و فشرد بهم رو هاش دندون 

 شیپ ؟ یکارمیچ ؟ یکارم و ؟کس یبابام ؟ یعاشقم...  ستین مربوط تو به_ 

 ازم کارسیچ ستین معلوم که خالفکار مرد هی زارمیم یکرد فکر  خودت

 نیکرباس هی سروته مردا شما...  خودم و خودمم فقط من....  ؟ کنه محافظت

... 

 

 رو افسون پرخاش که انگار پوالد اما افتاد نفس نفس به تیعصبان شدت از و

 افسون کفش نوک به رو هاش کفش نوک ، رفت جلوتر یخونسرد با دهینشن

 . بره عقب قدم دو کرد مجبور رو افسون و چسپوند

 

 براق یها چشم و یروزیپ با  کرد وادار رو پوالد افسون ینینش عقب دنید 

 .کنه صحبت به شروع

 مورد در....  کنم ترحم بهت  بخوام یشیم باعث...  ارین جوش زود انقدر_

 حرف و یباش روم روبه خوامینم...  کاره همه...  گفتم بار هی بودنمم کارهیچ

 به نایا ی همه اما  کنم هتیتنب بدجور خوامیم یگاه و ادینم خوشم ازت ، یبزن

 ...  ات کاره همه من و یمن دست ریز تو ، کنار

 هر تا رو تو که نهیا من کار روش ، دور زیبر رو پرتا و چرت  نیا و عشق

 مثل ، رمیگیم سخت بهت ، بگم دیبا و دارمیم نگه خودم شیپ بخوام وقت

 یزیاونچ من نداره دهیفا کردن فرار ضمن در....  یا گهید روز هر و امروز

 الزم یوقت آزاردهنده تو   مونهیم ادمی....  مونهیم ادمی و کنمیم باور دمویشن که

 . کنمیم محافظت ازت من و یکنیم هیتک بهم باشه

 

 . داد ادامه شرور و دهیکش عمد از و آورد نییپا نرم رو سرش و

 نیا با خودت و کنمیم حمله بهت رو من....  افسون کنمینم یباز باهات من_ 

  ؟ هیچ درست رفتار بدم نشون بهت یکنیم مجبورم رفتارات



 دیبا یضیمر اگر یحت ، شرکت ایب فردا و کن استراحت...   خونت برو حاال

 !  یبرس کارات به و یایب

 

 رو بود گرفته قرار هاش حرف ریتاث تحت  که یاون و شد دور افسون از و

 خکوبیم اما لب ریز و داد ادامه رو پوالد ی رفته راه افسون ، گذاشت تنها

 . دیپرس

 ؟ باشم کنارت دیبا یخوایم تو یوقت تا اما ادیم بدت من از که یچ یعنی_   

 ؟ یکنیم محافظت ازم برسه زمانش که یچ یعنی

 

 یرو ، رو دستش ، کرد شدن دور به شروع  نرم نرم پوالد نیماش که یوقت و

 زهیبر رو امانش برهمش درهم احساست ، گذاشت دردناکش و پرتپش قلبش

 .دیپرس کوچه یخال یفضا تو تیعصبان و حرص با پس بودند

 زنهیم حرف یجوری چرا  ونهید نیا اصال...  اصال ؟یآورد سرم ییبال چه_  

 ؟ شناسهیم منو انگار
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 ـــــــــــــــــــــ

 

 

 

 .داد جواب یرسم و خشک پوالد به رو

 . رمیم گهید من ستین یمشکل اگر میکرد یبررس رو مدارک تمام_

 

 . داد جواب یعاد و دینوش رو اش قهوه از یمقدار پوالد

 و کنم قبول سکویر نیا دیبا من گفتم یچ بهت باشه ادتی اما یبر یتونیم_ 

 راهو دارم کنه فکر بزار ، کنم تکرار رو خواد یم ادیشه که یاشتباه

 به چند هر دارم ییها نقشه خودم واسه منم اما برمیم شیپ خوادیم که یاونجور

 یول گردهیم کاسه مین ریز ی کاسه دنبال و کنهینم اعتماد بهم ها یراحت نیا

 به پوالد رسهیم نظر به بگو بهش فقط تو...  بشه متوجه میبزار دینبا خوب

 ! من با اش هیبق داره شک ها پرونده

 

 .دیپرس بعد و داد گوش پوالد یها حرف به دقت با افسون

 ؟ داره یتیمز چه شدنش مشکوک_

 

 . داد دستش یتو استمان  به یتکون انهیموز و دینوش گهید یا جرعه پوالد

 . زد دور شهیم راحتتر یلیخ رو رهیدرگ که یفکر_ 

 

 .دیپرس باز و داد قرار هم یرو یکی یکی رو یها پرونده متفکر افسون

 ؟ یچ شد امون نقشه متوجه اگر_

 



 .زد لبخند نفس به اعتماد با پوالد

 و کنمینم یچکاریه وسط نیا من اما منه حرکات و من دنبال اون ، فهمهینم_ 

 شرکت تو واقع در!  کنن درست کارمو شناستشونینم یکس که ییادما زارمیم

 . شهینم انجام درست روابط دنبال گشتن بابت یحرکت چیه

 

 ؟ ناشناس یآدما_ 

 نیا جز به ساخت ریز هی بگم بهت تونمیم فقط یبدون موردش در ستین الزم_ 

 . بشن باخبر ازش هیبق ستین قرار و کننینم کار شرکت تو که ییادما ، شرکت

 

 دست بود روش یجلو که یا قهوه به یحت ، شد بلند و داد تکون سر افسون

 لشیوسا برداشتن از بعد و انداخت رنگ  رهیت عیما به ینگاه مین...   بود نزده

 : گفت تیجد با

 یببر نیب از رو گروه اون و داروها اون عتریسر چه هر کنمیم تالشمو تمام_ 

. 

 

 . کرد کامل رو اش جمله ذهنش تو و

 . کنمیم کمک بهت باشه خوادیم یچ هر لتیدل یول شناسمتینم که چند هر_

 

 یرو پا مبل، یرو داده لم معمول طبق برگردوند سرجاش به رو فنجون پوالد 

 .دیپرس و انداخت پا

 ؟ یبدون سوله مورد در یخواینم هنوزم_ 

 

 ینم ، گرفت نظر ریز رو افسون یها یریگ جبهه و حرکات تموم رکانهیز و

 و کنه کشفش خواست یم....   بشه تموم یباز نیا یزود نیا به بزاره خواست



 کنه یباز باهاش که دادیم رو اجازه نیا بهش افسون کردن کشف به لیم نیهم

 . بده ریمس و نظم حرکاتش به هم اوقات یلیخ و کنه جشیگ اوقات یگاه ،

 

 دختر نقش تونه یم کجا تا و داره شیگنجا کجا تا دختر نیا نهیبب خواستیم

 زدنش محک قصد اما نداشت رو شکستنش قصد ، کنه یباز رو قصه محکم

 ! چرا رو

 

 همون اما نبود خوب وجه چیه به حالش نکهیا با قبل شب ، گرفت ینفس افسون

 خاک به و شکسته احساسات یبرا که بشه متوجه که شده باعث یدار زنده شب

 احساسات نیا از یلیخ قلبش تو  کرده لونه ترس اما افتاده یاتفاق اش نشسته

 جاذبه نیا یجلو وجه چیه به تا دادیم قدرت بهش ترس نیهم و بود تر بزرگ

 . ارهین کم پوالد سمت از یقو ی
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 که یا جرقه و روز اون اتفاقات تو دهیخواب احساست ،و باشه یعاد کرد یسع

 . کنه فراموش بود کرده روشن رو باروت نیا



 

 :گفت سرد اما آروم یلحن با

 انبار هی اونجا نکهیا از ریغ جوابت کنمینم فکر خوب اما بدونم خوام یم_

 ستین ، بوده نهایا و نسخه جعل مثل گهید یکارها یلیخ و یبند بسته و  دارو

 ؟ کنمیم اشتباه... 

 

  قبل از شتریب رو گاردش خواست یم افسون پس دیپر پوالد یابرو یتا کی

 زنگ یصدا با اما بده جواب خواست و زد مردونه یلبخند ، داره نگه بسته

 اخم اش صفحه یرو افتاده اسم و داشت قرار زیم یرو که اش یگوش خوردن

 : گفت یدستور افسون به رو و کرد

 ! بمون_ 

 

 .داد جواب عیسر یلیخ رو تماس و برداشت رو یگوش

 !  یزد ینم زنگ وقت چیه روز از موقع نیا_ 

....... _ 

 

 .دیپرس و دیچیپ بهم  قبل از شتریب ابروهاش

 منظور؟ خوب_ 

......_ 

 

 . دیپاش هم از ابروهاش کبارهی به

 ؟ کجاست_ 

..... _ 

 



 ، ارمشیم بخواد اگر...   یقبل یجا همون ببر حمالو اون ، نجاستیا اونم_

 رو ییبازجو میومدین ما یوقت تا...  ادیب ادهیز احتمالش و کنه قبول کنمینم فکر

 !  کنه اعتراف زود که یکن ییرایپذ ازش کمی یتونیم اما نکن شروع

..... _ 

 

 یگوشا با تا ارمشیم پس ندارم شدن چیپاپ ی حوصله  هست که یزیچ هر_ 

 . بفرست برام ادرسو!  بد ای خوب...  بشنوه هستو یچ هر خودش

 

 : گفت و شد رهیخ افسون به ، کرد قطع رو یگوش حرص یکم و یصبر یب با

 ! نیبش_ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 که رفتنیم داشتن ، کنه کنترل رو خودش تونست ینم که داشت جانیه یحد به

 . کنه دایپ را برادرش و بفهمه رو تیواقع بالخره

 

 و دیجو رو لبش پوست ، کرد باز و دیچیپ بهم بار چند و نیچند رو هاش دست

 . زد لبخند بارها و بارها

 احساس و درد چیه ، نداشت یا یماریب چیه انگار که بود خوب حالش یحد به

 . بود  نکرده رخنه وجودش تو یبد

 

 . شد رهیخ روش روبه ریمس به مشتاقانه....  زد لبخند و زد لبخند

 ! خونه گردوندیم برش و شدیم دایپ  بالخره رضا



 ! اش خانواده کنار... مادرش شیپ 

 

 و داده رو ها ندهیربا از یکی کردن دایپ خبر حسام بود گفته بهش پوالد یوقت

 .بود دهیپر جا از بردن کجا رو رضا نهیبب تا بره خواد یم

 

 پوالد یوقت اما  کنند دایپ رو دندیدزد رر رضا که یکسان کرد ینم باور اولش

 بالفاصله و اومده رونیب بهت از بالخره کرد تکرار رو حرفش دوم بار یبرا

 .که بود گفته

  خوامیم....  میبر زودتر چه هر دیبا_ 

 ..  کنم دایپ برادرمو 

 

 . که بود کرده اضافه ضیغ و خشم با و

 . کشمینم پس پا وجه چیه به....  میببر دیبا_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 . که بود داده جواب پوالد عوض در

 سمت یریم تو ، بشه تموم یادار وقت دیبا اما....  داشتم رو توقعش_ 

 ویکس نظر دینبا باشه ادتی اما دنبالت فرستمیم...  من با شیباق و باشگاهت

 . یکن جلب

 

 . بود داده جواب و کرده مشت رو هاش دست طاقت یب افسون

 . میبر زودتر چه هر فقط دمیم انجام  باشه الزم یهرکار_ 

 

 الزم یها یهماهنگ مشغول خودش قول به و کرده اعالم رو تشیرضا پوالد و

 . بود شده

 

 وسوسه یجلو و کردن صبر ، بود محض ی شکنجه انتظاراتش و ماجرا یباق

 محبور اما اومد یم نظر  به سخت از تر سخت یلیخ آورد طاقت رضا دنید

 که یمحل به پوالد کنار ساعت چند گذشت از بعد حاال بالخره و کنه تحمل بود

 . بودند شده کینزد بشه زیچ همه متوجه بود قرار

 

 چیه"  شو سوار"   ی جمله جز به االن به تا حرکتشون زمان از که یپوالد

 اما کنه تمرکز اش یرانندگ یرو که بود مصر شدت به و بود نزده یحرف

 کرد یخال  یشکل به رو ادشیز یانرژ دیبا و نهیبش ساکت تونست ینم افسون

 . کرد مطرح رو سوالش بحث شروع عنوان به خاطر نیهم به

 مونده؟ گهید قدر چه_ 

 

 . داد جواب و نشست قبل از تر صاف یکم پوالد

 ! ینیبیم رو ییجلو ساختمون اون_  

 



 و کرد اشاره داشت قرار شهر از رونیب بایتقر که یا کاره مهین ساختمون به و

 . داد ادامه

 میدیرس گفت شهیم...  اونجاست_ 

 

 ساختمون بزرگ اطیح وارد بالخره  ، کرد کم مرور به رو نیماش سرعت و

 وسط درست و نیماش و شد ، شدندیم باز یکسان توسط درهاش که کاره مهین

 .کرد خاموش اطیح

 

 زیخ رهیدستگ سمت به نیماش شدن خاموش محض به  وقت فوت یب افسون

 : گفت و کرد فعال رو یمرکز یها قفل پوالد اما برداشت

 . یبدون دیبا رو زیچ تا چند رفتن از قبل_ 

 

 .داد ادامه تیجد با پوالد و دیچرخ سمتش به طاقت یب افسون 

 تموم تا ادم اون چندکه هر ، میبش دهید دینبا وجه چیه به تو و من ازهمه اول_ 

 فقط همه از شتریب دوم.....  عقله شرط اطیاحت  اما شهیم یزندان یباز نیا شدن

 یسع ، ینش دیناام باشه حواست...  یکنیم فکر ماجرا مثبت ی جنبه به یدار

 . یکن کنترل احساساتتو کن

 

 تمام که یافسون به رو و کرد باز رو ها قفل یا اضافه حرف چیه بدون و

 : گفت دیرس یم نظر به دهیترس و بود رفته نیب از جمله چند با اش یانرژ

 . شو ادهیپ_  

 

 یدرحال و شدن ادهیپ از قبل یول دیکش رو رهیدستگ خاموش و حرف یب افسون

 . دیپرس بود پوالد به پشتش که

 افتاده؟ برادرم یبرا یاتفاق_  



 

 . که دیشن سر پشت از یوقت اتالف چیه بدون

 بهتره...  یبرس خواسته به زارهینم ایراحت نیا به ایدن نیا اما  دونمینم_  

 اگر حاال...   کنار یبزار رو یباف ایرو و یکن اماده یچ  همه واسه خودتو

 ... شو ادهیپ ستین یا گهید سوال

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 رو در پوالد ، شد کاره مهین یها اتاق از یکی و ساختمون وارد پوالد سر پشت

 . ستهیایب کشینزد کرد اشاره بهش و بست سرشون پشت

 

 یخال تو حجم به پوالد که کرد نگاهش یسوال و ستادیا پوالد کنار عیمط افسون

 : گفت وار زمزمه و کرد اشاره وارید

 خودتو دینبا باشه ادتی اما یبشنو رو یحرف هر یتون یم وارید اون کنار_ 

 . یبد نشون

 



 حرف یب ، داد تکون یسر اخم با و انداخت کاره مهین وارید به ینظر افسون

 . موند منتظر و رفت وارید طرف به

 

 و اومدنش خبر حسام به بود داده دستور دستهاش ریز به قبل از که پوالد

 ستادیا کنارش و رسوند افسون به رو خودش ، بدن رو ییبازجو شروع دستور

. 

 

 افتاده ریگ بالکن تو که روز اون ادی به و انداخت پوالد به ینگاه مین افسون

 : گفت ،روبه دزد یها حرف شروع زمان تا جانشیه رفع یبرا و افتاد ، بودند

 . میبود سادهیوا یشکل نیا... یگالر تو ، روز اون_

 

 راحت الیخ با برد کرده عوض یعاد یها لباس با رو وشلوارش کت که پوالد

 .داد هیتک یمانیس وارید به

 !  یوفتینم ریگ بالکن تو نباریا نترس_ 

 

 . داد جواب حواس یب معمول طبق و انداخت باال یا شونه افسون

 . میکنیم دایپ نجات بالخره  ندارم یمشکل وفتممیب اگر_ 

 

 باشه زده یاشتباه حرف افسون انگار که یجور اروم اما ضرب تک پوالد

 .دیپرس بود شده جیگ پوالد یناگهان ی خنده از  که افسون اما دیخند

 ؟یخندیم یچ واسه_ 

 

 : گفت جواب یجا به مرموز پوالد

 سرت ییبال من یکنیم فکر ای یوفتیب ریگ تنها من با یترسینم یبگ یخوایم_ 

  ؟ ارمینم



 

 .داد ادامه حیتفر با و تر تمام چه هر یبدجنس با و

 . اعتمادتم مورد حد نیا تا دونستم ینم_ 

 

 نیهم و  برداره موضوع نیا سر از دست نبود قرار وقت چیه پوالد انگار

 اما مکث یکم با و کنه جمع رو جشیگ یها چشم و ابروها افسون تا شد سبب

 . بده جواب پوالد از دیتقل به و خونسرد

 زنا به یستین ییمردا اون از تو کرده ثابت تجربه اما ستین دنیترس بحث_

 و رسن یم کاراشون به راحت الیخ با خانم شرکت تو یحت...  یبرسون بیآس

 ای و یاحترام یب چیه باشه کرده کتهید بهشون یکی که انگار شرکت ونیآقا

 یآدم نیهمچ از دیبا چرا نظرت به.... ندازن ینم بهشون یبد نگاه یحت

 !  دارن آرامش حد نیا تا زنا شرکتت تو که یکرد کارشونیچ بترسم؟

 

 : گفت و کرد باز رو هاش اخم نرم بعد و کرد اخم اول در پوالد

 هیبق  کردم اخراجشون برگرد برو یب میداشت مواردا نیا از دوباره یکی_  

 یکار مسائل جز شرکت یفضا تو ادینم خوشم ، اومد دستشون کار حساب

 ، بگو تو حاال...  ادینم خوشم چیه ها زن از  وگرنه وفتهیب یا گهید اتفاق

 ؟ یدار اعتماد بهم که بود نیا ، حرفا نیا از منظورت

 

 پوالد یرفتارها از جـشدنیگ و خوردن حرص کرده ریگ حالت چند نیب افسون

 جواب یعاد یلیخ و کرد شیستا رو پوالد محکم ی اراده دلش تو اخر در و

 . داد

 . ندارم اعتماد بهت نه_ 

 

 . کرد ریتفس رو جوابش راست و رک و



 خطرناکه و اراده با ، محکم حد نیا تا که یآدم به باش نداشته توقع من از_ 

 ... باشم داشته اعتماد

 

 . اوردین خودش یرو به اما خورد جا افسون یتئور و فیتعر از پوالد

 ؟ینترس ازم و یباش تنها من با یتونیم چطور پس_ 

 

 .  دیپر بار چند پلکش ، انداخت نییپا رو سرش افسون

 بیآس بهم که کنم فکر ینجوریا یکنیم مجبور منو تو چون دیشا...  دونمینم_ 

 ... یرسون ینم

 

 ، کرد وادار واکنش به رو افسون و گفت" یهوم" هیسف اندر عاقل پوالد

 اتاق سمت به نگاهش و پوالد ظیغل اخم با که بده یجواب حالتش به خواست

 . داد گوش اومد یم طرف اون از که یاصوات به و  شد ساکت یکنار

 

 ، نجایا اومده یچ یبرا بود رفته ادشی یطوالن چندان نه ی قهیدق چند یبرا

 پرت تو بشیغر و بیعج روش راه و پوالد وجود خاطر به نایا ی همه مطمئنا

 . بود حواسش کردن

 

 . موند منتظر قبل از تر اروم و زد ییگذرا لبخند

 . داشت اعتماد کامال پوالد به اما ارهیب زبون به خواست ینم خودش دیشا

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 با دهینم دست از رو آرامشش وقت چیه کرد یم فکر افسون که یحسام

 . دیغر بلند یصدا و تیعصبان

 حرف درک به نفرستادم ننگو ی لکه توئه و ختمینر نجایهم فتویکث خون تا_ 

 .بزن

 

 . داد جواب یلرزون و دردناک یصدا

 غلط من ندارم جون گهید...  گمیم یخوایم یچ هر...   نزن خدا تورو اقا_ 

 ...  نزن فقط....  اقا چشم...  گمیم چشم... بپرس شما... ندم جواب کنم

 

 : گفت و دیکوب مرد یپا به یلگد نفرت با و خود یب خود از حسام

 یدخترا و ها بچه دنیدزد هوس گهید تا کنن تیسالخ بدم دیبا... ؟ههه زدن_ 

 . دزد ناموس یب ی کهیمرت...  نزنه سرت به مردم

 



 لبش افسون ، شد بلند مرد درد پر ادیفر مشت ی ضربه یصدا با بندش پشت

 خوشحال نه ،  نداشت خاص حس چیه...  انداخت نییپا رو سرش و دیگز رو

 از یاسم کردیم یشمار لحظه و بود منتظر فقط و فقط ، ناراحت نه و بود

 . ادیب مرد اون زبون به رضا

 

 انداخت وارید یخال یفضا به ینگاه مین حسام...  شد تموم مرد اوخ و آخ یوقت

 : گفت و روند پس رو تشیعصبان قیعم ینفس دنیکش با و

 د   ؟یدزدیم هاشون خوانواده از رو ها بچه ؟یدیدزد بچه تا چند اواخر نیا_  

 ؟ نیآورد سرشون ییبال چه و بود یچ اسماشون بگو.... بزن حرف االی

 

 .داد جواب کنان پته تته خواست یم رو جوابش حسام که یسوال از دهیترس مرد

 . بگم اگر کشنیم منو...  آقا یبدون یخوایم یچ واسه_    

 

 زمزمه ترسناک و گرفت رو مرد ی قهی  ، کرد مشت رو دستش یعصب حسام

 .کرد

...  نپرس موال سوال من واسه پس کنن تیسالخ نجایهم دمیم...  منو نیبب_  

 . ومدهین باال سگم یرو اون تا بده  جواب یاضاف زر بدون کنده پوست و رک

 

 .زد داد گوشش تو بایتقر و داد مرد یزخم و کبود تن به یتکون و

 شد؟ فهم ریش_ 

 

 . کرد زدن حرف به شروع و داد تکون سر ترس با مرد

 ...  میدیدزد خونشون کینزد از پسر هی و بچه دختر تا چند ایتازگ_  

 

 



 . داد ادامه و گرفت حسام یخون یچشما از را نگاهش شتریب یترس با و

 خوب جنسشون نایا یول ادیم ریگ سخت بخوره ما درد به که یا بچه دایجد_

 . بود

 

 . دیپر حرفش نیب حسام

 .بگو شتریب ها بچه  نیا از_  

 

 .داد قورت رو دهنش آب مرد

 فرستادنشون یوقت چند...  بود ایُمرَدن نیا از پسر   اما بودن سالم ها بچه دختر_ 

 کویکوچ یداروها...  دارو قاچاق هم ییچندتا  و کنن کار ،، کار یها بچه با

 گهید هیناح هی بردن کردن جدا رو دخترا وقت چند بعد ببرن ور اون ور نیا

 ... که ما شیپ موند پسره

 

 :گفت تیجد با حسام

 .. اش ادامه خوب_ 

 

 .آورد زبون به زدیم بهم رو یا شنونده هر حال که ییحرفا یسخت به

 هاش هیکل انگار شد ضیمر زود مشیدیدزد یوقت از نداشت، جون پسر  _  

 گفت مرگه به رو دید شیپ روز چند اواخر اون سمیرئ....  بودن کرده عفونت

 نعش حوصله سیرئ اخه....  رهیبم خودش یطرف  هی مشیبنداز میدار برش

 اون ، خوردینم قاچاق درک به بود یعفون کلشمیه...  نداره کردنو خاک بچه

 ! حساسن ایلیخ  زایچ نیا رو ایدست باال

 

 



 دیبا اما دادیم یبد یبو ها حرف نیا ، داد رونیب نیسنگ رو نفسش حسام

 . دیپرس سوال تا سه و کرد مشت رو دستش ، دیپرسیم

 ؟ مرده ای اس زنده دینیبب دنبالش دینرفت  گهید ؟ دیکرد ولش کجا رو بچه_  

 ؟ بود یچ اسمش

 

 یم نه و شناختیم نه که یآدم دیترس یم و بود خورده کتک شدت به که مرد

 شکنجه  نیا از شتریب ای و بکشتش ، کرده رشیدستگ چرا و کارسیچ دونست

 .داد جواب سرعت به کنه اش

  نبود ازش یاثر اما میرفت فرداش اتفاقا میکرد ولش خودمون کمپ یکاینزد_ 

 رضا...  اسمشم...  اسمشم...  باشنش برده اونا دیشا ادهیز وونیح ورا اون... 

 ... بود ییزایچ نیهمچ هی  ای
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 برد باال سر بود گرفته نظر ریز رو افسون حرکت هر لحظه اون تا که  پوالد

 یرو افسون تا بود یکاف هیثان چند نیهم ، شد رهیخ باال به لحظه چند یبرا و

 ! بزنه زانو کنارش کنه وادار رو پوالد و وفتهیب نیزم

 

 . آورد نییپا حدممکن تا رو سرش و افتاد نیزم یرو زانو دو یرو افسون

 

 یزندگ نبض ، هاش رگ ، تنش ، کرده ریگ خالء تو کردیم حس و زدینم قلبش

 . بود رفته نیب از زشیچ همه اش

 

 حرکت یی  توانا و کرده برخورد بهش صاعقه گفتیم اگر نبود یبیعج زیچ

 . کرده سلب ازش

 نیسنگ یدردناک طرز به اش هنجره و گلو ، داد رونیب یسخت به رو نفسش

 .بود شده

 ؟ بود مرده زیعز بردار ، رضاش

 

 . دیچیپ سرش تو مرد یها حرف یا تکه

 بشه وونایح خوراک تا بودند کرده رهاش نداشت ییتوانا و بود فیضع چون_ 

. 

 

 . زد عق و خورد بهم حالش یا صحنه نیچن تصور از

 . گرفت دهنش یجلو رو دستش و زد عق

 . بود افسون یها چشم یرو قایدق داشت وجود اگر جهنم

 

 . سوخت یم هاش چشم حد چه  تا دونستیم خدا و زهیبر اشک تونست ینم



 

 ها زدن عق و کردیم احساس هاش چشم و نهیس ی قفسه داخل یوحشتناک درد

 . نداشت یانیپا

 

 . بود مرده زشیعز یرضا...  رضا

 !  نه

 . نداره وجود گهید رضا کنه باور تونست ینم

 ؟ دادیم یچ دیبا مادرشو جواب

 دیبا حاال ، کنه دایپ رو برادرش تا بود ننداخته خطر به رو خودش نهمهیا  مگه 

 ؟ کردیم کاریچ

 

 برگردوندن  زنده پس از بود نتونسته یوقت کردیم یزندگ طور چه دیبا

 . ادیبرب برادرش

 

 مادرش به تونست ینم یحت افسون و نداشت یقبر سنگ چیه یحت برادرش

 . گرده یبرنم گهید پسرت  بگه

 

 و برداشت دهنش یجلو از رو دستش ، شد نفسش یتنگ باعث الم و غم گردباد

 رو نفسش تونست ینم اما بود شده هوا از پر که اش نهیس ی قفسه به مشت با

 . دیکوب ، بده رونیب

 

 .... دوبار نه کباری

 ....بارها

 



 نبود مهم براش یحت ، کرد دنیلرز به شروع تنش و فشرد بهم رو هاش چشم

 یلیخ و غرور به بخواد که نبود یتیموقع تو...  پوالد   نشسته کنارش که یکس

 بشه دایپ نفر هی که بود نیا داشت  الزم  که یزیچ تنها کنه فکر گهید یزهایچ

 ! گوشش تو بزنه و

 ! خوابه هی نایا ی همه بگه و کنه دارشیب وحشتناک خواب نیا از 

 . نباش نگران...  اس زنده برادرت که

 

 پا و دست برادرش بودن زنده سراب تو که فرق نیا با... بود داریب داریب  اما

 . زدیم

 . رفت نیب از پوالد دست به و نداشت یدوام سراب نیا چند هر

 یبرا که یوقت ، داشت تکون و گرفت رو افسون یبازوها پوالد که یوقت

 . زد  یلیس بهش ایدن نیا به برگردوندنش

 

 افسون اما سوزوند رو افسون  استخون و پوست تا اش گزنده درد که یا یلیس

 . پروند جا واز آورد خودش به را

 

 مثل تند تند لباسش ی قهی دنیکش چنگ به با و اومدند باال بالخره هاش نفس

 .کرد بلند یها نفس دنیکش به شروع یماه

 

 و اخم با که یپوالد به رنج و درد از زیلبر و شده درشت یها چشم با

 شد ور حمله بهش نهیک و بغض با بعد و شد رهیخ بود زده زل بهش تیعصبان

. 

 

 وحشت یها مشت اما ختیر ینم اشک یحت ای و زدینم داد ی،حت زدینم حرف

 . دیکوبیم پوالد ی نهیس به رو اش زده



 

 ... بارها و بارها
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 تا گرفت رو افسون دست دو هر مچ بالخره و شده جمع یصورت با پوالد و

 که یداد یب و داد یصدا به توجه یب و بشه دوشون هر به زدن بیآس از مانع

 . دیغر افسون گوش تو اومد یم وارید طرف اون از

 نیا به زارهینم ایدن نیا گفتم  بهت ؟ یریبم یخوایم...   بچه باش آروم_ 

 چه....   ؟ یکن داشیپ  خرم و خوش یداشت توقع...  یبش خوشحال ایراحت

 اون افسار پس مرده کترتیکوچ برادر...  مرده داداشت...  یداشت یتوقع

 لحظه نیاخر تو یحت که برادرت واسه....  نییپا انیب بزار و کن ول اشکاتو

 ... کن هیگر...  کن هیگر شیدیند

 



 مجبورا و داد ، کردیم نگاه پوالد به مبهوت و مات که افسون تن به یتکون و

 : گفت یرحم یب با اما

 برش یتون ینم گهید...  مرده برادرت گمیم بهت باز بشه باورت یخوایم_ 

 . یگردون

 

 برادرش مرگ بود نتونسته هنوز...  رفت عقب یکم شوکه و گفت ینیه افسون

 . داد تکون سر مخالفت ی نشونه به ، کنه باور رو

 ... ستین ایدن نیا تو گهید دشیام کنه باور تونست ینم

 . کنه باور تونست ینم ، نه

 

 یبرا و ضیغ با و شد یعصبان قبل از شتریب دید رو افسون مقاومت که پوالد

 : گفت تر تموم چه هر یرحم یب با بندازه هیگر به افسون نکهیا

 !  مرده برادرت! یندار یبرادر گهید...  رهیبم تا رونیب انداختنش_ 

 

 تار هاش چشم مقاومت از خسته بالخره و شد رهیخ پوالد صورت به افسون 

 لرزون یها لب با و انداخت نییپا سر اشک اریاخت یب جوشش حس با و شد

 . کرد زمزمه

 .ندارم طاقتشو ، نگو گهید_  

 

 . داد ادامه آهسته ییصدا با بازهم پوالد اما بود شده مظلوم تینها یب

 . شیندار گهید چون کن هیگر براش_ 

 

 به و دیکش رونیب پوالد یها انگشت نیب از  نرم رو مچش مظلومانه افسون

 : گفت یسخت به و انداخت چنگ نشیآست

 ! یکنیم داشیپ واسم یگفت -



 

 . داد جواب خشن و سخت پوالد

 . کردم داشیپ_

 . خوامیم زنده برادرمو من...  مرده اون  اما_ 

 

 دست و نشسته خون به یها چشم با حسام حاال که وارید به  ، بست چشم پوالد

 که کرد اشاره حسام به اخم با و شد رهیخ بود ستادهیا کنارش شده مشت یها

 یرو ، کرد بلندش و گرفت رو افسون یبازو دو هر بهش توجه یب و بره

 صورتش به و نشوندش بودند شده تلمبار هم یرو شکل سکو که ییآجرها

 .دیکش دست

 

 تو نیا از شتریب تونست ینم ، دیلرزیم شدت به ختنیر اشک بر عالوه افسون

 تلو افسون که بزنه یحرف خواست و رفت سمتش به پس داره نگهش خرابه نیا

 : گفت و شد بلند خوران تلو

...  رضا...  داداشم....  بکشم...  بُ ...  ویجان... اون..  اون...  خوامیم_ 

 ...رضا

 

 به یا عالقه و بود یعصبان اندازه یب ، کرد فوت رونیب به رو نفسش پوالد

 دو هر زور به و رفت سمتش به پس ، نداشت حالت نیا تو افسون دنید

 .  دیکش داد سرش و گرفت بازوشو

 .. میر یم نجایا از...  وفتیب راه_

 ...نه... نه...  نه_

 

 به نکهیا تا دیکش یم خودش کنار رو اون زور به  پوالد و کرد یم تقال افسون

 . دندیرس نیماش



 

 ، شد خم سمتش به و داد هل داخل به رو افسون و کرد باز رو نیماش در پوالد

 چشم با و زانیر اشک بود شکسته هم در پوالد برابر در مقاومتش  که افسون

 : گفت  ضعف با و شد رهیخ رخش مین به باز مهین یها

 ..بکشمش خوامیم_

 

 . داد جواب و بست رو افسون کمربند پوالد

 . عقب صندوق تو ندازمتیم و رمتیگیم وگرنه یشینم ادهیپ نیماش از_ 

 

 سرعت به و کرد رها رو برادرش دادن دست از درد از بود پر که یافسون و

 شد سوار بعد و زد نیماش سقف به یمحکم مشت ابتدا در ، زد دور رو نیماش

 . انداخت راه رو نیماش و

 

 ؟ بردیم کجا دیبا رو افسون که بود نیا یبعد مشکل

 روز چند یحت ای و ساعت چند تا مطمئنا و بود برادرش عزادار که یافسون

 . شد ینم آروم ندهیا

 

 کاریچ بود متنفر ضعفش و ها هیگر نیا از ، حالتش نیا از که یدختر با دیبا

 . کرد یم

 ؟ برگردونه تونست یم طور چه رو یقبل افسون
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 کار چه دیبا دوست ینم عمرش تو نیاول یبرا شد شهر وارد که بعد ساعت مین

 . نداشت روش شیپ مشکالت حل یبرا یراه و کنه

 

 رو افسون ، بود فکر تو شدت به و بود خورده ینشدن باز یگره هاش اخم

 . کرد یم یرانندگ و دییپا یم مداما

  هم باز و بود ختهینر یاشک چیه االن به تا شدن سوار زمان از که یافسون

 . بود رفته فرو خودش تو شدت به و شده خشک اشکش ی چشمه

 

 مناسب راه  ، بزنه یحرف خواست ینم  یحت نداشت گفتن یبرا یحرف پوالد

 . نزنه یحرف دادیم حیترج و شناخت ینم رو

 افسون یها حس کردن داریب و انداختن هیگر به یبرا یمناسب مکان نیماش تو

 .کردیم دایپ یحل راه دیبا بالخره اما  نبود

 

 . ببره کجا به رو افسون که کردیم فکر نیا به دیبا ابتدا در

 خودش؟ ی ،خونه مادرش شیپ

 ؟ یا گهید یجا ای

 اجازه و کنه پنهان روز کی یبرا یحت رو دختر نیا بتونه  که بود ییجا اصال

 ؟ بشن باخبر برادرش مرگ از اش خانواده نده



 

 و مات افسون به ینگاه مین و دیکوب فرمون یرو  نرم رو مشتش ، گفت یپوف

 هر و نداشت یخوش حال وجه چیه به دختر نیا ، انداخت بدحال و مبهوت

 . بره نیب از بار نیا ریز بود ممکن لحظه

 ! کردیم یکار دیبا

 

 گفت تماس شدن وصل محض به و گرفت شماره ، دیکش رونیب رو اش یگوش

: 

 .دارم کارت ؟ خلوته سرت...  شهاب الو_

 

 . داد جواب و دیخند تلفن پشت از سرحال شهیهم شهاب  

 دمتید که اخر ی دفعه....  یزد زنگ من به اومده در طرف کدوم از افتاب_ 

 شده یچ  حاال!  ینگرفت ازم یخبر چیه االن تا و یبود دهید بیاس یبدجور

 ره؟یگ کارت باز...  من به یزد زنگ

  

 یحت که ییصدا با شهاب یها ختنیر زبون به توجه یب و تیجد با پوالد

 :گفت شده بلند نبود متوجه

 نه؟ ای هست خلوت سرت...  بده منو جواب..  ندارم حرفا نیا واسه وقت_  

 

 رو اش یخال تو نگاه  یا لحظه یبرا و دیپر جا از پوالد بلند یصدا از افسون

 افسون واکنش از پوالد ،  برگشت اولش حالت به دوباره و دوخت پوالد به

 . موند شهاب جواب منتظر و دییسا دندون به  دندون

 



 باال یابروها با و داد فاصله گوشش  از رو یگوش ، خط طرف اون از شهاب

 با زد یم صداش تیعصبان با که پوالد یصدا با بعد و شد رهیخ یگوش به رفته

  تعجب

 .داد جواب

 افتاده؟ یاتفاق ؟ شده یچ_  

 

 . دیغر پوالد

 ؟ آزاده وقتت یک_ 

 

 . داد جواب و کرد اخم شهاب

 شده؟ یچ...دمیم لیتحو فتمویش دارم کم کم_ 

 

 پوالد اما کرد نواختن به شروع یبلند یصدا با افسون یگوش  نیب نیا در 

 :گفت و نکرد یتوجه

 . ینیبب ویکی خوامیم_ 

 

 .دیپرس و کرد روپوشش بیج داخل رو دستش شهاب

 چطوره؟ تشیوضع یگیم که ینیا ؟ شده یچ_ 

 

 حال در دوم بار یبرا  اش یگوش ، انداخت افسون به یا دوباره نگاه مین پوالد

 . داد حواب...  بود خوردن زنگ

 ! اس شوکه_

 ؟ حد چه تا_

 ...یحد به ادیز یلیخ_



 

 : گفت و کرد قطع رو حرفش و

 ! شهاب بمون منتظر قهیدق چند_ 

 

 ، کرد پارک یا کناره رو نیماش و گذاشت تماس انتظار یرو ، رو یگوش 

 که بود سوم بار یبرا نیا...  بود ختهیر بهم رو اعصابش تلفن زنگ یصدا

 . خورد یم زنگ

 

 چیه افسون ، دیکش رونیب فشیک داخل از رو یگوش و شد خم افسون سمت به

 . کرد قبل از تر یعصب و پوالد و نداد نشون یالعمل عکس

 

 یرو" مژده"  اسم و بود خوردن زنگ درحال هنوز یگوش ، نشست صاف

 . بود افتاده یگوش

 

 اساس بر و هیک مژده که اومد ادشی دقت یکم با و کرد زیر رو هاش چشم

 یخاص ی رابطه باهاش افسون که بود یکس همون زن نیا داشت که یاطالعات

 . داشت

 

 از شتریب تونست ینم اما داشت ییباال سکیر که چند هر ، زد سرش به یفکر

 . بزاره دست رو دست

 

 .کنه انتخاب ویکی بدتر و بد نیب بود مجبور
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 رو هاش کفش و گرفت شیپ در رونیب راه ، شد خارج اتاق از حرف یب

 از یکس یپا یصدا دنیشن با دیرس یخروج در به که یوقت افتاد راه و دیپوش

 رو در تیاهم یب  مژده دنید با و انداخت عقب به ینگاه اش شونه ی کناره

 .بپرس   یجواب یب یها سوال تونست یم خواستیم اگر زن نیا ، کرد باز

 

 و کرد تند پا پوالد   اسمش دونست یم فقط که یمرد یتوجه یب دنید با مژده

 . زد صداش بشه خارج از نکهیا از قبل ، رسوند بهش رو خودش

 .دارم کارت کن صبر محترم یاقا...  اقا_ 

 

 رهیخ بهش سکوت در و برگشت عقب به ، کرد رها رو در ی رهیدستگ پوالد

 . شد

 

 : گفت پوالد سخت و سرد صورت از ترس  بدون و درهم یها اخم با مژده

 کنه؟یم کاریچ شتیپ اون و یهست یک تو ؟  شده ینجوریا چرا افسون_ 

 دکتره؟ واقعا اتاق   تو که یاون

 



 .داد جواب روش روبه نگران زن به رو و گرفت نفس پوالد

 ! دکتره داخله  که یاون...  بپرس خودش از_  

 

 سد رو راهش بلند یها قدم با و سماجت با مژده که کرد رفتن قصد دوباره 

 :گفت و کرد

 . جواب نشد که بپرس خودش از...  بده منو سوال جواب_  

 

 

 و گرفت گارد مژده که بزنه کنار رو مژده دست با خواست ، رفت جلوتر پوالد

 ادی به رو اون حالت نیا ، بکشه کنار رو دستش و بزنه پوزخند پوالد شد باعث

 . انداخت یم افسون با که ییآشنا اما ادیز یها تیموقع

 

 : گفت بعد و شد رهیخ مژده مصمم صورت به هیثان چند

 یکرد بزرگ مادرش پدر یجا به افسونو تو رسه یم نظر به  که نطوریا_ 

 ... پس

 

 .دیپر حرفش نیب مژده

 پس؟_ 

 اول از یتون یم اگر...  ندارع یخوش حال...  باشه بهش حواست پس_

 . بسازش

 

 یخوب به حاال ، شد رهیخ شدیم باز افسون اتاق به رو که یدر به و دیچرخ و

 یکارها از بعد ادیز احتمال  به را اش یزندگ تمام افسون که بفهمه تونست یم

 و کرده سکیر  که بود گرفته رو میتصم نیبهتر پوالد و داشت مژده از پدرش

 ! مژده شیپ بود آورده اونو



 

 یم رو حرفش یمعن ، شد رهیخ بود بهش پشتش که یمرد به کرده اخم مژده

 خوب حالش دوباره که کردیم  کمک افسون به دیبا چرا دوستینم اما دیفهم

 . بشه

 

 ؟ بود یک مرد نیا اصال

 ؟ داشت هیقض نیا به یبیعج حس چرا

 ؟ ستین گهید یمردها مثل مرد نیا کردیم حس چرا

 

 . کرد مشت رو هاش دست

 ؟ خواستیم یچ مرد نیا شیپ افسچن

 در اش خونه از سر و افتاد روز و حال نیا به که بود اومده سرش ییبال چه

 . بود آورده

 

 . بود کرده مشغول خودش به رو مژده فکر که بود اشتباه وسط نیا یزیچ هی

 ینم ادم نیا ، بپرسه تونست ینم اما دندیچرخ یم سرش تو یادیز سواالت 

 .بود یا احمقانه کار زور از استفاده مسلما  و بزنه حرف خواست

 

خاطرهی با و داد هیتک یورود در به سواالتش تمام یجا به  شیپ وقت چند ی اد 

 . دیپرس افسون یها حرف و

 ؟یگردیم افسون برادر دنبال یدار که یهمون تو_  

 

 .دیپرس یخونسرد با اما دیپر باال پوالد یابروها

 گفته؟ بهت یچ افسون_  



 

 ستادهیا االن داشت رفتن قصد شیپ قهیدق چند  که یمرد چرا دونستینم مژده

 اما کنهینم نموندن یبرا یمقاومت یحت و شده رهیخ افسون اتاق در به فقط و بود

 . داد جواب

 تا کنه کمکش قراره و گردهیم برادرش دنبال داره که هست یکی گفت افسون_

 . نیهم فقط..  کنه دایپ رو رضا

 

 خوب اما کردیم هیتنب کارش نیا بابت رو افسون بعدا حتما ، کرد اخم پوالد

 بود گرفته رو میتصم نیا که یوقت واقع در ، بود شده راحتتر یکم کارش

 قصد چند هر...  بده جواب هم زن نیا سواالت به دیبا که بود نیا متوجه

 . بود شده بهتر ینجوریا انگار اما بگه بهش یخاص زیچ نداشت

 . کنه فصل و حل رو زیچ همه یراحت به تونست یم

 

 . کردیم دادیب و داد مژده صورت تو ینگران ، دیچرخ مژده سمت به

 روبه زن بود دواریام فقط کرد  قیحقا از یا تکه  گفتن به شروع توجه یب

 !  نره هوش از روش

 . بود کرده یسپر رو یبد روز یکاف ی اندازه به

 

 برادرشو بگم دیبا چشه افسون یبدون یخوایاگرم و گشتمیم برادرش دنبال_  

 . کردم دایپ

 

 . دیپرس و گرفت فاصله در از لبخند با مژده

 ؟ کجاست رضا_ 

 

 .کنه تکرار سوالشو و بخوره جا مژده شد باعث که کرد نگاهش فقط پوالد



 کجاست؟_ 

 

 . داد جواب حوصله یب پوالد

 !   مرده برادرش_  

 

 . کرد زمزمه و دیخشک مژده یلبها یرو کمرنگ   لبخند

 ؟یچ یعنی_ 

 

 : گفت و برگشت عقب به خونه از شدن خارج از قبل و افتاد راه پوالد

 . نفهمن کن یسع ، نداره خبر مادرش_ 

 

 نیماش تو تونستیم  ، شد خارج خونه از و گذاشت تنها بهت تو رو مژده و

 ! بمونه شهاب منتظر

 

 

✨ 

✨✨ 
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 ، نشست افسون تخت کنار و کرد یپل رو اش عالقه مورد یترک اهنگ مژده

 نسبت ناخوداگاه باعث و کرد یم صحبت دیام از اما داشت ینیغمگ تم اهنگ

 . یبد نشون واکنش بهش

 

 صحبت یحت ای زدن حرف یبرا یتالش و بود سقف به نگاهش اما افسون

 . کرد ینم مژده با کردن

 خواستینم ، بود کرده پنهان هاش چشم سد پشت رو هاش اشک تمام مژده

 . کرد یم کمک افسون به دیبا مهمتر همه از اد،یب نظر به فیضع

 

 هم خودش و بود یجالب هیتشب واقعا ، افتاد پوالد حرف ادی به و کرد یاخم

 . داشت قبولش

 

 . نداشت االنش به یشباهت چیه بود سالش شونزده افسون یوقت

 سرزنش رو خودش یاشتباه هر با که نییپا نفس به اعتماد با ترسو دختر هی

  رفتارش دنید با مژده لیاوا ، کرد یم

 نیا سر بر باهاش که روز هی اما نباشه افسون تن به سر خواست یم دلش

 دوست باهم بود زده داد درداشو تمام بالخره افسون و بود شده دعواش رفتار

 . بودند شده

 

 و شده شونزده دختر هی مادر کرد یم احساس که ساله چهار و ستیب دختر هی

 . بود کرده رو نکاریهم و کنه کمکش دیبا

 

 و مهربونش قلب اما داشت یادیز ی ازاردهنده یرفتارها زمان یط در افسون

 .بسوزه مژده دل شدیم باعث رفتارش یپاک



 

 کم کم اما بود یدلسوز لشیدل نیاول افسون به کردن کمک به کرد شروع یوقت

 یا گهید تیشخص بودنش ترسو برخالف  افسون شد متوجه رفت جلوتر که

 با و مستقل و نترس دختر هی ازش تونه یم بده بال پرو بهش اگر که داره

 ! بسازه بنفس اعتماد

 

 ی خانواده ، بود تنها و بود داده دست از کم سن تو رو مادرش و پدر مژده

 موقع اون که تا مژده اما باشه کنارشون که خواستنیم ازش اش یپدر و یمادر

 با که داد یم حیترح و کرده یم مخالف کرد یم یزندگ برادرش و خواهر با

 .  باشه اش خوانواده

 

 تالش با و خونده درس یسخت به برادرش و بود کرده ازدواج بزرگش خواهری

 بود کرده دایپ یخوب کار بعد و بره اش عالقه مورد ی رشته به بود تونسته ادیز

 . بود تنها هم باز مژده اما

...  بشه کینزد بهش یحد هی از شتریب تونستینم اما دوست رو خواهرش

 . داشت هم برادرش با رو وضع نیهم

 

 و داشت یخشن رفتار اش رانهیگ سخت دیعقا و  یرزم یها ورزش خاطر به

 .بود متنفر بودند ها حرف نیا و یباز لوس اهل که ییدخترها از

 

 بردارش و خواهر کمک با ، بود مونده اش هیارث از که یپول با خودش یبرا

 به یطرف از کرد یم تیفعال اش عالقه مورد ی رشته تو و بود زده باشگاه

 . دید رو افسون نکهیا تا نداشت یدوست چیه اش یاخالق بد خاطر

 

 یمهربون بالخره و شد شروع یکار کتک یحت و دعوا از که یا یدوست

 تو بار نیاول یبرا مژده و بشن دوست باهم شد باعث مژده یسخت سر و افسون

 . کنه کمک افسون به  که گرفت میتصم عمرش



 

 هی روز هر مژده اما بود بزرگ یلیخ مشکل هی افسون پدر وجود نیب نیا در

 ییجا تا شد یم تر یقو روز به روز افسون و کرد یم امتحان رو دیجد روش

 . رهیبگ قرار افسون رفتار ریتاث تحت افسون پدر بود شده باعث که

 

 تشکرش جواب در مژده و بود رفته مژده مالقات به کباری عمرش اواخر یحت

 . که بود گفته

 تا اگر ، دیهست رفتارها نیا تمام مقصر شما دیکن ینم فکر اما کنمیم خواهش_ 

 اون دیبردار هیتنب بابت درخت به بستنش از دست و دینکن سرزنشش حد نیا

 !  شهیم یعاد دختر هی به لیتبد زود یخبل

 

 و بود شده سرخ شرم از صورتش که یحال در ییتنها تو رو افسون پدر و

 ، نزنه رو حرفش تونست ینم.  بود گذاشته تنها دیباریم روس و سر از عرق

 گفت یم افسون پدر به نفر کی روز، کی رو ها حرف نیا دیبا مژده نظر از

 . ادیب خودش به تا

 

 پدرش و افسون بود شده باعث اما داشت یکم ریتاث مژده یها حرف چند هر

 هی با  افسون پدر بالخره و باشند داشته یکمتر یبرخوردها پدرش عمر اواخر

 رها رو دردهاش از یلیخ و نهیک افسون یول بود کرده فوت یعیطب مرگ

 ینم پدرش دارید یبرا هرگز بود مجبور که یمراسمات جز به و بود نکرده

 . رفت

 

 دایپ یدلبستگ قبل از شتریب رضا به نسبت افسون ، پدرش مرگ از بعد درست

 . گذاشت کردنش بزرگ درست یرو ، رو شیسع تمام و کرد

 یعاد و بشه خوب افسون تا بود کرده رو شیسع تمام که خودش مثل درست

 . کنه رفتار

 



 

✨ 
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 پوسته و خشن ی چهره ریز که مهربونش قلب تمام با افسون که یا بچه حاال

 نظر به یعاد ها واکنش نیا و بود داده دست از بود کرده پنهانش سختش ی

 تا کرد یم کمک افسون به دیبا و بکشه پس پا خواست ینم مژده اما اومد یم

 . ادیب کنار درد نیا با زودتر چه هر

 

 اجازه که یا یروان مشکل و احساساتش ختنیر بهم بابت افسون مشکل از

 رو افسون تا کرد یم تالش دیبا لیدل نیهم به قایدق و بود باخبر کنه هیگر دادینم

 . بندازه هیگر به

 

 ! اول ی پله

 

 ... افسون انداختن هیگر

 



 رسوندن بیاس بدون تونست یم طور چه ، شد یم وارد یراه چه از دیبا اما

 ؟ بندازه هیگر به اونو ش به

 

 . فشردش و رسوند افسون ی شونه به دستشو و دیکش آهه

 . کرد یم دایپ یراه هی بالخره

 

 

 یا وگوشه خورد غذا یکم ، شد داریب خواب از یکرخت با افسون بعد روز

 . نشست

 

 خلوت خونه  ، شد ظروف یاورد جمع مشغول و انداخت بهش ینگاه مژده

 کی برادرش و بود دهید افسون اومدن از قبل رو خواهرش بود خوب چه و بود

 . بود رفته یکار تیمامور به یا هفته

 

 یحت بمونه ششیپ قراره افسون که بود گفته و بود زده زنگ هم افسون مادر به

 و بزنه حرف دوکلمه که بود کرده مجبورش خواب از شدن داریب از بعد صبح

 . رهیبگ یمرخص روز چند یبرا

 

 نیهمچ بتونه که بود ممکن ریغ بایتقر و داست وقت ناقابل روز چند حاال

 ! بده انجام یکار

 شدن یعصبان جز بردینم شیپ از یراه چیه مژده بود ساخته افسون که یدژ با

 . دیترس یم هم کار نیا از یحت که کردن دادیب و داد و

 بزنه ریناپذ جبران یکار به دست دردهاش فشار تحت افسون که نکهیا از ترس

. 

 



 یا گوشه و بود کنده دل خواب رخت از افسون که بود خوب باز ، گفت یپوف

 . بود نشسته

 ! بود وحشتناک واقعا تخت یرو ضشیمر حالت  مژده نظر از

 

 باعث و کرد خوردن تکون به شروع داشت قرار روش روبه که افسون یگوش

 . کنه جمع رو خواسش مژده شد

 .داشت برش افسون یجلو از و رفت یگوش سمت به یکنجاو با

 

 . بود دهیرس"  دوسر وید" اسم به یکس سمت از یامیپ

 . دیخند مهین نصفه و دیپر باال ابروهاش

 امویپ نیا یخاص آدم حتما پس نداشت ادما رو یگذار اسم به عادت افسون

 روش یاسم نیچن که بود کرده تیاذ اندازه از شیب رو افسون و بود فرستاده

 بهش دونست یم و شناختیم خودش از ریغ به که یفرد تنها و بود گذشته

 ! حافظ پوالد جز نبود یکس ک  ینزد

 

 گرفت افسون سمت به رو یگوش عوض در دیجنگ امیپ کردن باز ی وسوسه با 

 : گفت و

 . نوشته یچ نیبب...  داده امیپ پسره اون_

 

 یجلو بخونتش نکهیا بدون و کرد باز رو امیپ  ، دیکش رو افسون یگوش رمز و

 تعجب کمال در بعد هیثان چند و گرفت افسون تفاوت یب و  سرد یها چشم

 افسون و نداشت یدوام که یا معجزه. داد نشون واکنش افسون و شد معجزه

 : گفت ضیغ با و برگردوند رو روش

 . بخونم خوامینم_ 

 



 و بود افتاده زدن نفس نفس به افسون  ، برگردوند جاش سر رو یگوش دیناام

  نه بود درست حل راه کردن هیگر ، باشه یخوب ی نشونه تونست ینم نیا

 . شدن یعصبان

 

 بود فوران حال در  اتشفشان هیشب که رو افسون تا اورد یم اب یوانیل دیبا

 . کنه خاموش باهاش

 

 . داشت ازین وانیل کی یجا به اب پارچ کی به احتماال

 .زد لب اش یگوش به رهیخ افسون تعجب کمال در

 . میکن نیتمر میبر_ 

 

 فروغ یب یها چشم با داشت ضعف هنوز که یحال در شدو بلند جاش از و

 .داد ادامه

 .خوادیم مبارزه کمی دلم_ 

 

 به اونو واکنش نیا دیشا ، داد تکون یسر شده درشت ییها چشم با مژده

 بده دست از رو بود اومده شیپ فرصت دینبا پس کردیم کینزد دوباره یزندگ

. 

 

 : گفت لب ریز و دیدو اتاقش سمت به

 ؟ مگه بود نوشته توش یچ_

 

 کرد یم حس که یافسون...  گذاشت تنها نفرت و خشم از یایدن با رو افسون

 . انتقامه و درده از زیلبر



 و کردند یتافرمان هاش چشم اما بخونتش خواست ینم همه از اول پوالد امیپ

 . دیبلع رو کلمه به کلمه خودکار

 

 بود کرده کشیتحر آخر در و بود زده حرف هیکنا و طعنه با معمول طبق پوالد

 . برداره نشستن جا هی از دست تا

 و یعصبان همه از اول یواه دیام نیهم و بود داده یواه یدیام  بهش د،همیشا

 . بود کرده مشیتسل بعد

" 

 یا جنازه یوقت... دمیکش برادرت کردن دایپ از دست باشم گفته ادینم ادمی_ 

 ، سرکارت ایب فردا...  بشه دایپ زنده برادرت که هست یدیام هنوز پس نبوده

 نیاخر فردا...  جون بچه برنداشتم تالش از دست هنوز من...  بسه یتنبل

 ! تمومه زیچ همه یاین فرصتته

 

 

✨ 
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 اخم درد سر از ، گفت یآخ و کرد لمس کردیم درد حد از شیب که رو بازوش

 دهیچیپ اش گونه خصوص بخ  صورت کل تو که یدرد خاطر به هم باز و کرد

 . گفت آخ بود

 

 . کردیم درد شدت به راستش ی گونه

 . کردیم درد تنش تمام

 

 نسبت که یادیز تیعصبان و یرحم یب کمال در و بود نکرده رحم بهش  مژده

 مال لگد رو اون داشت جا تا و بوکس سهیک هی به بود کرده لشیتبد داشت بهش

 . بود کرده

 

 . کردیم حس رو لگدهاش و ها مشت یجا هنوز

 خارج دسترس از شدیم یعصبان که یاوقات اکثر مژده ، کردیم درکش چند هر

 و ضعف اون از بعد افسون قایدق و کنه کنترلش تونست ینم کس چیه و شد یم

 . بشه یعصبان حد از شیب مژده بود شده باعث  غم

 

 مبارزه نیح در افسون ، امیپ اون از بعد که بود نیا اش یاصل لیدل هم دیشا

 خود ها اشک و افتاد یم هیگر به اریاخت یب و مداما برادرش ادی با و ناخوداگاه

 .دادیم نشون  چارهیب فیضع رو اون و اومدند یم نییپا هاش چشم از خود به

 

 . بود شده جوشان اشکش خشک ی چشمه

 

 که بود صفر احتمالش و بود محاالت از برادرش بودن زنده دونست یم افسون

 ی چهره مدام ، زد یم گول رو خودش امیپ اون با فقط و باشه ایدن نیا تو رضا

 سرکشانه هاش اشک  و بست یم نقش یها چشم یجلو برادرش مظلوم

 . دادن یم نشون رو خودشون



 

 اونو و بود داده نجات یکرخت از از رو اون افسون به یواه دیام دادن با پوالد

 .بود کرده وادار حرکت به

 

 قبل از شتریب اش یدیناام اما بود شده مجبور  حرکت به امیپ اون از بعد افسون

 نیهم به نداشت رو خشمش و درد کنترل ییتوانا و دادیم نشون رو خوش

 . کنه مبارزه خوادیم که گفته مژده به خاطر

 

 مشت با رو دردش بده اجازه بهش و ادیب خودش به بود شده باعث پوالد تلنگر 

 .ببره نیب از ، داشت رو احساستش ی هیتخل ییتوانا  که یکار تنها با ، زدن

 

 . دیغر لب ریز

  چرا....  مگه دینشن رو دزد یحرفا ؟ ستین ادم...  حافظ پوالد بهت لعنت_

 ؟ بگرده برادرم دنبال بازم خوادیم

 

 . کرد اضافه درد با و

 ینم...  کنم باور نویا از ریغ یزیچ تونم ینم... ستین زنده گهید رضا_ 

 تنها...  برم نیب از مرگش خبر دنیشن از بعد باز و بشم دواریام بازم خوام

 نابود گروهو اون که بکنم تالشمو تمام و برگردم نکهیا مونده برام که یزیچ

 .  کنم

 

 مضمون نیا به بود فرستاده افسون یبرا یا گهید امیپ ، امیپ اون از بعد پوالد

 از و هستن دارو قاچاق ی مجموعه ریز از دنیدزد برادرتو که یگروه"  که

 چه و باشن زنده چه.. کننیم استفاده قاچاق یداروها حامل عنوان به ها بچه

 . "کنند استفاده بدنشون یاعضا از و باشن مرده

 



 ازش ، رهیبگ انتقام و ادیب تونهیاگرم که بود گفته افسون به میمستق ریغ پوالد

 ، بده ادامه رو اش فهیوظ و برداره یجیتدر مرگ نیا از دست بود خواسته

 یکم امیپ نیا خوندن از بعد  تفکر نیهم و کردیفکرم طور نیا کمـافسون دست

 . بود اورده خودش به اونو

 

 بدون خواست ینم اما نداشت یزندگ به یا عالقه اتفاقات نیا تمام از بعد قتایحق

 تنها ، کنه ترک رو اش یزندگ بودن گرفته رو دشیام که یگروه بردن نیب از

 متیق  به اگر یحت ، کنه نابود رو اونا که بود نیا یزندگ نیا از اش خواسته

 . شد یم تموم جونش

 

 نیچن اومدن وجود به باعث برادرش نبود ، هاش یدیناام و گذشته یدردها

 .دیکشیم زوال به لحظه هر رو افسون و بود شده یحس

 

 . دیکشیم که بود ییها یسخت شامدیپ مرگ به نسبت یتفاوت یب و یحس یب

 ! نفسش به اعتماد شدن فیضع شامدیپ

 رو برادرش بود نتونسته چون بود داده دست از خودش به نسبت رو اعتمادش

 ! برگردونه

 

  با که یروز یفردا صبح ، زد در به یا تقه و برداشت اش گونه از رو دستش

 یجلو و اش خونه به بود برگشته بهش گفتن بدون  بود کرده مبارزه مژده

 ! سرکار به بود برگشته و کرده یباز نقش مادرش

 

 مامور اونو بازهم یتفاوت یب با بعد یبکم اما بود شده متعجب اومدنش از ادیشه

 به ورود ی اجازه از بعد حاال و کرده اطالعات بردن و پوالد شرکت به رفتن

 . بود نشسته پوالد یرو روبه اتاق

 



 یبررس حال در شک یب و کرد یم نگاهش رفته باال یابروها با که یپوالد

 .  بود حاالتش و چهره

 

 کنه تحمل نیا از شتریب نتونست بالخره هاش تیعصبان تو رفته فرو اما افسون

 . داد نشون واکنش قبل از بدتر و

 صورت تو... برگردم خوامیم ، حافظ جناب برس ها پرونده به کن لطف_  

 . یکنینم دایپ یزیچ من

 

 . داد جواب و زد زل صورت به مصمم ، دیخند تعجب کمال در اما پوالد

 . مربوطه خودم به نشیا_ 

 

 پوالد به دادیم انجام دیبا که یکار به توجه یب و کرد اخم قبل از شتریب افسون

 . دیتوپ

 .  رمیم من پس_ 

 

 . دیپرس  پوالد

 ؟  هیچ یبرا تیعصبان نیا_  

 

 حق ، بود یعصبان پوالد دست از ، نبود خودش دست هاش واکنش شتریب 

 . بده یواه دیام بهش نداشت

 : گفت ضیغ با و کرد مشت رو دستش ، شد بلند

 گهید و مرده من برادر ، یبد امیپ بهم رضا مورد در یندار حق گهید_ 

 . ندارم یواه دیام به یازین...  گردهیبرنم
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 دست ، شد بلند و زد زل بهش خونهیم  رو افسون افکار عمق تا انگار که پوالد

 :  گفت و شد کینزد بهش بیج به

 ؟ یبش داغون و بره باد به دتیام باز و کنم داشیپ نتونم یترس یم_ 

 

 : گفت و کرد مشت قبل از شتریب رو هاش دست خشم با افسون

 ! خورهیم بهم رفتارت نیا از حالم_ 

 

 : گفت بهش توجه یب و ستادیا روش روبه پوالد

 نو از و یایب کنار تیواقع با یتونینم....  ترسو و ،بزدل ییترسو یلیخ_ 

 سکیر برادرت بودن  زنده رو یخوا ینم که ییترسو نقدریا...  یکن شروع

 یریبگ داداشتو انتقام یریبم اگر یحت یداد قول خودت به بندم یم ،شرط یکن

! 

 



 . گرفت یتدافع حالت و کرد جمع رو لبهاش افسون

 . ستین مربوط تو به_ 

 

 . داد جواب خونسردانه و برد فرو بشیج تو رو هاش دست پوالد

 حرفا نیا از تر باهوش دیبا من اموال و مال ، مربوطه  من به  نکن اشنباه_  

 .  باشه

 . ستمین اموالت و مال  من_

 

 . دیخند پوالد

 ات کله تو...  ادینم خوشم لوح ساده یادما از من و یمن مال ، یهست چرا_ 

 و یزندگ واسه ات یخودخواه و هدف فقط ، چرته حرفا نیا و انتقام کن فرو

 !  مهمه موندن زنده

 

 . برگردوند رو افسون

 ! یوفتیب انتقام به یخواستینم ادنیشه نظر ریز گروه اون یگفت بهم چرا پس_ 

 

 . زد پوزخند پوالد

 و یکن خوب بدتو حال یتونینم که ییتو فکر  که نشدم عقل یب اونقدر هنوز_  

 یادما مال انتقام....  کنم پر مزخرف یفکرا نیا از رو یایبرنم خودت پس از

 ! عقله یب

 

 ببخشمشون؟ یگیم پس_ 

 . ستین راهش انتقام اما! نه_

 



 امیپ اون از بعد که بسته یها چشم و داد با شدیم تموم داشت تحملش که افسون

 :گفت دنیباریم اراده یب دایجد ، اش یدیناام و

 من واسه حاال و یکرد یزندگ رنج و درد یب...  یدونیم یچ تو اصال_

....   خبره چه انگار گرفتت جو و منبر باال یرفت من واسه...  یکنیم موعظه

 !  یکنیم نطق من واسه که تهیحال زایچ نیا  مگه تو

 ... تو...  تو

 

 نفس با و دوخت پوالد یها چشم به رو هاش چشم  ، نداد ادامه رو حرفش

 . آورد نییپا رو لرزونشو یصدا یقیعم

 !یبدون که یندار یدرد چیه...  یدونینم یچیه تو_

 

  نرم اما منتظره ریغ حرکت کی در و انداخت افسون به یقیعم نگاه پوالد

 .نکرد لمسش اما آورد افسون ی چونه سمت به رو دستش

 

 شهیم شیشکارچ  مسخ که یا طعمه مثل و خورد جا پوالد حرکت از افسون 

 و برد باال شدیم که ییجا تا رو اش چونه شده درشت یها چشم با و مبهوت

 متوقف دو هر حد نیاخر در بالخره و رفتند باال بشیتعق به پوالد یها انگشت

 . شدند

 

 یها چشم از که ییها اشک  به تیجد با تمسخر یحت ای و دنیخند بدون پوالد

 . زد زل اومدند یم نییپا افسون یاب

 

 ! چشم اون به چشم نیا از

 



 یوقت و داشت نگه افسون ی چونه کینزد همونجا رو دستش صامت و ساکت

 شده آزرده که انگار یخاص حال و اخم با بزنه یحرف تا کرد باز لب افسون

 : گفت داشت گرما از ییها رگه که ییصدا اما یقلدر با باشه

 شو ریجوگ یتونیم تا...  یزیریم بهم اعصابمو کوچولو جاسوس نکن هیگر_ 

 .ادینم خوشم هات هیگر از...  کن حمله و

 

 سرخ لحظه به لحظه چرا دونست ینم افسون که یصورت و افسون مقابل در و

 :گفت و رفت عقب شهیم

 .... داره ییرازها خودش واسه یکس هر ، نکن قضاوت زود_ 

 

 : گفت تحکم با و کرد افسون  به رو پشتش ، دیکش یقیعم نفس و

 .ایب و بشور صورتتو برو کارمون سر میگردیبرم_ 

 

 و گذاشت عقب به یقدم بود نشده رها پوالد نگاه یجادو از هنوز که افسون

 . بست سرش پشت رو در و شد خارج اتاق از ، دیکش در سمت به رو پاهاش

 

 قبل ساعت مین پوالد یمنش که کرد روشکر خدا اتاق از شدن دور نیح

 . بود رفته و گرفته یمرخص

 . دیشن یم رو هاشون حرف دینبا کس چیه

 

 ؟ یچ خودش اما

 .کردیم سردگمش چرا پوالد

 . بود سرش تو هنوزم اش مردونه و  گرم یصدا

 !یمن تومال_ 



 ! نکن هیگر

 .زهیریم بهم اعصابمو

 

 . دیرقص یم هاش چشم تو نگاهش

 . دیکش یم شعله چشمهاش قاب تو که سرکش و بیعج نگاه اون

 

 .بود آورده هجوم بهش پوالد سمت از که ییگرما اون

 ریتاث تحت رو افسون لحظه چند یبرا و داشت وجود صداش تو که یدیام

 . بود داده قرار خودش

 ؟ بودن یچ ی نشونه نایا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 رو سرش آوردن باال ییتوانا  ، انداخت نییپا رو سرش  نشست پوالد یجلو

 . نداشت

 

 حرفش که بود بهتر و بودند سوختن حال در هاش گونه اما نبود خودش دست

 . زدیم افتاده ریز به سر با را

  

 . دیپرس و دیگز رو زبونش ، دیکش یآه ضعفش خاطر به

 به یکن دوارمیام یخوایم چرا...  اس زنده برادرم یدار دیام انقدر چرا_ 

 ؟ دمیند ازش یا یخوب چیه که یا یزندگ
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 .داد جواب رحم یب و رک و برداشت رو یا پرونده از یکی پوالد

 ! یشد زیانگ رقت_ 

 

 : گفت بلند و دیپر جا از یحرص افسون

 .خوبه نزاکتم و ادب کمی_

 

 . زد هیکنا یخونسرد با آورد باال رو سر پوالد

 . یکن نگام یکرد جرات بالخره_ 

 

 . داد ادامه و کرد یمکث و

 !  یقرمز_ 

 



 تنش سر سرتا تو خون گرم انی،جر گرفت تپش قلبش و زد خشکش افسون

 یب....   بزنه رونیب حرارت تنش تمام از و بشه قرمز قبل از شتریب شد باعث

 ! داشت رو کردنش ونهید قصد پوالد شک

 

 : گفت تزلزل یکم با و داد قورت رو دهنش آب

 و حیتفر ی هیما من...  یبزن حرف ینجوریا و یکن ام مسخره یندار حق_ 

 . ستمین تو یباز اسباب

 

 بود کرده زنده دوباره رو یواقع افسون و دهیرس هدفش به ، زد یشخندین پوالد

 .... باشه بوده کردنش زده خجالت متشیق اگر یحت ،

 مهم براش پوالد یول  بشنوه پوالد از رو ها حرف نیا یکس بود دیبع  چند هر

 . نبود

 

 بده شکستش  افسون بزاره دادینم اجازه بهش اش یخودخواه و یطلب انحصار

 تونست ینم اگر رفت یم سوال ریز غرورش ، بمونه یمنف حالت اون تو و

 . برگردونه قبل حالت به افسونو

 

 . داد جواب مکث با عمد به و انداخت افسون به یخاص نگاه

 یشیم باعث خودت گفتم بهت قبال....  افسون یستین یباز اسباب من واسه_ 

 ینم انتظارتو هایتنب مدل نیا از یکن رفتار درست اگر...  بدم نشون واکنش من

 !  کشه

 

 که یحال در یعصبان و زنان نفس نفس  گرفت پوالد سمت به انگشتشو افسون

 : گفت بود شده آروم یبیعج شکل به پوالد حرف دنیشن از ذهنش

 !   نزن حرف ینجوریا من با_ 



 

 نیا به  تونست ینم افسون و دیتپ یم شدت به قلبش اما بود شده آروم ذهنش

 . بود همونجا هنوزم ترس ، کنه قبول رو احساس نیا ها یراحت

 

 ! یداریپا و قوت همون به

 خودش با داد ینم اجازه یراحت نیا به و بود دونده شهیر افسون یپ   و روح تو

 . ادیب کنار

 

 برگردونه اش یعاد حالت به زودتو چه هر رو افسون بود کرده قصد اما پوالد

 ، بشه رها غم حالت اون از یکم تا بده آزاردهنده افکار و یمشغول دل بهش و

 یم خودش عاشق رو افسون تونست یم اگر یحت که بود خودخواه یحد به

 . بشه تموم گرون دوشون هر یبرا دیشا ها حرف نیا نبود مهم براش و کرد

 

  مطمئن خودش به اندازه از شیب و بود مغرور ، شد ینم عاشق اون حال هر به

 . کرد یم جیگ رو افسون و کرد یم رفتار پروا یب پس

 

 و بود شده سرگرم ، زد لبخند یالیخ یب با و گذاشت پاش یرو ، رو پرونده

 : گفت ، کردیم خوشحال اونو بودنش ظالم

 ادم من گفتم قبال ، نکن رفتار ینحوریا من یجلو پس ؟ نکنم تتیاذ یخوایم_ 

 یسع پس بشه خارج من کنترل ریز از یزیچ چیه دمینم اجازه و ام یریستخگ

 روز هر هتیتنب و شکنجه وگرنه یبرگرد تیقبل حالت به زودتر چه هر کن

 . قبل روز از بدتر روز هر...  کنهیم دایپ ادامه

 

 . داد جواب نهیک با و نشست  پوالد با کلکل از خسته افسون

 . برگردم  محاله  برم نجایا از امروز یوقت_ 



 

 : گفت و داد هل افسون سمت به رو پرونده پوالد 

 !  کوچولو جاسوس یرمیاس!  یتون یم مگه_ 

 

 : گفت ناخوداگاه و دیجو رو لبش یعصب ، برداشت رو پرونده افسون

 . میرج طونیش ، دوسر وید_ 

 

 . داد جواب تیاهم یب و گرفت قوس باال به لبش و کرد درشت چشم پوالد

 ... خورهیم خربزه یک هر_ 

 

 . دیپر حرفش نیب و فشرد رو پرونده افسون

 . ارمیم در سرت شویتالف روز هی خدا به_ 

 

 : گفت یخونسرد با و رفت کارش زیم سمت به ، شد بلند پوالد

 !  یتون ینم_ 

 

 : گفت یدستور و نشست زشیم پشت

 . ینشد تیاذ نیا از شتریب تا برس کارت به_ 

 

 مشغول فکرش و بکشه عقب یساعت یبرا شده یحت کرد مجبور رو افسون و

 . باشه کارش

 . رفت فکر به و داد هیتک اش یصندل به

 



 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ؟ کنه همراه خودش با رو افسون و  بده ادامه راه نیا به تونست یم یک تا

 

 داشت قرار روش روبه پوالد از ریغ یکس اگر که بود لجباز یحد به افسون

 رو عزمش ، اومد ینم خوشش افسون یجلو باختن از پوالد اما آورد یم کم

 . بشکنه رو افسون مقاومت سد تا بود کرده جزم

 ؟ یک تا اما

 !؟ ارهیب نییپا رو دختر نیا گارد تونست یم یزمان چه

 

 تا که بود یآدم نیتر خاص و نبود سهیمقا قابل یا گهیدخترد چیه با که یدختر

 . بود دهید حاال

 



 یسخت و رفتارهاش با خودش ی نوبه به افسون اما کنه قبول خواست ینم دیشا

 . بود کرده مشغول خودش به رو فکرش وجودش

 

 و  بده نشون خودش از متفاوت یها واکنش ها سال از بعد که بود کرده یکار

 . ببره لذت یکار انجام از

 در رو وجودش که یا یسرد و یدفاع الک از اونو دوسال از بعد افسون

 . بود کرده رها بود برگرفته

 

 رها به یا عالقه بود که یچ هر اما ستین عشق حس نیا اسم دونست یم

 نگه خودش یبرا عمر آخر تا رو افسون بود گرفته میتصم و نداشت کردنش

 . داره

 

 ! برسه  بهش یمرد چیه دست دادینم اجازه اما خواستشینم

 ای افسون   حق در ظلم کارش نبود مهم براش و نداشت حد اش یخودخواه

 الیخ یب تونست ینم فقط ، دینبا که ببره ییها یواد به رو خودش ممکنه

 . بشه افسون

 

 و بده رییتغ افسون قبال در رو رفتارش کرد یم وادارش ناشناس و یقو یحس

 . بشه مرد نیا به لیتبد

 حاال نبود قائل براشون یارزش یحت و داد ینم تیاهم یدختر چیه به که یمرد

 . بود کرده مشغول فکرشو که داشت خودش کنار رو یدختر

 

 

 : گفت خودش به



 الزم ، بچسپه بهم که باشم نیا نگران ستین الزم!  کنه یم فرق هیبق با افسون -

 و دمیم نشونش رو ام یواقع خود...  کنم رفتار عصا به دست کنارش ستین

 و بودن نیا یرو کنمیم سکیر.... نمیبب رو یباز نیا عاقبت مونم یم منتظر

 . داره رو ارزشش...  رمیم جلو

 

 . زد زل افسون به و کرد هم چفت رو هاش انگشت و

 رو پوالد اما دونست ینم خودش دیشا ، بود کرده عوض رو تفکراتش افسون

 داشتنش و کردن محافظت به لیم حرفاش با و بده ارزش بهش بود کرده وادار

 . بود کرده داریب پوالد وجود تو رو

 

 . بود نکرده فراموش را سوله بره خواست یم که یروز اون هنوز پوالد

 . نبود برو رونیب خوب ای بد بخت از و بود ذهنش تو افسون حرف اون هنوز

 محافظت دختر نیا از خواست یم که بود نیا اونم دونست یم رو زیچ هی فقط

 . کنه

 

 گرفت رو یابدارچ ی شماره ، برداشت رو  اش میس یب تلفن یگوش و کرد اخم

 : گفت و

 !  نیریش زیچ هی و اریب قهوه دوتا_ 

 

 . کرد مخالفت افسون گذاشت رو یگوش نکهیا محض به اما

 . ادینم خوشم هم ینیریش از....  ندارم دوست قهوه من اما ممنون_ 

 

 با و داد فشار هاش انگشت نیب رو خودکار افسون ، داد باال ابرو پوالد

 : گفت و شد بلند اش دفترچه برداشتن



 خاطر به امو ذائقه تونم ینم...  یبگ زور بهم یندار حق مورد نیا تو_ 

 ... کنم عوض یجنابعال

 

 : گفت و گرفت پوالد سمت به رو دفترچه و ستادیا زشیم یرو روبه و

 ... بخرم یزیچ هی خودم یبرا رمیم اجازه با....  الزم یها خالصه تمام_ 

 

 افسون با مخالفت بدون تعجب کمال در و گرفت رو دفترچه حرف یب پوالد

 : گفت

 !  یراحت جور هر_ 

 

 پوالد چون دینکش یطول اش یشاد اما بکشه یراحت نفس افسون شد باعث که

 : گفت آزاردهنده

 ! یدار وقت ساعت می،ن ایب و بخور همونجا_ 

 

 به فقط افسون اما موند جوابش منتظر و داد افسون لیتحو مغرور یشخندین و

 از یعصبان و بلند یها قدم ای که یحال در و کرد اکتفا هاش دست کردن مشت

 .زد غر لب ریز شدیم خارج در

 عمرا...  کرده ونمید...  کشمشیم خدا به...  یآزار ی کهیمرت....  زورگو_ 

 ؟ هیک کرده فکر...  هه....  نیبب حاال  برگردم ساعته مین

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 شد بلند زشیم پشت از ضرب به ، دیکوب اش هیپا یرو محکم رو تلفن یگوش

 .زد کمرش به رو هاش دست و

 

 . دیغر لب ریز

 ! یعوض....  بود خودم از اشتباه ، کردمیم رو فکرش دیبا_ 

 

 تو و کرده اخم شدت به ، فشرد و گرفت انگشتش نیب رو لبش هاش انگشت با 

 . بود رفته فرو فکر

 ؟ کردیم کاریچ  تازه دردسر نیا با دیبا

 ینم یطرف از  وفتهیب دینبا که یاتفاق تا  بزاره دست یرو دست تونست ینم

 ! رونیب ارهیب اونجا از اونو و بده انجام یا عجوالنه حرکت تونست

 

 یم خطر به اونم جون و رفت یم نیب از اهدافش تمام ، بود خطرناک شدت به

 . افتاد

 . نرسه یبیآس چکدومیه به که کردیم یکار دیبا

 

 ! هدفش نه

 !افسون نه و



 

 به فقط بود گفته جاسوسش تنها و نبود یقطع که بود دهیشن یخبر چند هر

 کار یک یبرا جاسوس نیا دوننن ینم و کردن شک گهید نفر چند و افسون

 . کنه سکیر تونست ینم اما ، کنهیم

 

 .دیرس جهینت به عیسر و گرفت ینفس

 .  داشت وجود حل راه کی مشکل نیا یبرا

 

 شدن خارج بیترت باز و بکشه رونیب اونجا از یشکل به رو افسون تونست یم

 افسون از شک و بشن متوجه اونا که یجور ، بده اونجا از رو اطالعات

 .شد یم درست اوضاع  بیترت نیا به بشه برطرف

 

 . دیکوب دستش کف به رو مشتش و انداخت نییپا رو دستش

 بده؟ نجات رو افسون و کنه استفاده روابدش از که بود دهیرس وقتش انگار

 

 فکر با شد متوجه و اومد خودش به ، کرد عبور ذهنش از یزیچ اثنا نیهم در

 . کرده فراموش یا لحظه یبرا رو هدفش ، افسون نجات

 

 ؟ چرا اما 

 ؟ کردیم یکار نیهمچ افسون خاطر به دیبا چرا

 ؟ بود شده افکارش یقاط اون چرا

 . گهید کس چیه نه ، کنه محافظت هدفش از بود الزم فقط قاعدتا

 

 .کرد باز رو هاش اخم و داد تکون یسر



 .ستندین راست رو خودشون با که نبود ییها آدم دسته اون از 

 .بود واضح براش سواالتش جواب

 

 رو افسون بود خواسته خودش ، بود کرده شروع رو یباز نیا خودش چون

 . جلو بره و کنه کشف

 

 یم اما بکشه کجا به قراره راه نیا اخر و وفتهیم یاتفاق چه نبود مهم براش

 .بود یالزام کنارش افسون وجود پس کنه امتحان نویا خواست

 

 و بزنه دست رو بهش ، بندازه دستش یکس اومد ینم خوشش گذشته اون از

 . بشه دوتا حرفش کنه یکار

 

 یباق خواست یم که یهمونطور هیقض پس افسون   مواظب بود گفته پوالد

 .موندیم

 

 . زد شخندین

 . داشت مهرآفتاب گروه دادن یباز و خطر نیا رفع یبرا یجالب افکار

 . بزنه نشون دو ریت هی با تونست یم دیشا و شدیم یخوب یسرگرم مسلما

 

 . هاش مشت تو افسون کامل گرفتن و  خطر رفع

 

 با تماس شدن وصل قبل ، گرفت شماره و دیکش رونیب بشیج از رو اش یگوش

 . کرد زمزمه یبدجنس



 شهیم یدنید ات افهیق.... یبد جوابمو یخوایم یجور چه نمیبب خوامیم_  

 .... کوچولو جاسوس

 

 طبق و تیجد با دیچیپ یگوش تو حسام یصدا و شد وصل تماس که یزمان

 : گفت سالم یب معمول

 حواست....  کردن شک جاسوسمون  به دهیرس خبر ، ستین خوب تیوضع_ 

 .بدم انجام الزمو اقدامات  من تا باشه بهش کامال

 

 دیبع ازش که یتیعصبان با بعد و داد گوش پوالد یها حرف به دقت با حسام 

 . دیپرس بود

 ؟یگیم افسونو_  

 

 : گفت هیکنا با و ومدین خوشش حسام لحن از ، کرد اخم پوالد

 اما کنهیم یجاسوس یک یبرا دوننینم چند هر...  کردن شک بایشک به دمیشن_ 

 ! بشه نیافر خطر تونه یم

 

 حسام شد باعث که کرد دیتاک" بایشک"    ی کلمه  افسون یخانوادگ اسم یرو و

 یناراحت سر از هاش دست و کنه افتیدر رو امشیپ یخوب به خط طرف اون

 . بشه مشت

 

 ینم حسام اما کردیم نییتع مرز حسام یبرا و بود خودخواه شهیهم مثل پوالد

 . کنه قبول تونست

  افتاده نیزم یرو برادرش مرگ خبر شوک از افسون که یروز اون ی صحنه

 . رفت ینم کنار هاش چشم یجلو از بود زده زانو کنارش پوالد و

 



 به توجه  به یلیم بود دهیند وقت چیه ، بود دهیند یشکل اون رو پوالد وقت چیه

 . کردیم فرق نگاهش روز اون اما باشه داشته گرانید

 خطر احساس و انداخت یم شک به اونو افکار نیهم و کردیم فرق حرکاتش

 . کردیم زنده وجودش تو رو

 

 داره افسون به یحس چه پوالد بود دهیپرس خودش از بارها بعد به روز اون از

 . بود کرده کار مشغول رو خودش جواب از دهیترس و

 

 بود آزاد رازش و فیوظا بند و دیق از کاش ، فشرد قبل از شتریب رو مشتش

 هر بود آزاد صورت اون در ، کنه کار پوالد دست ریز نبود مجبور کاش... 

 . بود افسون به شدن کینزد کارش نیاول مسلما و بده انجام خوادیم که یکار

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 . دیپرس و کرد کنترل رو خودش مجبورا

 ؟یدار یحل راه ؟ یکارکنیچ یخوایم اما هست بهش حواسم_  

 



 . داد جواب یخونسرد با پوالد

 . دارم_ 

 ؟ یکارکنیچ یخوایم بپرسم تونمیم_ 

 

 . داد جواب و شد رهیخ رو به رو به پوالد

 ... شهیم یقربان روابطم از یکی_ 

 

 بود کرده تالش براش یسخت به که یروابط خواستیم پوالد ، خورد جا حسان

 .دیپرس ناباور...  کنه یقربان رو

 ! یکنینم یکار نیهمچ وجه چیه به یگفت قبال_ 

 

 : گفت و زد کنار رو حسام یها قضاوت ، شد تر یجد پوالد

  از یکی دمیم حیترج....  وفتهیم خطر به هدفمون بره لو جاسوسم یوقت_ 

 ! یکرد فراموش زویچ هی انگار اما کنم فدا روابطمو

 

 .دیپرس نشدن و شدن قانع نیب حسام

 و؟یچ_ 

 

 . داد جواب نفس به اعتماد با پوالد

 ستنین من یجاسوسا اونا...  کنمینم یقربان رو یاصل روابط وقت چیه من_ 

 .ان زنده یمدرکا... 

 

 ؟یچ پس_ 



 داشته ها پرونده و ادیشه به میمستق یدسترس تونست یم که رو بایشک یوقت_

 عمال....  کردم اضافه گروه به یا گهید روابط همراهش ،  کردم استخدام باشه

 . روزها نیا یبرا

 

 . خورد جا حسام

 ؟ یکن استفاده ازش بره لو جاسوس رو هی اگر که ینیگزیجا واسه_ 

 ... کننیم کار ما گروه ریز تو که ییاونا ی همه یبرا...  نه_  

 

 .داد ادامه یحوصلگ یب با و

 یدیم انجامش درست شو مطمئن ، برس  گفتم که یکار به....  بسه سوال_

 . فعال.... 

 

 رو سوالش نیآخر عجله با کنه قطع رو تلفن پوالد نکهیا از قبل زد یپلک حسام

 . دیپرس

 حفظ هدفت تا یبنداز خطر به ادمو جون یخوایم که نگو... کن پوالدصبر_  

 ؟ بشه

 

 جواب یرحمیب با بعد بعد و کرد یمکث کنه قطع رو تلفن خواستیم که پوالد

 .داد

 . یفکرکرد درست_ 

 

 .زد داد و دیپر جا از حسام بالفاصله

 . نبود نیا قرارمون ؟یچ_

 



 .داد جواب و ستادیا رونیب به رو ی پنجره کنار پوالد

 یبرا بعد و جاسوسه اون کنن فکر کنمیم یکار....  حسام رهیمیم آدم اون_ 

 !  شهیم تموم یباز...  کشمشیم نرسه بهش دستشون نکهیا

 

 درشت یها چشم با  شدیم ادتریز لحظه به لحظه هاش یناباور حجم که حسام

 . زد داد شده

 ؟ خبره چه بگو...  تو...  تو ؟ یبکش ادم یخوایم_ 

 

 خواستیم اما گفتیم دینبا چند هر... دیخند ضرب به ، دیکش یقیعم نفس پوالد

 که ییرازها و داره افسون به حسام دونست یم که یحس از ریغ به گهید کباری

 داد نیب... کنه اعتماد حسام به نداره ازش یخبر پوالد کنهیم فکر و کرده پنهان

 .داد جواب داداشیب و

 

 از قبل دمیم حیترج یدار اصرار که حاال اما بدم حیتوض بهت نداره یلیدل_  

 ...  شهیم کشته ظاهر به ادم اون که بگم نشه پاره دادهات با گوشم ی پرده نکهیا

 

 یکارها بیترت دیبا ، گرفت فاصله پنجره از و کرد قطع بالفاصله رو یگوش و

 . دادیم رو الزم

 . بود مشتش تو افسون زود یلیخ

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 یبعض به یدسترس ی اجازه ، رفت یم شیپ آروم زیچ همه که بود یروز چند

 تونست یم و بود شده داده بهش مشترک ی پروژه خاطر به  ها پرونده از

 حساب به بزرگ یروزیپ هی نیا و ارهیب در رازها یلیخ از سر راحت یلیخ

 بود داده دستور بهش پوالد چون بود نکرده یکار چیه عوض در اما اومد یم

 منتظره ریغ شکل به پوالد امیپ از بعد بالفاصله و نره یاطالعات چیه دنبال که

 بهش رو یاصل یها پرونده از استفاده ی اجازه سخاوت کمال در ادیشه یا

 . کرد ینم منتقل بهش رو یخوب حس مسئله نیهم و بود داده

 

 و نکنه یحرکت چیه بود داده دستور بهش یجد صورت به پوالد طرف کی از

 یبزرگ منبع نیچن ادیشه  گهید طرف از و برسه اش روزمره یکارها  به فقط

 افسون خاطر نیهم به ، بود افتاده یاتفاق حتما پس بود گذاشته ارشیاخت در رو

 یم ندهیآ در که یاتفاقات تماشاگر دور از و داره نگه دست بود گرفته میتصم

 . باشه افتاد

 

 عالوه که حاال و نده انجام فکر یب رو یکار چیه بود کرده دیتاک بارها پوالد

 . ببره نیب از ارزش یب رو زیچ همه خواستینم ، داشت یهدف انتقام حس بر

 

 رو ییها پرونده یگاه و کردیم یدگیرس شرکت یکارها به فقط لشیم برخالف

 با و گرفت یم ازش رو ها پرونده شرکت یمنش که بردیم حافظ شرکت به

 گفتن سیرئ جناب ، دارند جلسه سیرئ جناب ، ستندین سیرئ جناب نکهیا گفتن

 پوالد افسون دادینم اجازه و کردیم سر به دست اونو کنندیم یدگیرس خودشون

 . نهیبب رو



 

 کنهیم یکار نیچن پوالد  چرا که بود متعجب بلکل روز چند نیا یط در افسون

 ؟

 

 کرد یم حس که چند هر ، بود یعصبان اوقات شتریب اما شدیم ناراحت یگاه

 .بود ناراحت هم باز اما داره کار نیا یبرا یخاص لیدل پوالد

 پشت  که یوقت از اما بشه باز روش به شهیهم استیر اتاق در بود کرده عادت

 و شهیهم پوالد داشت توقع اما بود بیعح ، شدیم یعصب موند یم درها اون

 . باشه داشته وقت براش گذاشت یم شرکت به پا اون که وقت هر

 

 رو ها پرونده که یحال در و اومد سر به صبرش هفته دو از بعد نکهیا تا

 با یمنش به رو بودش آورده نییپا که ییصدا با اما تیعصبان با دادیم لیتحو

 : گفت تیعصبان و اخم

 و رمیم دارم اس دوهفته من....  کامله یادب یب واقعا حافظ یاقا رفتار نیا_ 

 هر اما کنم یدگیرس کارها نیا به مایمستق  شده گفته من به هفته دو هر...  امیم

  چرا؟... مونمیم در پشت بار

 کنم قبول تونم ینم گهید....  دارن کار...  دارن جلسه....  ستندین  شونیا چون

 اون وارد من خواد ینم فقط و اتاقشه تو ستین دیگیم که االن بندمیم شرط.... 

 . بشم اتاق

 

 بود شده خسته اما دونست یم رو نیا خودش ، کردیم رفتار یمنطق ریغ داشت

 ؟ شدیم زده پس دیبا چرا ،

 ؟ بشه اتاق اون وارد تونست ینم  چرا

 

 : گفت اخم با جوابش در یمنش که ستادیا صاف تیعصبان با و



 واقعا دوهفته نیا ، ستندین شونیا دینکن باور  چه دیکن باور چه بایشک  خانم_  

  به برسه چه برن نهارخوردن یبرا ندارن فرصت یحت و بوده شلوغ سرشون

 گروه به دیبا رو پرونده نیا یبررس اول از چند هر...  ها پرونده نیا یبررس

 حافظ یاقا خود ، هیقض تیحساس خاطر به اما شدیم سپرده یعموم روابط

 هی دارن  جلسه شما با که بار هر از بعد و  بدن انجام رو کار نیا خواستن

 واقعا اواخر نیا اما دونمینم من رو لشیدل ، کننیم برگزار جداگانه ی جلسه

  گرفتمیم شما از رو ها پرونده من خاطر نیهم به شلوغه سرشون شونیا

 ! یعموم روابط گروه فرستادم یم مایومستق

 .  برسم کارم به دیبد اجازه لطفا حاال

 

 حواس و یمنش به توجه یب و انداخت در به ینگاه مین شدن هیتوج بدون افسون

 اتاق با اما کرد باز ضرب به رو در و رفت استیر اتاق سمت به اش یپرت

 . داد باال رو ابروش و شد مواجه یخال

 

 اما هیچ حافظ جناب با ات رابطه دونمینم من...  ستین اونجا یکس که گفتم_ 

 یطیشرا هر در که شرکته نیا قانون ، میستین گفتن دروغ اهل شرکت نیا تو ما

 . میباش روراست

 

 و بست مکث یب  درو باشند کرده پرتش نییپا به دره از انگار که رو افسون

 : گفت یمنش به رو

 . شم سر به دست ادینم خوشم فقط میندار یا رابطه چیه_ 

 

 : گفت طعنه با شدن کار به مشغول نیح در و انداخت باال یا شونه یمنش

 . یبگ راست  دیشا_ 
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 واکنش یکاف ی اندازه به ، نزد یحرف و انداخت یمنش به یچپ نگاه افسون

 .  کنه ترک رو شرکت بود بهتر و بود داده نشون

 

 بود رفته ادشی و بود داده تیاهم موضوع نیا به اندازه از شیب رازها نیا

 . کنهیم اعالم میمستق رو هاش حرف شهیهم و ستین یباز دورو اهل پوالد

 

 خروج راه و کرد جا جابه اش شونه یرو ، رو فشیک بند یشگیهم عادت به

 . گرفت شیپ در رو

 اما کنه دایپ براش تونست ینم یخاص ی شهیر و لیدل ، بود یعصبان هم هنوز

 . نبود قبول قابل براش موندن بسته در پشت

 

 به مونده قدم چند اما افتاد راه اسانسور سمت به و شد خارج شرکت در از

 . دید رو پوالد بالخره و شد باز درهاش اسانسور

 

 ، اومد یم سمتش به داشت و بود دهید رو اون هم پوالد ، کرد اخم حوصله یب

 ، بشه رو در رو پوالد با نداشت الیخ افسون اما کردیم حس نویا راحت یلیخ

 . بود شده تموم کارش یطرف از

 

 .  رفت یم دیبا عمال پس بود رسونده رو هاش پرونده

 یبررس باهاش رو ها پرونده ای و ندشیبب دوهفته نیا تو خواست یم اگر پوالد

 یبرا یلیدل پس ، بود نخواسته اما گرفت یم نظر در رو یا گهید یها میتا کنه

 . نداشت وجود افسون بودن



 

 پشتش ، گرفت پوالد از رو روش و کرد جمع رو یها چشم ، بود شده آزرده

 که پوالد به یتوجه و رفت پله راه سمت به بلند یها قدم با و کرد به رو

 . نکرد بود زده صداش

 

 : گفت حرص با لب ریز فقط

 خوب یلیخ ؟ نمشیبب بخوام دیبا چرا من....  برس کارت به گرفتار یآقا_ 

 ! کنهیم تا باهام

 

 یکس که انگار  پله راه تو ، زدیم نفس نفس بایتقر شد خارج که ساختمون از

 . بود دهیدو باشه دنبال

 ی شماره و بود خوردن زنگ حال در یگوش ، کرد پرتاب رونیب به رو نفسش

 . کرد یم ییخودنما پوالد

 

 . کنه یتوجه یب پوالد به بود مصر شدت به ، زد یپوزخند

 . بود کرده لج ها بچه مثل

 اما شد قطع تا خورد زنگ اش یگوش انقدر و ستادیا ساختمون وارید کنار انقدر

 . دیرس دستش به پوالد طرف از یامکیپ بالفاصله

 

 . شد مواجه امیپ نیا با و کرد باز رو امکیپ کنجکاو

 ؟ مرگته چه قایدق_ 

 

 . بود اعجوبه مرد نیا ، گرفت اش خنده یا لحظه یبرا

 . کرد تکرار خنده و حرص با لب ریز



 ؟ مرگته چه قایدق_ 

 

 :  گفت و افتاد راه ، چپوند بشیج داخل رو اش یگوش و

 . خان گرفتار مربوطه خودم به_ 

 

 محض به و داد تکون دست شد یم رد ابونیخ از که یا یتاکس نیاول یبرا و

 . شد سوار ، یتاکس توقف

 

 

 ــــــــــــــــــــ

 

 

 تیعصبان که افسون به و بود ستادهیا اتاقش ابونیخ به رو ی پنجره پشت پوالد

 ، بود رهیخ دیباریم ازش

 دهید  تیمشغول از پر یکار ی هفته دو از بعد بود شده خارج اسانسور از یوقت

 به طلبکار ینگاه با و کرده کج رو راهش دخترک تعجب کمال در و بودش

 . بود رفته راهرو سمت

 

 رو امشیپ و تماس بود کرده دایپ جرات ، گرفت فاصله پنجره از و کرد اخم

 . رهیبگ اش دهیناد و نده جواب

 نیرحسیام حیتفر پر ی خنده یصدا با و نشست زشیم پشت ، کرد اخم شتریب

 . دیپرس و اومد خودش به

 ؟ هیچ_ 
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 . بود سخت باورش که بود دهید یزیچ ، دیکش فکش به یدست نیرحسیام

 صحنه که حقا ، رهیبگ رو اش خنده یجلو تونست ینم اما کردیم اشتباه دیشا

 . بود یجالب ی

 

 دنید با و شده خارج اسانسور از پوالد سر پشت فاصله یکم با همه از اول

 رهیخ که یپوالد و رفت یم پله راه سمت به بلند یها قدم با  که یدختر

 یب پوالد که شد لیتبد نیقی به یوقت شکش و بود کرده شک کردیم نگاهش

 فرستاده یامیپ مخاطبش ندادن جواب از بعد ، گرفته شماره حضورش به  توجه

 .بود شده رهیخ یا نقطه به اخم با اتاقش ی پنجره پشت از و

 

 و نبود دقتش تمام به یازین چند هر ، برد کار به رو دقتش تمام نیرحسیام

 ! افسون جز ستین یکس دختر اون بود فهمونده بهش دخترک یکول یفیک

 

 مربوط یها پرونده و بوده اونجا یمنش ی گفته به اومدنشون از قبل که یدختر

 . بود داده لیتحو رو پروژه به

 

 .داد جواب و دیخند بازهم

 . ستین یخاص زیچ_

 

 کرد باز رو هاش اخم دونست یم رو نیرحسیام یها خنده لیدل نکهیا با پوالد

 :گفت گرفتن شماره نیح در و برگشت اش یاصل قالب به ،



 .  نکن کج من واسه لوچتو و لب اون پس_ 

 

 رفت ینم نیا از جلوتر ، دیخند باز و نداد پوالد ی طعنه به یجواب نیرحسیام

 ، کنه تیاذ رو پوالد یرپوستیز یقول به و ببره لذت ازش تونست یم اما

 ! اومد یم شیپ کم که بود یفرصت

 

 شد ینم پاک نیرحسیام یها لب یرو از که یا خنده به یچپ نگاه پوالد

 : گفت یگوش تو و انداخت

 ! زودتر فقط...  اریب رو قرادادا_ 

 

 : گفت و انداخت پا یرو پا نیرحسیام ، کرد قطع رو تلفن

 . ازاده وقتم امروز...  یدار یا عجله چه_ 

 

 . داد یصندل به رو اش هیتک پوالد

 . یمیکر شرکت برم دیبا_ 

 

 خنده نیب در و دیخند  یپوق نیرحسیام  حرفش شدن تموم از بعد و بالفاصله

 : گفت

 ؟یدار شوق دنشید واسه انقدر_ 

 

 . انداخت نیرحسیام به ینگاه هیسف اندر عاقل ، دیکش یقیعم نفس پوالد

 خودت واسه یبافیم هیچ شروورا نیا ، سرت به زده سارا نبود خاطر به_ 

 ... یحساب مرد کنم یعمل امو نقشه  برم دیبا امروز.... ؟

 



 حال هر به اما داشت خبر پوالد ی نقشه از ، کرد جمع رو لبهاش نیرحسیام

 عالقه که داره هم یا گهید لیدل پوالد ، لیدل نیا از ریغ دونست یم و دیخندیم

 . نداره کردنش برمال به یا

 

 و کرد اکتفا یکوتاه لبخند زدن به و جمع رو اش خنده نانهیب خوش و دواریام

 . دیپرس بحث دادن کش یجا به

 الزم که یاطالعات فیتکل پس رون؟یب شیاریب اونجا از یخوا یم واقعا_ 

 کنه؟ کمکت تونهیم یک شه؟یم یچ یدار

 

 . بشه جاسوس یبود مخالف که تو شده یچ_

 .بدونم جوابشو خوامیم که هیسوال حال هر به اما هستم هنوزم_

 

 .داد جواب و گفت یپوف پوالد

 رو خواستمیم که یاطالعات بایتقر چند هر...  تهیاولو تو آوردنش رونیب فعال_ 

 سخت اونقدرا اطالعات یباق کردن دایپ پس دستمه سرنخا ، آوردم دست به

 بشه جونش حفظ بر عالوه تا رونیب ارمشیب دمیم حیترج نیهم واسه  ستین

 .. خطرناکه یلیخ اونجا بودنش...  بشه حفظ ماهم هدف
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 یم فرو وکالتش جلد تو که یمواقع مثل ، کرد زیر رو هاش چشم نیرحسیام

 . دیپرس  دیکش یم ماست از رو مو یقول به و رفت



 رونیب وسط نیا اس، گهید یکی کار کنن فک یکن یکار هی یخوایم  تو_  

 درسته؟...  باشه الزم دینبا افسون آوردن

 

 . زد پوزخند پوالد

 حرفه اونقدر اونا اما کنمیم منحرف ذهنشونو  من....  نجاستیهم اشتباهت_ 

 و من با  دائما افسون که خصوص به کنن حفط تشونویحساس بازم که هستن یا

 دمیم حیترج....  دنیم نشون تیحساس قبل از شتریب پس تماسه در شرکت نیا

 میبعدش اتفاقات و بارها ییجا جابه کینزد که  حاال و نکنم سکیر مورد نیا تو

 کار خوب خاطر به یادیز اطالعات نجایهم تا....  نکنم یباز وارد اونو

 .... شده بمونینص کردنش

 

 نیا اگر و دادینم انشیاطراف به یادیز تیاهم پوالد قبال ، زد پلک نیرحسیام

 دهنده نشون دید یم االن که یزیچ اما نبود بارز حد نیا به داشت وجود تیاهم

 . کنه محافظت دختر اون از خواست یم پوالد که بود نیا ی

 

 دستش از یکار اما باشه داشته تیواقع هاش حدس بود دواریام نیرحسیام

 . موند یم افتاد یم ندهیا در که یاتفاقات منتظر و نشست یم دیبا ، اومد یبرنم

 

 . خوردیم گره بهم  پوالد و افسون سرنوشت دیشا

 

 ریاخ یرفتارها لیتحل از دست نیرحسیام ، شد وارد و زد در به یا تقه یمنش

 : گفت پوالد روبه و نشست تر صاف ، برداشت پوالد

 ام؟یب من الزم  _

 

 دونه دونه رو بود گرفته قرار جلوش یمنش توسط که ییها پرونده پوالد

 :گفت و برداشت



 ... نه_

 

 . دیپرس یمنش از  و

  ناس؟یهم_   

 .قربان بله_ 

 کی نده مالقات وقت کس چیه به امروز!  یبر یتون یم...  خوب یلیخ_ 

 . رونیب رمیم دارم گهید ساعت

 

 .داد جواب عانهیمط یمنش

 ... فقط....  قربان چشم_ 

 

 . دیپرس پوالد

 ؟یچ فقط_ 

 

 . داد جواب کردن پا اون و پا نیا یکم از بعد یمنش

 سرش به دست دیدار اس دوهفته داشتن گله ، بود یعصبان یلیخ بایشک خانم_

 .دیکن یم

 

 اون و پوالد حالت نیا اما شد ینم متوجه یمنش دیشا ، داد تکون یسر پوالد

 ی نشونه بود افتاد هاش چشم ی گوشه که ینیچ و لبش ی گوشه محو شخندین

 . بود بردنش لذت

 

 : گفت یمنش به رو بهش توجه یب پوالد  و دیپر باال نیرحسیام یابرو هردو

 . یبر یتون یم_



 

 رفتارهاش یکالبدشکاف از اونو و گرفت نیرحسیام سمت به رو یا پرونده و

 . دیکش رونیب

 نیبب ، میخورد مشکل به کمی مقابلمون طرف با بنداز پرونده نیا  به نگاه هی_

 . انهی بردارن یلحباز از دست میکن یکار هست یراه

 

 نباریا ، شد رهیخ پوالد صورت  به دوباره و گرفت رو پرونده نیحس ریام

 . بود کرده اشتباه دیشا ، نبود صورتش تو گذرا حس اون از یاثر

 

 فرو شرکت ی کارکشته یالملل نیب لیوک قالب ،تو افتاد ابروهاش نیب یگره

 :گفت و رفت

 ه؟یچ سر بحثشون بگو فقط....   باشه_ 

 

 که یوقت تمام از  ساعت کی بایتقر و کرد دادن حیتوض به شروع دقت با پوالد

 . نشد زده افسون با رابطه در یحرف چیه بودند هم کنار

 

 نیرحسیام اخر در و کردند یم یبررس رو ها پرونده کار در غرق دو هر

 : گفت و داد پوالد لیتحو رو پرونده نیاخر

 نظرم به ، کنم اشون مطالعه بازم دیبا ، دفترم بفرست کردمو جدا که ییاونا_ 

 . کنم یبررس دیبا که داشت  نکته تا چند

 

 از بعد هم پوالد بود، شده خارج شرکت واز کرده یخداحافظ پوالد از و

 . بود کرده ترک یمیکر شرکت به رفتن قصد به رو شرکت کتش دنیپوش

 

 [۱۱:۱۴ ،۲۰۱۸/۳/۲۹(, ]هزارتو)ایفاد



[معجزه توسط شده ارسال] 

 164_پست#

 

 افسون چرا بود شده متوجه و شدینم محو شخندشین راه طول در که یحال در

 . شد ادهیپ و کرد پارک یا گوشه رو نیماش  داده نشون یالعمل عکس نیچن

 

 و بشه باخبر اومدنش از  خواستینم چون بود اومده افسون با یهماهنگ بدون

  ی افهیق خواست یم.  کنه دایپ دنشیند یبرا یراه یلجباز با معمول طبق

 الزم یها یهماهنگ قبال البته ، نهیبب شنوهیم خبرو نیا یوقت رو شوکه افسون

 افسون که ییزمانها یبرا و افسون یجا به که شرکت موقت یمنش با رو

 ادیشه به رو اومدنش خبر و کرده بود اومده سرکار به نداشت حضور سرکار

 . بود راحت اش نقشه بودن درست بابت از الشیخ پس بود داده

 

 جلد تو رفته فرو و کرده پنهان رو لبخندش ، شد شرکت وارد بیج به دست

 بود تلفن با صحبت حال در که یافسون زیم یرو به رو مغرورش و خونسرد

 . ارهیب خودش به اونو تا کرد یا سرفه تک و ستادیا

 

 اخم ممکن مکان   نیتر کینزد از یمرد ی  آشنا ی سرفه یصدا دنیشن با افسون

 . دیرس خواست یم که یا جهینت به سرش کردن بلند با و کرد

 

 رحم یب و خونسرد جالد   کی مثل که بود پوالد نیا  و نبود االتیخ واقعا

 ینم افسون و بودند یمیکر شرکت تو که ییاونجا از ، بود ستادهیا جلوش

 و داد قورت رو دهنش اب ناخوداگاه بده نشون رو مناسب العمل عکس تونست

 :گفت و شد بلند پوالد یپا یجلو اخمش حفظ با

 . حافظ جناب ریبخ روز_

 



 نگاه جواب در وار طعنه اما یرسم افسون فرار به اشاره بدون پوالد

 :گفت سردرگمش

 ! یمنش خانم بده اطالع ستیرئ به ، داشتم مالقات وقت...  ممنون_

 

 جمع رو خودش ، دیکش ینفس و زد یپلک ، بود شده دستپاچه یکم که افسون

 وقت نیگزیجا یمنش داد احتمال ، کنه دور رو پوالد اومدن بهت تا کرد جور

 : گفت حرص با لب ریز ، ادیم پوالد که نگفته بهش و باشه داده

 . رمیگیم حالتو ، پرت حواس -

 

 : گفت تماس شدن وصل از بعد و گرفت رو ادیشه ی شماره بالفاصله و

 ... حتما....  االن...   بله....  اومدن حافظ جناب قربان_

 

 کرد اشاره جلو به دست با کرد قطع رو تلفن ، شد  تموم که اش یرسان اطالع

 : گفت و

 . دییبفرما_

 

 انداخت افسون  به خونه یم رو روح از نقطه نیاخر تا  که یقیعم نگاه پوالد

 یبرا دستش اما نموند دور افسون چشم از که  خورد نیچ چشمش ی گوشه و

 بسنده لبش پوست دنیجو و رفتن جلو به تنها پس بود بسته یالعمل عکس هر

 . کرد

 

 به افسون که یزحمت به تیاهم یب پوالد ، کرد باز رو در و زد در به یا تقه

 تیعصبان با رو افسون و شد اتاق وارد و داد تکون یسر تنها بود داده خودش

 . گذاشت تنها

 



✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۱۱:۱۵ ،۲۰۱۸/۳/۲۹(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 165_پست#

 

 دادن دست از بعد مرد دو هر داد، سالم و گرفت قرار ادیشه یرو روبه پوالد

 . دیپرس یکنجکاو با ادیشه و نشستند

 نجا؟یا یایب شده باعث یچ_ 

 

 : گفت و انداخت پا یرو پا مبل یرو داده لم پوالد

 پشت بشه رو یزیچ نیهمچ کنمینم فکر م،یکن عوض کارو روال خوامیم_ 

 از یکی ، کهینزد کردنش وارد و محموله لیتحو زمان که یدونیم گفت تلفن

 شرکت دو اواخر نیا یبرا بخوام ازت خوامیم که نکهیا نجایا به اومدنم لیدال

 از ندهینما هی ای مشترک میت هی به ازین شرکت دوتا نیا کم دست ، کنند کار باهم

 من نظر از پرونده یکل با یمنش هی ی روزانه امد و رفت ، داره شما سمت

 . ستین یجالب زیچ

 

 نقشه خواست در نیا پشت دیشا ، شد رهیخ پوالد به مشکوک و یفکر ادیشه

 قابل شنهادیپ که چند هر ، بشه تموم ضررشون به بود ممکن و داشت وجود یا

 . کرد ردش ها یراحت نیا به شد ینم و بود یقبول



 

 پوالد خود یبرا تونست یم حافظ شرکت تو افرادش از یکی بودن واقع در

 خودت مقر وارد رو دشمن افراد از یکی که موندیم نیا ،مثل باشه نیافر خطر

 یکار وقت چیه پوالد اما یبد نشون بهش رو یدیکش که ییها نقشه تمام و یکن

 یم نیب از شنهادیپ نیا دادن تو یدقت یب احتمال پس داد ینم انجام لیدل یب رو

 .رفت

 

 .دیپرس و کرد یا سرفه تک

 ؟ یدار نظرت مد رو یکس_ 

 

 نظر ریز رو ادیشه صورت خطوط و افکار رج به رج خوب یلیخ که پوالد

 . داد جواب بود گرفته

 و من که ییاونجا از خوب اما  شرکتت ی کارکشته یکارمندا از یکی قاعدتا_ 

 یط در و میهست واقف اومده شیپ االن تا که یمسائل به کامال  ام ییاجرا گروه

 یخوا ینم رمیگیم جهینت پس ، داده انجام رو کارها ارتیدست مدت نیا

 پس اس هودهیب مسئله نیا یرو اصرار و یکن مسئله نیا وارد گتوید یکارمندا

...  کنم شرکتم تو پروژه نیا از یعضو موقت صورت به تویمنش دمیم حیترج

 .رسونه یم شما دست به رو گزارشات فقط و کنهیم کار من شرکت تو عمال

 

 . دیپرس  داشت کارهاش تو اوقات اکثر که یدقت با و کرد اخم ادیشه

 ؟ بوده یمشکل االن تا...  میبکن نکارویا که داره یلیدل چه_ 

 

 : گفت و داد تکون یسر پوالد

 نتونستم که بوده شلوغ سرم یا اندازه به من دوهفته نیا اما وجه چیه به نه_ 

 چیه به هفته دو نیا...  کنم یدگیرس دیبا که اونطور ها پرونده از کدوم چیه به

 از نفر هی دمیم حیترج خاطر نیهم به نداشتم رو یکار نیهمچ وقت وجه



 یها زمان و کنه کار من شرکت تو وقت تمام صورت به شما از شرکت

 یساعتا تو نکهیا نه برسونه دستم به رو دارم الزم که یاطالعات من یکاریب

 اما بدم انجام نکارویا ییتنها خودم دمیم حیترج چند هر... بره و ادیب یخاص

 لیدل نیهم به بدم رو کاره شرفتیپ گزارش شما به من قانونه که یدونیم خودت

 . کنمیم شنهادیپ رو یزیچ نیچن

 

 شک بهش که بود یکسان از یکی افسون ، رفت باال ادیشه یابرو یتا کی

 ؟ ستین جاسوس که بود  نیا ی نشونه شدیم خارج شرکت از اگر و داشتند

 و کمه پوالد یبرا بایشک افسون کردن یجاسوس احتمال که بود نیا ی نشونه

 ؟ شدیم برعکس تیوضع عمال

 

 داره وجود یلیدل چه پس باشه جاسوس دختر نیا اگر دیپرس خودش از دیترد با

 ؟ خودش شیپ ببرتش و بکشه رونیب اونو حافظ

 نقطه به لیتبد اونو نکهیا نه کنهیم نابود رو موانعش پوالد یرحم یب به یمرد 

 !دیشا...  دیشا پس داره نگهش خودش کنار و کنه خودش ضعف

 

 زل بود نشسته روش روبه مرموز و خونسرد شهیهم مثل که یپوالد به متفکر

 : گفت وار لبخند دیرس ذهنش به که یفکر با بعد و زد

 کمی یاریدست و یمنش نیهمچ دادن دست از خوب اما ستین یبد شنهادیپ_ 

 !  سخته

 

 حرف نیچن با و است بچه پوالد کرد یم فکر ادیشه اگر  ، زد لبخند پوالد

 . داد جواب تیاهم یب پس بود اشتباه در سخت دهیم نشون واکنش  ییها

 ی هیرو به ما و ینکن قبولش یتونیم منه شنهادیپ نیا...  یراحت جور هر_ 

 . ندارم یاصرار من ، میگردیبرم یقبل

 



 دهیم وا ها یراحت نیا به پوالد کردیم فکر اگر ادیشه ، زد یشخندین دل در و

 یجلو رو خودش وجه چیه به اما بود مهم براش افسون ، بود اشتباه در سخت

 . داد ینم لو بود طرفش از اشتباه کی منتظر که ادیشه

 

 ینم یول کرد یم دایپ یا گهید راه رفت ینم شیپ خوب اش نقشه نیا اگر

 . وفتهیب خطر به اهدافش گذاشت

 

 

 به هنوز ، کرد باز رو اخمش بود گذاشته نشیب ذره ریز رو پوالد که ادیشه

 . بود یاشتباه کار پوالد شنهادیپ با مخالفت اما داشت شک ایقضا نیا تمام

 

 نیا انیجر در کال که ییکارمندها از یکی دیبا کرد یم رد رو پشنهاد نیا اگر

 رو ها اون ها پرونده لیتحو از قبل که ییاونجا از و فرستاد یم رو بود پروژه

 و شدیم سردرگم نداشت خبر یچیه از که یکارمند مطمئنا کردند یم یدستکار

 . کرد یم برمال هارو پرونده بودن یجعل تیواقع

 

 ، نبود یا عاقالنه کار فرستادنشون و داشتند رو درست اطالعات کارمندهاش

 به نامحسوس رو غلط مهین اطالعات جا همه از خبر یب و دختر اون که نیهم

 . بود شنهادشیپ قبول کار نیبهتر پس دادیم پوالد

 یراه و بود داده قرار  منگنه تو رو اون پوالد اما دونست ینم خودش ادیشه

 : گفت و زد لبخند عاقبت پس نداشت شنهادشیپ قبول جز

 

 

✨ 

✨✨ 



✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۱۱:۱۵ ،۲۰۱۸/۳/۲۹(, ]هزارتو)ایفاد
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 . ستین یبد شنهادیپ_

 

 ینیس افسون و گفت" ییتو ایب" ادیشه ، خورد در به یا تقه و نداد یجواب پوالد

 : گفت ادیشه به رو و ظاهرشد در درگاه تو دست به

 !  قربان سفارشتون_ 

 

 : گفت و زد یجد یلبخند ادیشه

 ! تو ایب_

 

 دست به ینیس و انداخت کرد ینم نگاهش یحت که پوالد به ینگاه مین افسون

 در ، گذاشت ادیشه و پوالد یجلو بیترت به رو ها قهوه و رفت زیم سمت به

 : گفت ادیشه نیح همون

 . کنمیم قبول شنهادتویپ_ 

 

 .داد ادامه و کرد خبریب جا همه از افسون   به یا اشاره و

 ! منه رابط و تو شرکت کارمند بایشک امروز از _

 

 دو هر اخم با افسون و شد رهیخ افسون به تیرضا با ، داد تکون یسر پوالد

 ! مرد



 یها میتصم بابت پوالد دست از و بود خورده جا افتاد یم داشت که یاتفاق از

 . بود یعصبان اش ییهوی

 کار حافظ شرکت تو و بره ادیشه شرکت از دیبا چرا کنه درک تونست ینم

 !کنه

 

 ادیشه خرف حرفیب بود مجبور اما کردیم قضاوت داشت پوالد افکار بلعکس

 .دیپرس ادیشه از فقط پس کنه دییتا رو

 قربان؟ کنم کار حافظ شرکت تو دیبا لیدل چه به من_  

 

 . داد جواب دست به قهوه ادیشه 

 و یباش شرکت اون تو ما رابط تو پروژه نیا تو قراره بعد به نیا از_ 

 ؟ یدار یمشکل... یبفرست من یبرا مایمستق رو گزارشات

 

 پس حس اما کردینم درک رو لشیدل ، بود سرجاش هنوز ،اخم زد پلک افسون

 پس خوردیم رو وجودش تمام خوره مثل داشت شدن انداخته رونیب و شدن زده

 :گفت نهیطماءن با و کرد یباز نقش تیموفق با اما یسخت به

 . اجازه با...  کنمیم شروع فردا از قربان نه_ 

 

 که کرد القا پوالد به رو حس نیا و شد خارج اتاق از نیسنگ یها قدم با و

 . راهه تو یطوفان

 

 . دادیم نشون رو واکنشش نیبدتر امروز یعصبان افسون

 

 

✨ 



✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 166_پست#

 

 سالم ، رفت شرکت یمنش زیم سمت به مایمستق و شد شرکت وارد ضیغ با

 .دیپرس  ینیچ مقدمه بدون معمول طبق و داده

 کارمو کجا دیبا بدونم خوامیم کنم کار نجایا دیبا امروز از  گفتن من به_ 

 ؟ نه ای باشم اونجا دیبا  که هست یاتاق ؟ کنم شروع

 

 که بود شده گفته بهش قبال ، گذروند نظر از رو افسون یبزرخ ی افهیق یمنش

 که بود مشخص اما کنه کار حافظ شرکت تو بعد به نیا از قراره بایشک افسون

 ! ی  ناراض کامال و نداره  حافظ شرکت تو کردن کار به یا عالقه چیه افسون

 

 ینم  اما بود کرده ییها قضاوت سشیرئ با اش رابطه موردنوع در قبال 

 رفتار شهیهم مثل کرد یسع خاطر  نیهم به دارن تیواقع حد چه تا دونست

 : گفت منظور یب  یتیجد با و کنه

 دهیچسپ و هیخال وقته یلیخ که راست سمت از دوم ،در شده اماده اتاق برات_  

 یبر اتاقت به رفتن از قبل یاومد یوقت گفتن سیرئ جناب یول  است  یر اتاق به

 . ششونیپ

 



 که یدر به آلود اخم و گرفت دهیناد رو یمنش یها حرف دوم قسمت افسون

 . دیپرس و کرد اشاره باشه اتاقش کردیم فکر

؟ اون_   در 

 

 .داد تکون سر یمنش

 تونمیم من یداشت  یمشکل اگرم هست، اونجا یدار الزم یچ هر ، خودشه_

 . کنم کمکت بهت

 

 :گفت و دیچرخ

 ! ممنونم_

 

 :گفت و زد صداش سر پشت از یمنش که افتاد راه اتاقش سمت به و

 ! ششونیپ یبر گفتن سیرئ جناب_

 

 جواب یعصب و کرد هم پیک رو لبهاش ، داد فشار رو اش یکول بند افسون

 .داد

 ...  بعدا ، ستین شونیا دنید یبرا یخوب وقت االن_ 

 

 به  بست سرش پشت رو در و رسوند اتاقش به رو خودش بلند یها قدم با و

 . نتشیبب خواستینم یحت که بود یعصبان پوالد دست از یحد

 

 ! دینبا که زد یم یحرف دیشا دیدیم رو پوالد تیوضع نیا تو اگر

 

 ! دیترس یم



 اون مثل و بشن یدلخور و گله به لیتبد هاش تیعصبان و ها حرف دیترس یم

 ! جونش به وفتهیب وار خوره بعدا که ارهیب ربون به رو یا جمله نیماش تو روز

 

 حال شده زده پس پوالد توسط کردیم حس نکهیا از ، دیترس یم احساس نیا از

 . داشت که یبد

 

 دهیناد تونست ینم که کردیم جلوه تیاهم با یحد به ذهنش تو پوالد نکهیا از

 . رتشیبگ

  قبل هفته دو از اما بشه واقع پوالد قبول مورد شهیهم خواست یم نکهیا از

 درخواست با هم بودند داده بهش که یا فهیوظ یحت ، بود شده زده پس توسطش

 . بود شده نابود عمال پوالد

 .دادیم آزارش ها نیا ی همه

 

 بهش ینحو به که یروز هر ، دید ینم رو پوالد که یروز هر دوهفته نیا تو

 . داشت یمتفاوت حال روزش هر ، نتشیبب خواد ینم پوالد شدیم گفته

 

 . بود یعصبان روز کی

 . یحرص روز کی

 . ناراحت روز کی

 . سرخورده روز کی

 !  دلتنگ   که بود شده نیا متوجه و اومده خودش به روز کی تینها در و

 

 هاش چشم از شرارت که رو خونسرد و مغرور صورت اون خوادیم دلش

 ! نهیبب بارهیم

 



 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۸:۱۶ ،۲۰۱۸/۳/۳۱(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 167_پست#

 

 آروم یبرا تالشش ، بودند فرسا طاقت یادیز اش یدلتنگ حس از بعد یروزها

 روز به روز بلکه بود نشده کم حس نیا تنها نه و بود دهیفا یب دلش کردن

 به قبل از شتریب نیهم و گرفت یم بال پرو و کرد یم شد قبل از شتریب

 . زدیم دامن تشیعصبان

 

  کنه قبولش وجه چیه به خواست ینم اما دونست ینم و دونست یم رو جواب

 .بود کرده فرار بود دهید رو پوالد شرکت نیهم تو یوقت پس

 

 به یدلتنگ حس همون باز بود اومده یمیکر شرکت به پوالد که ظهرش

 شیبرکنار و شدن زده پس اخر در و شدنش گرفته دیند اما بود اومده سراغش

 باهاش یحت که یحد به بود کرده یعصبان تینها یب رو اون پوالد توسط

 . کنه اروم کردن دعوا با رو خودش بود نخواسته ، بود نگرفته تماس

 



 بود برگشته خونه به بده استعفا نکهیا به میتصم با و بود دهیکش کنار  ناراحت

 و کردیم گل لجاجتش  اومد یم هاش چشم یجلو پوالد صورت که یوقت اما

 .اومد یم جوش به خونش

 

 هر به و کنه شروع رو ،کارش شرکت بره صبح بود گرفته میتصم آخر در

 سر گردونه برش و رهیبگ پس رو حرفش پوالد  کنه یکار شده که یقیطر

 . بکشه پس پا و باشه فیضع خواستینم چون اولش یجا

 

 . کنه رو ، رو هاش دست هم و یمیکر دست شده که یشکل هر به خواستیم

 

 بهش هم باز و اومد کباری یمنش ، رفت کلنجار خودش با یکار وقت انیپا تا

 و نگذاشت یوقع حرفش به افسون اما بره پوالد دارید به دیبا که کرد یاداوری

 . شد یط منوال نیهم به زمان و کرد موکول یا گهید زمان  به رو دارید

 

 لیمیا با براش که ییها پرونده ی پوشه  ، شد تموم اش یکار میتا یوقت

 بسته در به توجه یب و کرد خاموش رو وترشیکامپ ، بست رو بودند فرستاده

 از قبل اما شد خارج شرکت از یمنش از یخداحافظ از بعد و پوالد اتاق ی

 . دید اسانسور در یجلو رو پوالد برسه اسانسور به نکهیا

 

 ، متظرش   که بود مشخص و بود زده زل بهش اخم با ، ستادیا و خورد جا

 ییازمنشاء چه و تیعصبان از چه یبیعج یگرما و کرد دنیتپ یبنا قلبش

 . آورد هجوم بهش ناشناخته

 

 خودکار بدنش و کرد مشت رو دستش اش یجسم و یروح یها واکنش متعاقب

 . دیدو راهرو سمت به و گذاشت فرار به پا قبل ی دفعه مثل ، دیچرخ

 



 یها زدن پس و خواستشون ینم که یاحساسات و نهیبب رو پوالد خواست ینم

 . ادیب ادشی پوالد

 .نتشینب تا کرد فرار پس دادیم حیترج رو دنشیند

 

 سرش پشت از که یوقت اما رفت نییپا دوتا یکی رو ها پله و شد راهرو وارد

 برگشت عقب به یا لحظه یبرا ، کرد یمکث شد اضافه یبلند یها قدم یصدا

 نبود پوالد جز که یمرد بزرگ یها دست تو بازوهاش شد باعث تعلل نیهم و

 . بشه ریاس

 

 . انداخت نیطن هاش گوش تو  رحم یب و زمخت صداش

 ... دارید مشتاق....   عجله نیا با کجا_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 در صدا  به گوشش تو رو خطر زنگ که پوالد یصدا تُن از تنش یا لحظه

 . کرد تقال به شروع و اومد خودش به سرعت به اما دیلرز آورد یم

 



  تحکم با و داشت نگه رو هاش مچ افسون حاصل یب یتقال به توجه یب پوالد

 :گفت

 ه؟یچ ایباز مسخره نیا ریبگ اروم_

 

 . دیغر و دیکش پس رو هاش دست افسون

 ؟ یزنیم دست  بهم یحق چه به...  کن ولم_

 

 . داد جواب جانب به حق و زد پوزخند پوالد

 بهت بودم گفته یمنش به...  یکنیم فرار ینیبیم منو تا که یلیدل همون به_  

 ؟ هست سرت تو عقلم... یکرد فرار ها بچه مثل جاش به اما دفترم یایب بگه

 

 پوالد دستش کردن ازاد یجا به نداشت رو شتریب تیعصبان شیگنجا که افسون

 دور ازش یکم پوالد که کرد یکار اما دهیفا یب چند هر ، داد هل عقب به رو

 :گفت کنان پرخاش و بشه

 . نخوام ای امیب بخوام که مربوطه خودم به...  ستین مربوط تو به_

 

 رو راهش و کرده رها رو دستش دو هر مچ و کرد نگاهش وار سرزنش پوالد

 :گفت دواریتهد و اخم با ، کرد سد رفتن یبرا

 تو رمیبگ مچت یجا به نکن یکار ، یریم بعد میزنیم حرفامونو یستیمیوا_ 

 . یبخور تکون نزارم و بغلم

 

 : گفت ، نشست اش یشونیپ به شرم عرق و خورد جا یا لحظه یبرا افسون

 ... یب....  شرم   یب...   تو...  تو_ 

 



 سرکشش یها چشم دیند خودش تو رو یا کلمه چیه  گفتن ییتوانا  که یوقت

 عکس پوالد  گهید طرف از  ، نزد یحرف و گرفت پوالد فراخ ی نهیس از رو

 از یحرف نداشت قصد اما بود اومده خوش مزاجش به و دهید رو افسون العمل

 و سرد شهیهم مثل و گرفت باال رو سرش عوض در بزنه اومدن خوش نیا

 :گفت ظالم

 در  مدام اما سرجات بمون  گفتم بهت ، ییتو مقصرش  هستم که یچ هر_ 

 بهت یخوایم اگر پس ندارم تیکار ینکن یلجباز من با اگر....  یفرار  حال

 رفهمه؟یش....  یباش اروم کن یسع خودت نزنم دست

 

 نگاه پوالد به یحت تونستینم ، کرد قبول مجبورا اما رفت فرو درهم صورتش

 . شدیم گرم تنش افتاد یم اش نهیس به هاش چشم که بار هر ، کنه

 

 و کرده جشیگ یکم حس نیهم و بود نکرده اش تجربه حال به تا که یحس

 . برداره یلجباز از دست بود شده باعث

 

 راه لبه ، دیچرخ عقب به و دیکش یپوف  شد مواجه افسون موافقت با که پوالد

 . کرد شروع شکل نیا به رو حرفش و ستادیا پله

 ؟ دفترم یومدین امروز چرا.... ینداد رو روزمید امیپ جواب  چرا_ 

 

 ضیغ با ، داد هیتک سرش پشت سرد وارید به و انداخت نییپا رو سرش افسون

 . داد جواب صادقانه اما

 . بودم یعصبان_  

 

 .دیپرس و کرد لیمتما عقب به یکم رو سرش پوالد

 چرا؟_ 



 

 دادن جواب اوقات یگاه دختر  هی عنوان به ، کرد مشت رو هاش دست افسون

 براش یا چاره راه دادیم جواب دیبا اما بود سخت یلیخ سواالت دست نیا به

 کامال و کنه فرار تونست ینم نکهیا از دیترس یم پوالد از چون  بود نمونده

 . کنهیم عمل حرفش به پوالد که بود مطمئن

 

 .زد لب شجاعت با نباریا و برد باال رو سرش

 . یزد کنار زیچ همه از منو تو_ 

 

 صورت دنید با  افسون ، شد رهیخ بهش سکوت در و دیچرخ سمتش به پوالد

 نهیس به  نهیس ، رسوند بهش رو خودش و اومد جوش به خونش پوالد حالت یب

 : گفت و کرد علم قد جلوش بایتقر و ستادیا اش

  میخواستیم که یاطالعات و شرکت  اون...  باشه گفتم باش داشته هدف یگفت_ 

 ....  یگرفت ازم همشو یجنابعال اما هدف به شد لیتبد برام

 

 .دیپرس و برد فرو بشیج داخل رو هاش دست پوالد

 ؟ ینخوند اممویپ_  

 

 . دیکش هم تو رو هاش اخم افسون

 ... خونم ینم ادیب هم گهید یهزارتا ، نه_ 

 

 .دیپرس و کرد نگاهش ههیسف اندر عاقل پوالد

 ؟یکن کاریچ یخوایم حاال_  

 



 رونیب سوختیم تیعصبان شدت از  که اش نهیس از رو سوزانش نفس افسون

 برکنارش واقعا پوالد که بود نیا برداشتش بود دهیشن که ییها حرف با  ، داد

 یصدا پوالد بده اجازه خواستینم اما شکست وجودش تو یزیچ ، کرده

 :گفت خاطر نیهم به بشنوه رو شکستنش

 . لحظه نیهم و االن نیهم از...  سیرئ جناب دمیم استعفا_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۱۰:۳۶ ،۲۰۱۸/۴/۲(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 169_پست#

 

 سرحد تا رو مقابل طرف که یاخالق همون با ، کرد کج یکم رو سرش پوالد

 بودن مرموز و نگاهش تو دهیخواب شرارت اون با برد یم تیعصبان

 تن با و روند پس رو افسون قدم کی...  رفت جلو به قدم کی رفتارهاش

 .دیپرس ابهام از پر و اروم ییصدا

 چرا؟ یبدون یخوا ینم و_  

 

 . رفت جلو گهید قدم کی

 ؟ یباش شرکت اون تو نزاشتم چرا_ 

 



 . کنه ینینش عقب شد مجبور باز افسون و گهید قدم کی

 ؟ یموند در پشت چرا دوهفته یبدون یخواینم_  

 

 نهیس تو نفس شدم حبس و افسون رفتن عقب قدم کی...  گهید ترسناک قدم کی

 . اش

 ؟ یراحت نیهم به...  یبر و یبد استعفا یخوایم ففط_

 

 یلیخ پوالد و دیچسپ بهش پشتش وارید یسرد حس با افسون و گهید قدم کی

 یها چشم  به ینامرئ یا لهیوس با رو براقش یها چشم ، ستادیا بهش کینزد

 .دیپرس و دوخت یجدانشدن ، افسون

 ؟ کنمیم قبول استعفاتو  من یکرد فکر_ 

 

 ، داد فشار وارید به رو هاش انگشت پوالد ی مخمصه تو افتاده ریگ افسون

 .داد جواب

 بپرسم دیبا چرا...  بمونم دیبا چرا ادیبرن ازم یکار چیه یوقت...  یوقت_  

 ... منو تو... یزد کنارم یوقت

 

 رو حرف نیا زدن یجلو زبونش دنیگز با اما"   یزد پسم"  بگه خواستیم

 . شد ساکت و گرفت

 

 نییپا رو سرش اخر در و دیچرخ افسون چشم اون به چشم نیا از پوالد نگاه

 :گفت و زد یمحو لبخند و آورد

 . یا بچه یلیخ_ 

 



 با و  کرد خم مورب رو سرش ، کرد مشت وارید یرو ، رو دستش افسون

 . داد جواب شده جمع یلبها

 . ییتو کنهیم تیاذ منو داره که یاون...  ستمین_  

 

...  داشت یمرموز حس ، برد تر کینزد یکم هوا یب رو سرش پوالد

 . داشت دوست هم رو بهش شدن کینزد اما بده ازار رو افسون خواستیم

 

 : گفت و دیخند بالخره ، بگه ینیه افسون شد باعث شدنش کینزد و زد پلک

 به دیبا...  دمینم انجام لیدل یب ویچکاریه من یدون ینم هنوز چون یا بچه_ 

 .یدادیم جواب اممیپ به یلجباز یجا

 

 مگر بره عقب نیا از شتریب تونستینم ، چسپوند وارید به رو سرش افسون

 کردن فرار حال در و  برهم درهم سرش تو کلمات ، شدیم یکی وارید با نکهیا

 لکنت به زدیم حرف اگر وحشتناک یکینزد نیا خاطر به بود مطمئن و بودن

 . افتاد یم

 

 : گفت دلش تو و کرد اخم 

 . مرگمه چه ستین معلوم...  مزخرف حس نیا  به لعنت_ 

 

 که ییها مردمک از برد یم لذت افسون یها گونه یقرمز دنید از پوالد

 اومده وجود به نشونیب که یبیعج کشش و حس از ، بود شده براق و دیلرزیم

 .. نداشت حس نیا کردن دور به یا عالقه اما ی  حس چه نبود مهم براش ، بود

 



 بود زود هنوز اما کنه سکیر کردنش پروار رو و بمونه بده اجازه خواستیم 

 اسم حسش یرو که بعدها دیشا....  بدونه افکارش از یزیچ افسون که

 . شد یم باخبر زیچ همه از افسون  موقع اون گذاشتیم

 

  نکهیا علم با و داشت نگه همونجا رو صورتش خودخواهانه ، زد یشخندین

 طبق ستین زدن حرف به قادر واقع در ، زنهینم یحرف وجه چیه به افسون

 :گفت کننده شوکه معمول

 .... رونیب بکشم شرکت اون از رو تو شدم مجبور بود رفتنت لو خطر_ 

 

 دادیم نشون رو نیا افسون ی شده درشت یها چشم ، خورد هدفش به رشیت و

 .دیپر یم رونیب دهنش از اریاخت یب که یجمالت و

 .یعنی...  یعنی  ؟ منم دنیفهم یعنی...  رفتم لو یچ یعنی  ؟  یچ یعنی... ی_  

 

 به شروع شده تر اروم افسون کرد حس که یزمان و کرد سکوت ابتدا در پوالد

  یناراحت و یآزردگ اون از شد تموم هاش حرف یوقت و کرد ماجرا دادن شرح

 به رو جاش و نبود یخبر بود کرده لونه افسون صورت رج به رج تو که یا

 . بود داده ینگران با توام الیخ یراحت

 

 پر هاش چشم تو که یی" چرا" جواب در و کرد استفاده افسون سکوت از پوالد

 کرده مجبورش حرکاتش با که یافسون گوش کنار ، برد جلو رو سرش بود شده

 : گفت  جذاب و مردوانه یلحن با و کشدار ، بچسپونه وارید به رو سرش بود

 . کوچولو جاسوس کنم محافظت ازت خواستمیم_

 

 

✨ 



✨✨ 
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 نکهیا از ریغ بود کرده فکر یزیچ هر به ، رفت وا یا لحظه یبرا افسون

 . کنه محافظت ازش بخواد پوالد

 حس که گرفت سرعت چنان هاش رگ و قلب تو خون پمپاز بعد یا هیثان

 تنش یجا یجا تو یگرما حرکت ،  سوختنه حال در شیات تو تنش تمام کردیم

 . بود نیریش تینها یب بود داده دست به که یالیخ یراحت و یسبک حس و

 

 ،  رهیبگ رو نیریش حس اون یجلو تونست ینم اما بود نشده باورش هنوز

 .بود بسته رو مقاومتش یپا و دست بودنش سرکش اما خواستش ینم

 

 رونیب کرد فوت رو لرزونش و شده نیسنگ نفس ، فشرد  هم به رو هاش چشم

 .دیپرس زیر و

 ؟ کنم باور دیبا_ 

 

 تن یرو از اش هیسا برداشتن بدون داشت رو یبرخورد نیچن توقع که پوالد

 . زد لب شرارت از پر اما نرم افسون

 .گفتم رو تیواقع من...  نه ای یکن باور داره یبستگ خودت به_



 

 حس اون و بودند بسته هنوز هاش چشم ، انداخت نییپا رو سرش افسون

 . فشرد  بهم رو هاش دندون ، داشت انیجر هاش رگ تو هنوز نیریش

 

 حرف پشت از پوالد یرفتار صداقت چند هر اومد یم خودش به داشت کم کم

 یراحت نیا به تونستینم  بود افسون افسون، اما بود مشخص زشیام هیکنا یها

 . کنه قبول رو حس نیا ها

 

 شد دیناام روحش و تن شدن اروم از یوقت و دیکش نفس حاصل یب بار   نیچند

 بعدش رفتن ضعف و پوالد دنید از که رو هاش چشم و آورد باال رو سرش

 یتدافع حالت نیب خودکار صورت به ، بشن رهیخ بهش کرد محبور  دندیترسیم

 افسون به یشباهت چیه که بود شده یا زده شرم دختر به لیتبد یتهاجم و

 . نداشت یشگیهم

 

 :گفت و شد رهیخ روش روبه و سنگدل و ظالم ادم به مایمستق

 . کنم جبران رو لطفت نیا کنمیم یسع ، ممنونم_ 

 

 . زد  لبخند اش چونه دادن جلو با و داد ییابرو پوالد

 . سرکارت یگردیبرم فردا...  ستین استعفات به یازین_ 

 

 . کرد مخالفت

 . شده تموم من کار.... بمونم شرکت نیا تو نداره یلیدل اما_

 

 یباز نیا وسط کنم نییتع من که یزمان تا ماجرا نیا اخر تا تو ، هنوز نه _

 ... چون یبد استعفا یتون ینم وجه چیه به...  یسادیوا



 ستین قرار که نگفتم من...  دو...  نهیافر خطر و کننیم شک بهت...  کی

 ...   اولت سرکار یبرگرد

 که یاون و یریبگ سرخورد یتون ینم رو مایتصم  نیا  گفتم هم قبال...  سه

 یکل هنوز تو و من...  یسرکارت صبح فردا ، پس ، منم کنهیم فیتکل  نییتع

 . میبد انجام دیبا که میدار کار

 

 صورتش و داره نگه رو خودش نتونست نیا از شتریب مقاومت از خسته افسون

 شکل به و کردندیم حمله بهش یها چشم اون از که ییها شعله ، برگردوند رو

 نیا از زودتر چه هر دیبا ، کردیم تشیاذ بودند سوزاننده و گرم یوحشتناک

 بازم و ادیب بار به یا فاجعه که بود ممکن وگرنه کردیم فرار مخمصه

 . کنه یخرابکار

 

 .کرد موافقت به مجبور رو خودش تیموقع نیا از یخالص یبرا

 . برم دیبا گهید...  امیم فردا باشه_ 

 

 تو یشیآت  اون بر عالوه. رفت عقب یکم دید رو افسون ی عجله که پوالد

 . سوزوندیم رو دوشون هر گرفتینم رو جلوش اگر که بود شده برپا اش نهیس

 

 افسون یها گونه یقرمز به لذت با و ستادیا محکم و خونسرد درونش برخالف

 .زد لب بالخره و شد رهیخ

 . برو_ 

 

 نیا ادامه خاطر نیهم به شدنه اب حال در لحظه به لحظه افسون که دید یم

 بود دهیرس خواستیم که یواکنش اون جواب اون به ، ندونست زیجا رو یباز

 . کنه تازه ینفس و برسونه ازاد یهوا به رو خودش بده اجازه بود بهتر پس

 



 و کرد مشت داشتند رو ها یقرمز اون بردن تاراج قصد که رو هاش انگشت

 .داد ادامه

 ... نهیکم در هنورم خطر...  باشه برت و دور به حواست فقط_ 

 

 عجول جاش به ، کنه فکر زهایچ نیا مورد در که نبود یتیموقع تو اما افسون

 : گفت شدن دور نیح و زد چنگ رو اش یکول بند

 .... باشه....  باشه_ 

 

 دیبا ، کرد اخم و داد هیتک راهرو وارید به قهیدق چند افسون رفتن از بعد پوالد

 . کردیم حل رو مسئله نیا زودتر چه هر

 لحظه اون یزیچ ،تنها فرستندیم جلو داشتند یادیز مهرافتاب شرکت و ادیشه

 چون کرد یم محافظت بود کنارش که یدختر از دیبا که بود نیا بود ذهنش تو

 !  دهیم نشون یواکنش چه وفتهیب براش یاتفاق اگر دونست ینم

 فسون که بود دهیرس باور نیا به چون کنه محافظت ازش خواستیم فقط

 . داره رو ارزشش

 

 بلند اش یگوش یصدا بود لشیوسا یاور جمع حال در که یوقت بعد ساعت مین

 و دیکش رونیب بشیج از رو یگوش و گذاشت زیم یرو ، رو فشیک  ، شد

 . نشست لبش رو یبدجنس لبخند بعد و کرد باز رو امیپ افسون اسم دنیباد

 

 پوالد و انداخت یم نییپا رو سپرش داشت  کم کم پوالد یجلو سرکش افسون

 .بده ادامه رو افسون نیاهن ی هیروح با مبارزه کردیم مشتاق رو

 

 . که بود نوشته امشیپ تو



 یکنیم محافظت از نکهیا از اما یباش ایدن سیرئ  نیتر ظالم و نیبدتر دیشا_ 

 ... ممنونم
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 .اومد رونیب اشپزخونه از و خورد اب یکم با همراه رو قرص

 بایتقر و رفت مبل سمت به اش کننده جیگ یرفتارها و پوالد فکر در غرق

 ازش یکم ی فاصله با که یزن دو  به و کرد پرت مبل یرو رو، خودش

 .شد رهیخ بودند نشسته

 

 به بایز نموندن تنها یبرا و افسون خواست به شیپ ماه کی از که رایسم

 حال در دو هر و نشسته بایز به کینزد بود کنارشون وقت تمام صورت

 ، بایز به نگاهش ، بودند کردیم پخش رو یکمد سلایر  که ونیزیتلو یتماشا

 . نشست اخم به صورتش و افتاد مادرش

 

 . کرد هم چفت نرم رو هاش دندون و دیپرکش افکارش از پوالد

 شده الغر یبیعج شکل به و بود افتاده گود هاش چشم ریز ، رفته آب مادرش

 . بود

 

 نخوردن غذا ،  کنه انکار رو مادرش یماریب و ضعف تونست ینم زیچ چیه

 و ختیر یم سجاده یپا که ییها اشک و اش شبانه یها غصه ، مادرش یها

 . بود باخبر ها نیا ی همه از یخوب به افسون

 



 سردردش شدت و بود نکرده اثر قرص ، گرفت هاش دست نیب رو سرش

 . بود شده قبل از شتریب

 کردینم حالش به یکمک قرص دادینم اجازه هرگز اش آزاردهنده افکار چند هر

. 

 کرد؟یکارمیچ دیبا

 رو شیسع دیبا حداقل ، بکشه رونیب حالت نیا از رو مادرش تا بود یراه حتما

 . کردیم

 

 ادگاری که خونه یجا یجا به و کرد بلند رو سرش دیکش که یبلند هوف با

 قد و شده بزرگ خونه نیهم تو رضا  ، شد رهیخ بود خوششون بدو یروزها

 . بود دهیکش

 

 . افتاد یم رضا ادی  به خونه از یقسمت هر دنید با مادرش مطمئنا

 هر ، کرد مرور رو بود شده پررنگ ذهنش تو یوقت چند که یفکر و زد یپلک

 رو مادرش خاطرات ی شهیر دیشا اما بده انجام یکار نیچن نداشت دوست چند

 . برد یم نیب از

 

 تازه خاطرات با تازه طیمح هی تو رو شونیزندگ که بود نیا راه نیبهتر دیشا

 . وفتهیب رضا ادی به کمتر مادرش تا کردندیم شروع

 

 نیا واقع در ، نداشت یتیاهم کردند یم یزندگ توش که یا خونه افسون یبرا

 خوشحال کردیم عوض رو خونه اگر و نداشت دوست وجه چیه به رو خونه

 . شدیم

 

 و کرد مزه مزه رو بزنه خواستیم که یحرف ، دیچرخ بایز و مادرش سمت به

 : گفت مقدمه بدون زدنشون صدا از بعد



 . گهید یجا هی میبر...  بفروشم رو خونه خوامیم_ 

 

 : گفت یناراحت با و کرد اخم مادرش اما کرد نگاهش حرف یب رایسم

 میبر و میبفروش رو خونه ستین الزم اصال...  یبکن یکار نیهمچ گفته یک_ 

 . امینم کجا چیه من...  گهید یجا به

 

 مبل یرو از ، شد رهیخ اش یوعصبان ناراحت مادر به یخونسرد با افسون

 :گفت و رفته تر کینزد و شد بلند

 ؟یدید نهییا تو خودتو مامان_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 : گفت و زد حلقه هاش چشم تو اشک ، برگردوند رو روش دلخور بایز

 . شیبفروش یندار حق....  خورمینم تکون خونه نیا از من_ 

 



 رایسم به ینگاه مین با و گذاشت مادرش ی شونه یرو ، رو دستش افسون

 : گفت

 .یدیم کشتن به خودتو یدار نمیبب تونمینم...  مامان بهتره میبر نجایا از_ 

 

 پسرش.  بود کشتنش حال در اش مادرانه حس ، دیچک نییپا بایز اشک نیاول

 ...  کنه رها رو خاطراتش نداشت طاقت دلش و خواستیم رو

 در پا از اونو داشت اش بچه نبود درد و بود مادر ، انداخت نییپا رو سرش

 . آورد یم

 : گفت

 خودم دست بدم حال...  گهید یجا هی امیب و کنم ول رو نجایا تونمینم_ 

 ...ستین

 

 سوزنده هاش اشک یجلو ، آورد بایز فینح ی شونه به آروم یفشار افسون

 . گرفت رو اش

 زجر دارم که یستین من فکر به ؟ ستمین دخترت من مگه ؟ یک تا اما دونمیم_ 

 از زست یخواینم اما یشیم اب قبل از شتریب روز هر چشمام یجلو...  کشمیم

 .... مامان گذشته دوماه....  یبردار رفتارت

 

 از یقسمت ، شد رهیخ خونه یجا یجا به و کرد سربلند ، افتاد هق هق به بایز

 و دیکش یآه ، آورد یم فشار قلبش به تپش پر دیکش یم درد داشت که وجودش

 . بزنه لبخند کرد یسع

 .... کنم ترک رو نجایا تونمینم اما بشم خوب دمیم قول بهت_ 

 

 برداشت رو دستش و زد پس رو هاش اشک ، دیکش یقیعم نفس  دیناام افسون

 :گفت مادرش ی خواسته برهالف.. 



 . خونه دنبال رمیم فردا از_ 

 

 با و نشست اخم به صورتش اشک نیب ، دیپر جا از حرف نیا دنیشن با بایز

 . زد داد متزلزش احساسات ریتاث تحت و بلند ییصدا

 صورتت تو گهید بابات روح به ، افسون یبفروش رو خونه نیا یندار حق_ 

 . یبکن نکارویا اگه ندازمینم نگاه

 

 : گفت  و زد یتلخ لبخند افسون

 گهید ، صالحته به چون بدم انجام  نکارویا خوامیم ، مامان باش آروم_ 

 .یدیم کشتن به خودتو یدست یدست یدار نمیبب تونمینم

 

 : گفت رایسم به رو یعصب و آشفته بایز

 . یگرون نیا تو میبر کجا آخه ، رایسم بگو یزیچ هی تو_

 

 نداشت یدخالت چیه بایز و افسون بحث تو و بود ساکت لحظه اون تا که رایسم

 . داد جواب اش یشگیهم آرامش همون با

 ، یبگرد خونه تو نکهیا شده روزت هر کارت ، بایز موافقم افسون با من_ 

 شیپ ینجوریوا یخوایم یک تا  ؟ یک تا یول یکن هیگر و یکن مرور خاطراتتو

 هی اما درست ، دنیدزد رو رضا...  یکن فکر مثبت کمی یخواینم  ؟ یبر

 یخوایم بدت حال نیا با ؟ یکن کاریچ یخوایم موقع اون گردهیبرم یروز

 ؟ یکن استقبال ازش

 

 افسون...   کردیم درد قلبش ، زد چنگ اش نهیس به رایسم کمک از دیناام بایز

 رو یاهیس ی هیسا کردیم حس اما کرد تشکر و زد رایسم به یاجبار یلبخند

 .افتاده دهاشیام تمام



 

 داشت رو جراتش نه اما بود دهیشن رو برادرش مردن خبر خودش یها گوش با

 ... خبر نیا کردن بازگو به یا عالقه نه و

 

 : گفت و کرد کنترل رو خوزش 

...   یرسوند بیآس خودت به یکاف ی اندازه به...  مامان گهیم راست رایسم_

 . ندارم تحمل نیا از شتریب گهید

 

 بود نامتعادل اش یروح طیشرا ، نبود بدهکار ها حرف نیا هی گوشش اما بایز

 برگرده  روزمره یزندگ به دیبا و ستین فعال پسرش که کنه قبول خواستینم و

 یها مخالفت باعث نیهم و کردیم تحمل داشت رو ییباال یروح فشار ،

 . شدیم اش کورکورانه

 

 .زد داد و شد بلند یعصب

 . خورمینم تکون خونه نیا از من_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 : گفت و گرفت افسون سمت به رو اش اشاره انگشت

 یازین...  خوبه خوب حالم من...  یبزن دست خونه نیا به یندار حق توهم_

 . ندارم مادر از تر مهربون ی هیدا به

 

 تو دیبا کنه قبول خواست ینم شقش کله مادر ، فشرد بهم رو لبهاش افسون

 .بره یخوب به رو حالشون کمی دیشا تا  بشه جادیا رییتغ بارشون مشقت یزندگ

 .بده دست از رو اش خانواده عضو تنها خواستینم اما کردیم درکش چند هر

 

 یا چاره دیشا...  ستادیا مبل پشت و زد دور رو مبل ، زد پوزخند و شد بلند

 .نداشت ببره شیپ اجبار و زور ی لهیوس به رو کارهاش نکهیا جز

 

 معمول طبق و محکم ، گذاشت کنار رو یمهربون و دیکش توهم رو هاش اخم

 : گفت یعصب

 نامم به رو خونه مرد یوقت شوهرت ؟ بفروشم رو خونه نیا تونمینم گفته یک_ 

 ؟ ستین ادتی ، کرد

 خونه نیا به یا عالقه چیه اطالعت محض و بفروشمش  تونمیم راحت من پس

 ... برام عذابه هیشب شتریب....  ندارم

 

 : گفت و کرد بود رفته وا بایتقر که بایز به رو پشتش و

 جمع دیکن شروع کردم دایپ خوب یجا هی یوقت ، خونه دنبال رمیم فردا_ 

 .لیوسا کردن

 

 . زد رو دینبا که یحرف تیعصبان سر از و آورد اش نهیس به یفشار بایز



 خونه یخوایم حاال ، یبرسون بیآس هیبق به یبلد فقط تو گفتیم راست بابات_ 

....  بکن خوادیم دلت یکار هر...  بفروش ،برو یبکش منو و یبفروش رو

 .... تو نه من نه گهید

 

 یزیچ شکستن حس با  ، شد درشت هاش چشم و ستادیا صاف ناخوداگاه افسون

 رایسم وار شماتت ی  صدا به توجه یب و کرد مشت رو هاش دست وجودش تو

 : گفت بود رنج از پر و دار خش داده قرار هدف مورد رو بایز که

 اولم از....  برسونم بیآس هیبق به که یدییزا منو تو یگیم راست خوب اره_ 

 هم حاال ، بود تر مهم شوهرت چون یزدینم یحرف کردیم تمیاذ شوهرت که

 اما یبگ روم تو ستین الزم...  دونمیم رو نایا خودم....  تره مهم من از رضا

 برام و شمیم خالص شرش از و فروشمیم رو خونه نیا ارزش یب من نیهم

 رو نجایا اما دیجد ی خونه تو برمتیم زور به شده...  یگیم یچ ستین مهم

 . فروشمیم

 

 خودش زدیم صداش که رایسم به توجه یب و بلند یها قدم با ، دیکش یآه بعد و

 . شد آوار در پشت و دیکوب بهم محکم رو درش و رسوند اتاقش به رو

 

 یناراحت و تیعصبان سر از اگر ی،حت زده یحرف نیچن مادرش شدینم باور

 . برنجه اندازه یب افسون بود شده باعث باشه بوده

 

 شیب اگر که نکهیا و پدرش شناخت با کردیم تشیاذ پدرش که ییروزا مادرش

 قرار تیاذ و آزار مورد قبل از شتریب کنه یطرفدار افسون از اندازه از

 افسون و کردیم رفتار نرم بالجبار  ، گرفت یم رو طرفش کم یلیخ رهیگیم

 و بود روشکسته  قلبش یحرف نیچن دنیشن با حاال اما دونست یم خوب رو نیا

 .دادیم آزارش مادرش توسط شدن رها فکر

 



 شکمش تو رو پاهاش باشه داده دست از رو اش خانواده تمام که یا بچه مثل

 . کرد اخم و گذاشت هاش دست یرو ، رو اش چونه و کرد جمع

 

 . دیغر لب ریز

 . یکرد تباه مویزندگ....  بایشک یرعلیام ، بخشمتینم وقت چیه_ 

 

 دیبا حتما ، کرد فکر فردا به و دیکوب دستش یرو تیعصبان با رو سرش و

 .رفتن یم نجایا از و کردیم دایپ یا خونه

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 یسر با ، برد فرو کاپشنش بیج تو رو هاش دست و اومد رونیب شرکت از

 . گرفت شیپ در رو رونیب راه مشغول یفکر و نییپا

 

 . بود دهیپرس بیغر یحال با و پوالد یها چشم تو بود زده زل



 رسونم؟یم بیآس گرانید به من_

 

 دقت با و شده خم سمتش به اخم با پوالد که ییجا تا بود کرده شوکه رو پوالد

 . بود کرده نگاهش

 اجیاحت که بردیم سر به یتیوضع تو ، کردیم نگاهش جواب منتظر اما افسون

 !"یستین ینطوریا تو نه"  که بگه بهش نفر کی حداقل داشت

 

 .بود دهیپرس و نشسته روش به رو جواب یجا به اما پوالد

 ؟یدار تب_

 

 اول از دیشا گفت خودش با....  بود کرده دیناام جواب دنیشن از رو افسون و

 . دیپرسیم رو یسوال نیهمچ دینبا

 

 آثار و رفتیم فرو  درهم  کم کم که ییها اخم با و شده بلند خاطر نیهم به

 .  که بود گفته مشکوک پوالد   به رو بردیم نیب از رو یجیگ

 . رمیم زودتر امروز مقدوره اگر_

 

 از و بود کرده رها کنه افتیدر سمتش از یجواب یحت نکهیا بدون رو پوالد و

 . بود شده خارج شرکت از بعد و اتاقش

 

 ! بود مونیپش حاال و

 . دیپرس یم پوالد از رو سوال نیا دینبا

 آدم اون دیبا چرا و داشت وجود یخاص لیدل چه ، بود دهیپرس پوالد از چرا

 ؟ بود یم پوالد



 

 مادرش با یحت نکهیا یب زود صبح  ، انداخت لپش تو یباد و گفت دهیکش یپوف

 . بود اومده رونیب خونه از و بود خورده صبحونه بزنه یحرف

 

 یسع بارها و دیرس یم نظر به مونیپش شدت به صبحونه طول در مادرش

  همه از شتریب و بود جیگ ، بود یعصبان افسون اما بزنه یحرف بود کرده

 نشون بهش رو خودش یوار وانهید صورت به وجودش ی زده وحشت قسمت

 . بود داده

 

 یبرا یدست ، کرد دور رو ازاردهنده افکار و داد تکون رو سرش حوصله یب

 یکی ادرس شدن سوار از بعد و داد تکون بود شدن رد حال در که یا یتاکس

 یپشت به سرش دادن هیتک با داد رو محلشون به کینزد امالک یها بنگاه از

 . بست رو هاش چشم یصندل

 

 ادهیپ ، کرد پرداخت رو هیکرا و کرد باز چشم راننده یصدا با بعد ساعت مین

 .شد بنگاه وارد و شد

 

 رفتند یم خونه اون از دیبا پس شدینم عوض وقت چیه بود گرفته که یمیتصم

 خواست ازش و داد حیتوض دار بنگاه به رو طشیشرا راسخ یعزم با پس

 . بده نشون بهش رو داره سراغ که ییها خونه

 

 :گفت و زد افسون یرو به یلبخند بود انسالیم یمرد که دار بنگاه

 من که ییاونا باشه یا محله چه تو یخوایم اما دارم سراغ مورد تا چند هی_ 

 ... اس حوضه نیهم تو شناسمیم

 

 .داد جواب متفکر افسون



 .. خوبه باشه دور نجایا از محله دوتا یکی اگر_  

 

 :گفت افسون به رو و کرد یا اشاره اش یمنش به و داد تکون یسر دار بنگاه

 ای باشه یاپارتمان...  دمیم نشون بهت امروز رو خونه دوتا پس خوب یلیخ_

 ؟ ییالیو

 

 . داد جواب و شد یجد افسون

 داشته یامن ی محله و باشه زیتم و اروم ، ساکت خوامیم فقط  کنهینم یفرق_ 

 . باشه

 و زنیتم و تر اما ان یکیکوچ یها خونه ، شناسمیم ینجوریا سیک چندتا_

 سرم  ، بدم نشونت بهت تونمیم امروز یباش داشته دوست اگه خوبه جاشون

 .خلوته

 

 و کرد موافقت کنه حل رو مشکل نیا زودتر چه هر خواستیم دلش که افسون

 :  گفت

 . میبر ستین یمشکل_ 

 

 ی خونه تا محله چند ی فاصله با بود گفته دار بنگاه که یا خونه تا دو

 و زیتم بود گفته دار بنگاه  که طور همون دوشون هر و داشت قرار خودشون

 . بودند امن

 

 

 

 

✨ 



✨✨ 
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 و اشپزخونه بیترت به و کیکوچ اتاق دوتا شامل بود ییالیو ها خونه از یکی

 یزندگ توش شهیم دیرس یم نظر به و داشت یکیکوچ اطیح ، کوچکتر هال

 و شتریب یها اتاق با بود یاپارتمان یبعد ی خونه.  کرد شروع رو یراحت

 . بود ابونیخ رو که یبالکن با بازتر یکم یفضا

 

 ادامه به یا عالقه اون بر عالوه ، بود شده واقع پسندش مورد خونه دوتا هر

 رو دوخونه نیا از یکی امروز نیهم دادیم حیترج و نداشت ماجرا نیا دادن

 . بکنه رو هیقض قال یقول به و کنه انتخاب

 

 کرده شیمعرف بهش خاطر نانیاطم با مژده چون بود مطمئن دار بنگاه سمت از

 نیهم به بود راحت الشیخ پس کنه اعتماد بهش تونهیم که بود گفته و بود

 بره فردا که بود شده نیا بر قرارشون و  گفته دار بنگاه به رو انتخابش خاطر

 . بده انجام رو الزم یکارها و

 

 ییجورا هی ، زد روش به رو یخال یفضا به یاروم لگد و زده یسرد لبخند

 اما زده یحرف نیچن تیعصبان سر از  و نداشته یمنظور مادرش دونست یم



 نفرتش و افتاده جونش به خوره مثل کیکوچ اصطالح به حرف نیهم بازهم

 .بود کرده شتریب پدرش به نسبت رو

 

 .کرد زمزمه لب ریز

 سن اون تو حرفاش با پدرم...  دارن قدرت کلمات  که گنیم راست واقعا_ 

 .  آورد هام چشم یجلو همشو تیعصبان سر از شبید مادرم ، کرد نابود منو

 

 شده کیتار بایتقر هوا ، شد رهیخ اسمون به و دیکوب نیزم به سفت رو پاش و

 . رفت یم راه ادهیپ داشت هنوز افسون و بود

 

 خسته بر عالوه  رفتن راه با خواستیم چون نداشت یتاکس گرفتن به یا عالقه

 . برسه خونه به رترید خودش کردن

 

 که ییجا تا ، شد یبغل ی کوچه وارد و گذشت روش روبه کیتار ی کوچه از

 ابونیخ به و بشه رد تونست یم کوچه نیا از شیپ سال کی اومد یم ادشی

 بود شده دهیکش جلوش که یبلند وارید به شد کوچه وارد یوقت اما برسه یاصل

 و برگشت عقب به شوکه نفر چند یپا یصدا دنیشن با بعد و کرد برخورد

 .دیشن

 

 !یگریج چه_ 

 

 که بود مشخص  اما دیدیم رو مقابلش طرف صورت یسخت  به یکیتار اون تو

 . ستادندیا روش روبه مرد دو

 ! ترسناک و درشت یها کلیه با بلند قد یمردها

 



 :گفت و کرد جا جابه دستش تو رو چاقو و دیکش یسوت مردها از یکی

 . میکن یباز میخوایم...  یایب ما با دیبا_ 

 

  اورد ینم در سر یچیه از که افسون اما دیخند ههیکر حرفش بند پشت و

 . زد داد کوچه یکیتار تو یعصب

 .ایعوض دیگمش دیبر_

 

 کلفتش یصدا ، ستادیا افسون کینزد و رفت جلو و زد یپوزخند یبعد مرد

 .ترسوند یم رو یآدم هر

 . وفتیب راه اضافه حرف یب..  یایب ما با دادن دستور اقا...  بچه شو خفه_

 

 یرو به اما دیترسیم داشت کم کم ، انداخت مرد یباال و قد به ینگاه افسون

 : گفت گاردش آوردن نییپا بدون و اوردین خودش

 داره؟ کاریچ من ؟با هیخر کدوم اقاتون_

 

 .کرد یغرش و شد کینزد بهش گهید قدم هی مرد

 سمونیرئ سر بال و باال یزنیم مشروب یمهمون تو یوقت ، کهیزن ببند دهنتو_ 

 . وفتیب راه االی د...  باشه هم زایچ نیا به حواست دیبا یاریم

 

 شد باعث و  داد تکون افسون صورت یجلو رو بود دستش تو که یا لهیوس و 

 !نهیبش افسون تن به وحشت

 

✨ 
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 حدس داد، فشار بهم رو هاش دندون و رفت عقب قدم  کی ترس با افسون

 ! بود راحت یلیخ براش دهیم دستور یکس چه ماجرا نیا پشت نکهیا

 

  یشب همون بود شده مشروب خوردن به مجبور و رفته که یا یمهمون تنها

 داشت االن که یاتفاق  لیدل...  بود نجایا امانکته بود داده نجاتش پوالد که بود

 .دیفهم ینم رو افتاد یم

 

 یراه دنبال به و کردندیم فرار سمت اون و سمت نیا به پاندول مثل هاش چشم

 ! دیام یا ذره از غیدر اما گشتند یم فرار یبرا

 

 ی اجازه و کرده پر رو کوچه ی  خال یفضا که بودند ستادهیا یجور مرد دو هر

 . دادند ینم رو افسون  به رو یاضاف  حرکت چیه

 

 .داد جواب مرد به رو یدفاع حالت همون تو

 مقصره خودش اومده سرش ییبال اگر ، ندارم شما سیرئ با یکار چیه من_  

 !برعکس قایدق  ستین من کار یول... 

 



 آورد، باال رو دستش تو ی اسلحه و زد شب کیتار دل تو یبلند پوزخند مرد

 : گفت و گرفت نشونه افسون سمت به

 شمیم مجبور وگرنه وفتیب راه و نزن یادیز زر...  ین مربوط ما به ناشیا_

 . کنم ساکتت  گهید جور هی

 

 لمس رو یا یش و برد فرو بشیج داخل رو دستش ، داد قورت را دهنش آب 

 . کردیم استفاده ازش و گشت یم فرصت دنبال شده طور هر دیبا...  کرد

 

 :گفت و گذاشت عقب گهید قدم کی

 اونجا امیب راحت خودم یپا با من و دیبدزد منو نیخوا یم هرته شهر  مگه-

.... 

 

  به ینگاه مین یخونسرد با ، بست رو چاقوش نداشت اسلحه که یمرد

 مقاومت بدزدند خواستند یم که یدختر اگر داشت دستور ، انداخت همکارش

 : گفت و افتاد راه افسون سمت به پس کنند استفاده زور از  کنه

 . متیبریم زور به پس... ؟ نه ستین تیحال خوش زبون_

 

 ،در دیخند بود گرفته افسون که یگارد به تمسخر با و ستادیا افسون یرو روبه

 بشه  پرت حواسش که شد باعث نیهم و بود گرفته کم دست رو فشیحر واقع

 یوقت بشه میتسل وجه چیه به خواست ینم و بود لحظه نیا منتظر که افسون اما

 از قبل و داد نشون واکنش سرعت به  گرفت سمتش به رو هاش دست مرد

 چپش چشم قایدق و کرد مرد صورت نثار ینیسنگ مشت بشه متوجه مرد نکهیا

 . گرفت هدف رو

 

 جونش به یوحشتناک درد ، خورد تلوتلو و بلند مرد داد افسون مشت برخورد با

 . بود شده یعصبان و بود افتاده



 یفحش و دیکش یداد ، ارهیب سرش به ییبال نیچن بتونه دختر هی شدینم باورش

 . کرد افسون نثار کیرک

 

 : گفت و دیخند بود ستادهیا یا کناره که همکارش

 ؟ کنم کمکت یخوایم_ 

 

 اون از بدتر کنه باز رو چپش چشم تونست ینم اما داد فشار چشم به رو دستش

 . بود شده دار حهیجر غرورش

 

 : گفت افسون به رو

 . یعوض ی دختره شکنمیم دستاتو_ 

 

 کمک به یا عالقه همراهش که بود حواسش ، زد بهش یپوزخند افسون اما

 هر ، کنه له رو مقابلش طرف راحت الیخ با تونست یم پس نداره بهش کردن

 و بود ادیز یلیخ زورش مطمئنا و بود افسون از بزرگتر یلیخ کلشیه چند

 به مخصوص یچابک با تونستیم اما ارهیب دووم جلوش تونست ینم افسون

 . بزنه ضربه بدنش حساس یها قسمت به خودش

 ! بود نیهم راهش تنها 
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 یکیتار به افسون یها چشم ، برد باال رو مشتش و کرد حمله سمتش به مرد

  اون بر عالوه ، دیدیم خوب رو مقابلش طرف حرکات و بودند کرده عادت

 و داشت فشیحر به زدن ضربه تو یخاص مهارت و دیشد یا عالقه افسون

 . کنه فراموش رو ترسش شدیم باعث نیهم

 

 اش یارتش کفش نوک با همزمان و داد یخال جا یچابک با حرکت نیاول یبرا

 . رفت عقب و دیکوب مرد چپ یپا ساق به

 

 هم باز اما بست رو هاش چشم درد سر از خورد پاش به یا ضربه با مرد

 با یوقت یول گرفت رو افسون یبازوها دستش دو هر با نباریا و کرد حمله

 نقش راحت یلیخ بعد و کرد احساس رو یدرد شد مواج خونسردش صورت

 . شد نیزم

 

 تیعصبان و زهیغر یرو از مرد و  گذاشته باز رو گاردش افسون واقع در

 آورده نییپا رو گادرش حد چه تا که نبود حواسش اما بود گرفته رو بازوهاش

 . بود دهیکوب بدنش حساس قسمت به زانو با توانش تمام با افسون موقع همون و

 

 باد به اونو و دیکشیم داد یحال در افسون یپا شیپ و شد کبود صورتش مرد

 ینگاه مین تیعصبان با اما افسون ، افتاد نیزم یرو بود گرفته ناسزا و فحش

 و کرد مرد شکم نهار محکم یلگد حرصش کردن یخال یبرا و انداخت بهش

 یکس نکهیا حس و اسلحه سر گرفتن قرار با اما رفت عقب زنان نفس نفس

 . شد درشت هاش چشم ستادهیا سرش پشت



 

 : گفت و داده فشار سرش به رو اسلحه و دیخند دوم مرد

 حواستو ینگرفت ادی که بد چه  یول اومد خوشم...  بارته ییزایچ هی انگار_

 مثل من اما یکرد الشش و اش یزد خوب چند هر....  هدفت به یند کامل

 .یبکش نطق  ینتون که یجور کنمیم ات یسالخ نجایا راحت یلیخ ، ستمین اون

 

 ذهنش تو بارها و بارها مبارزه طول در ، نشست افسون یشونیپ به سرد عرق

 . بود زده صدا بده نجاتش ادیب که دیام نیا به رو پوالد اسم

 . بود شده تکرار ذهنش تو پوالد حرف بارها و بارها

 . کنمیم محافظت ازت_  

 . کنمیم محافظت ازت_

 

 ، ومدیبرنم یکس دست از یکار چیه و نبود پوالد از یاثر چیه نجایا اما

 اما ارهیب در پا از رو شونیکی و کنه حمله فیحر به خودش بود شده مجبور

 . بود شده دستشون ریاس  بازم

 

 چند هر ایدن یها ادم تمام نیب ، بود نجایا پوالد کاش کردیم ارزو افسون باز و

 به و داشت اعتماد پوالد به فقط ، زدیم صدا اونو فقط کردیم یدور ازش که

 . کنه مواظبت ازش تونهیم که هیکس تنها اون که بود دهیرس باور نیا

 

 بود گرفته رو بازوش که مرد دست ،لمس دیگز رو لبش یحرکت هر از عاجز

 : گفت کرده اخم و برد فرو بشیج تو رو ازادش دست. داد آزارش

 . کن ولم_

 

 .داد فشار رو بازوش و دیخند گوشش پشت مرد



 .  بچه ییپررو یلیخ_ 

 

 سر به باز و دیکش رو تفنگ ضامن یشوخ یب و کرد رها رو افسون دست

 :  گفت خشونت با و داد اش هیتک افسون

 .. کنم لهت نجایهم بزنم ستین مهم برام ،  بچه نکن ادیز من واسه روتو_ 

 

 یرو هنوز که همکارش به رو و داد هلش جلو به و آورد افسون سر به یفشار

 : گفت کردیم ناله و بود افتاده نیزم

 بشه دردسر برسه سر یکس ندارم حوصله ، میبر دیبا کن جمع لشتو تن_

 برامون

 

 

✨ 

✨✨ 
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 پوالد اسم چندم اری یبرا دلش تو عجز با و کرد مشت رو هاش دست افسون

 .زد صدا رو



 ... بار هی نیهم فقط....  بده نجاتم و ایب بار هی نیهم فقط ؟ ییکجا_

 

 به و کنه یزندگ خواستیم دلش بالخره هاش یدیناام از بعد بار نیاول یبرا

 نیا بهش که داشت قدرت قدر اون اما بود یبیعج حس ، بده ادامه اش یزندگ

 صالحش از و بکشه رونیب بشیج از دیلرزیم که  رو دستش بده رو اجازه

 . کنه استفاده

 ؟ بود یک مناسب زمان اما

 

 رو خودش افسون و نبود پوالد از یخبر ، بود نرفته جلو شتریب قدم دو یکی

 . اومد یبرم ازش کار کی تنها و دیدیم تنها یتنها

 

 . بشه دهیدزد خواست ینم اما موندیم زنده دیشا مردیم دیشا

 حال وجه چیه به ، شد رهیخ بود کرده اش یزخم که یمرد به یچشم ریز

 پشت   دست   به اسلحه مرد  اما شدینم محسوب براش یخطر پس نداشت یخوب

 . زدیم دور دیبا چطور رو سرش

 

 طرف اون از نکهیا تا  دیکش نیزم یرو ، رو پاهاش و فشرد بهم رو هاش لب

 صحبت هم با بلند بلند که دیشن رو مرد دو ییصدا کوچه روشن قسمت ، کوچه

 . کردندیم

 

 ؟ خبره چه جا اون_

 .ومدیم زن هی یصدا ، شده یریدرگ انگار_

  ؟ ادیب سیپل یزد زنگ_

 . مردم یدخترا و زن دنبال وفتنیم ناموسا یب

 . برسن که االناس ، سیپل زدم زنگ شیپ قهیدق ده_ 



 

 مرد دو یبرا تیوضع اما شد دواریام و زد لبخند یخوشحال یکم با افسون

 : گفت دار خش ییصدا با و کرد یا ناله بود دهید ضربه که یاون کردیم فرق

 ... نیام میبر زودتر دیبا_

 

 سر و داد هل جلو به یکم رو افسون تیعصبان با داشت نام نیام که یمرد

 .دیکش داد همکارش

 ریگ اگه که وفتیب راه...  یضرر هیما شهیهم که بزنن گندت... لش تنه_

 . کنمیم ساقطتت یهست از خودم نباریا میوفتیب

 

 تکون همکارش به رو و برداشت افسون سر یرو از رو اسلحه حواس یب و

 رو اش یاسپر و ادیب وجود به افسون یبرا یفرصت شد باعث حرکت نیا ، داد

 تو رو فلفل  گاز تمام عجله با و ناغافل برگشت سمتش به که مرد ، ارهیب باال

 شروع یمعطل یب رفتنش عقب و مرد داد دنیشن با و کرده یاسپر هاش چشم

 .کرد دنیدو به

 

 و نداشت یتوجه اما دیشنیم یراحت به رو مرد یدنایکش داد یصدا سر پشت از

 یوقت و دیکش رونیب کوچه از رو خودش ، بود کرده تمرکز دنشیدو یرو فقط

 . نکرد متوقف رو دنشیدو ترس سر از شد پرت ییروشنا تو

 

 ییرو روبه ی کوچه کنار  از خواستیم  یوقت تر طرف اون متر چند اما

 .دشیکش کوچه داخل به و گرفت رو بازوش ناغافل یدست بگذره

 

 پرتاب جلو به ادیز سرعت خاطر به و دیکش یغیج بود کرده وحشت که افسون

 . کرد برخورد یسخت حجم به و شد

 



 در بازوش و دهیچسپ دهنش به چسپ مثل یدست ، اومد خودش به سرعت به

 . بود گرفته رو  بازوش بود داد هیتک وارید به که یخال

 

 به شروع بسته چشم افتاده اوباش و ارازل اون از یکی ریگ بازم نکهیا فکر با

 . کرد تقال

 

, 

✨✨ 
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  کدوم چیه از که بود کرده قفل وارید و خودش نیب اونو یجور مقابلش طرف

 . کنه استفاده تونست ینم بدنش یاعضا از

 داد دیرس ینم کجا چیه به صداش نکهیا با بسته دهن همون با زنان پا و دست

 . شهیم جا جابه داره کرد حس  نکهیا تا زدیم

 سارق ی چهره به شدن رهیخ بدون و کرد باز رو چشمش شب یکیتار اون تو

 نفس نفس و شد رهیخ شدیم دور  کوچه ی لبه از داشت که خودش ی هیسا به

 . کنه مقاومت مرد یجلو کرد یسع و داد تکون رو سرش

 



 نکهیا تا کنه کند رو حرکتشون بود تونسته فقط و نداشت یادیز اثر مقاومتش

 اونجا اگر و داشت وجود در و کوچه نیب که یا خونه در درگاه تو شد دهیکش

 ینم بود کوچه تو یکس متوجه شدیم رد کوچه کنار از کس هر گرفتند یم قرار

 . شد

 

 مورد در ینظر چیه و بود نداختهین ینظر مقابلش طرف صورت  به هنوز

 خوردیم چرخ ذهنش تو که یفکر تنها و نداشت روئه روبه یکس چه با نکهیا

 . بشه دیناپد کهوی و خبر یب تونست ینم ، بشه دهیدزد دینبا که بود نیا

 

 ! خواست ینم رو یزیچ نیچن هرگز

 

 ادیز یتقال و عجز سر از که یاشک شد باعث  که داد فشار بهم رو هاش چشم

 . بچکه نییپا بود شده جمع چشمش تو

 

 دهنش پس بشه خالص مخمصه نیا از زودتر چه هر تا کردیم یکار هی دیبا

 گاز توانش سرحد با رو بود شده شل دهنش یرو که یدست ، کرد باز رو

 یآشنا یصدا دنیشن با اما برد فرو مرد گوشت تو رو هاش دندون و گرفت

 دست دنیگز از دست دهنش خودکار صورت به و شد خشک سرجاش پوالد

 شکل  نیا به  که یاون صورت به شده درشت یها چشم با و برداشت پوالد

 .شد رهیخ بود کرده رشیغافلگ

 

 طلبکار و گرفته دستش یکی اون با رو دستش شده درهم که یصورت با پوالد

 ازش داره که انگار بود ستادهیا ازش فاصله نیتر کینزد تو ، کردیم نگاهش

 . بود گرفته خودش حصار تو کامال رو افسون و کنهیم محافظت

 

 ؟ یکنیم یغلط چه یدار هست معلوم_ 



 

 شد سرخ بایتقر و دیکوب دهنش به رو دستش ، اومد خودش به سرعت به افسون

. 

 یکس یحصار تو ، بود کرده تقال پوالد بغل تو ، بود گرفته گاز رو پوالد دست

 . پوالد جز نبود یکس آدم اون و بود شده پنهان

 

 هیسا روش نرمش یب پوالد ی رهیخ نگاه چون نداشت یطول شدنش شوکه

 تنها و دیکش دهنش یرو از  نرم رو دستش ، بود جواب دنبال و بود انداخته

 . دیپرس رو  بپرسه تونست یم  که یسوال

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو_

 

 . داد جواب نهیک با و رفت افسون به یا غره چشم پوالد

 ؟یکنیم فکر یچ خودت_ 

 

 .انداخت پوالد ی شده الش و آش دست به ینگاه مین افسون

 ..ییاونا با توهم فکرکردم فقط ادیب سرت ییبال خواستمینم دیببخش_ 

 ؟یدیند صورتمو_

 . یباش تو کردمینم فکر_ 

 

✨ 

✨✨ 
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 .برخورده بهش که بود یافراد به هیشب صداش ، زد یپوزخند پوالد

 ؟ امینم یکرد فکر_ 

 

 حوصله یب و دیکش یپوف ،پوالد نداد یجواب و انداخت نییپا رو سرش افسون

 .دیپرس

 شون؟ینشناخت_ 

 

 . داد سرتکون" نه"   ی نشونه به افتاده  نییپا سر همون با افسون

 کرد رها بود شده بهتر یکم که رو دستش و انداخت افسون به ینگاه مین پوالد

 نشده رفع خطر مطمئنا و اومد یم یادیز یصداها کوچه طرف اون هنوز ،

 . بود

 

 یرو و نییپا خورد سر ، بود شده راحت بودنش امان در از الشیخ  که افسون

 : گفت لب ریز و نشست نیزم

 ! شکر رو خدا_

 

  اومده که یمرد قامت  به یچشم ریز و نشست لبش یرو ناخواسته یلبخند

 . شد رهیخ بده نجاتش تا بود



 خجالت پوالد از شدت به و سوختنه حال در گرما از بدنش کردیم حس هنوز

 . باشه خواب بودنش دیترسیم ، زدیم حرف دیبا اما دیکشیم

 

 : گفت و دیکش نیزم یرو یخط انگشت سر با

 .. یاومد که ممنون...مم...م_

 

 .داد جواب و انداخت باال ییابرو پوالد

 . کنمیم خواهش_

 

 نیا خواستینم دلش ، کرد بلند رو سرش و داد جرات خودش به یکم افسون

 . بشه تموم مکالمه

 نیهم به دادیم قلب قوت بهش برش و دور پوالد یصدا  دنیشن و بود دهیترس

 . کرد بود اومده شیپ براش که ییها سوال دنیپرس به شروع لیدل

 

 ؟یاومد چرا ؟اصال افتاده یاتفاق چه که یدیفهم کجا از_ 

 

 صورتش تو رو ترس و استرس تونست یم یراحت به ، افسون به زد زل پوالد

 هر به و بود آورده نییپا رو گاردش که بود خاطر نیهم به احتماال....  بخونه

 . گرفت هوا از یکام و کرد اخم ، کنه صحبت باهاش تا زدیم یدر

 

 یکاف ی اندازه به  هم امروز ، کننیم بتیتعق دارن هست یروز یروز دو_  

 . کننیم حمله بهت امروز نداشتم شک ، یبود جیگ

 

 دنبالمن؟ روزه چند_



 . کننیم بتیتعق دارن روزه چند_ 

 

 . دیپرس پوالد ، فرستاد اش یبدشانس به یلعنت و دیکش یآه افسون

 شون؟ینشناخت_

 

 ناراحت و انداخت نییپا  نشست درد به گردنش که ییجا تا رو سرش افسون

 .داد جواب

...  بودن اومده بود کرده مستم یمهمون تو که  یآدم اون طرف از انگار_ 

 .آوردم سشونیرئ سر ییبال من کردن فکر

 

 

✨ 

✨✨ 
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 .زد یپوزخند و دیکش اش چونه به یدست پوالد

 .خارهیم تنش انگار....  بود درست اطالعاتمون پس...  ردادیت_

 



 پوالد ، بود کرده حس یخوب  به رو پوالد یصدا خطر زنگ ، زد یپلک افسون

 با پس رفت یم نیب از هاشون تالش تمام وگرنه دادیم نشون العمل عکس دینبا

 .دیپرس عجله

 ؟ یکن کاریچ یخوایم_

 

 و اومد خودش به بود دنیکش نقشه حال در و بود رفته فرو فکر تو که پوالد

 .داد جواب

 ...  کنمینم یخاص کار_

 .. اما_ 

 

 : گفت یسوال بحث  کردن عوض یبرا و اومد افسون حرف نیب پوالد

 ومدم؟ین جلو چرا یدونیم_ 

 

 باعث و دادیم انجام یاشتباه کار اگر ، شد رهیخ پوالد به ینگران با افسون

 ؟یچ شدیم بودند مواظبشون که ییاونا تیحساس

 در ، کنه اعتماد بهش بود مجبور اما کنهیم فکر یچ به پوالد بفهمه تونست ینم

 . نداشت نیا جز یا چاره واقع

 

 : گفت پوالد که داد تکون یمنف ی نشونه به یسر پوالد جواب در

 .... چند هر یافتاد یم خطر به خودت_ 

 

 :گفت مرموزانه افسون ی شده درشت یها چشم به رهیخ و زد یشخندین

 . کوچولو جاسوس یآورد دخلشونو یبدجور خودت چند هر_ 

 



 : گفت و برگردوند رو سرش ، داد لیتحو پوالد بدجنس نگاه به یاخم افسون

 . بود حقشون_ 

 .یآورد کجا از فلفلو یاسپر_ 

 . گرفتم اون از منم دهیخر مژده!  هیقاچاق_ 

 

 

 :گفت افسون کردن تیاذ یبرا و داد تکون یسر ، دیخند پوالد

 ادیب رتیگ شوهر ینجوریا  نکنم فکر...  کوچولو جاسوس یخطرناک یادیز_ 

. 

 

 به و شد بلند ضیغ با اما افسون ، انداخت افسون به ینگاه مین شرارت با و

 .داد جواب سرعت

 . بود حقشون_ 

 

 : گفت آورد باال رو  دستش و کرد کج یکم رو سرش پوالد

 ؟یچ نیا_

 

 صورتش ، نداشت پوالد سمت از رو یا حمله نیچن انتظار ، خورد جا افسون

 : گفت طلبکار اما یسخت به و رفته عقب ، نشست تب به

 . بود خودت ریتقص_

 

 یکار و داد قرار منگنه تو اونو ، شد کینزد افسون به و داد تکون یسر پوالد

 ی گونه به یا اشاره تیرضا با ، وفتهیب ریگ خودش و وارید نیب که کرد

 : گفت و کرد افسون



 ؟یدار تب گرمته؟...  یشد سرخ_ 

 

 افسون العمل عکس دنید با پوالد ، دیکوب اش گونه یرو و دیکش ینیه افسون

 : گفت و زد یمغرور لبخند

 . یباش یخجالت کردمینم فکر_ 

 

 میوخ لحظه به لحظه حالش چرا دونست ینم ، فشرد بهم را هاش چشم افسون

 . بده جواب و کنه اخم کرد مجبور رو خودش اما شهیم تر

 . بردار نکاریا از دست لطفا....  مربوطه خودم به_ 

 

 رو هاش دست ، کرد جمع رو هاش لب افسون ی گونه یسرخ به رهیخ پوالد

 افسون لباس یرو یپارگ دنید با که بزنه یحرف خواست و برد فرو بشیج تو

 لمس یب رو افسون لباس ی گوشه و شد عوض سرعت به حالتش ، کرد اخم

 .دیپرس و گرفت رو کتفش به کینزد تنش

 اوناس؟ کار_

 

 یپارگ دنید با و کرد کج رو سرش ، بود شده جیگ پوالد رییتغ از که افسون

 و شد دهیکش  پوالد دست از لباس ، رفت عقب و دیگز لب لباسش یرو بزرگ

 یها چشم تو کردن نگاه  بدون و گذاشت یپارگ یرو ی عجله با رو دستش

 : گفت پوالد

 . شده ینجوریا دعوا تو حتما.... ادینم ادمی_ 

 

 یباال رو دستش کف ، انداخت یپارگ به یبد نگاه ، برد باال رو سرش پوالد

 : گفت و دیکوب افسون سر

 . کن جمع ببشتر حواستو_ 



 

 گرفت قرار افسون یرو به رو صورتش که ییجا تا ، برد جلوتر رو سرش و

. 

 : گفت شمرده سخت ینگاه با افسون لرزون یها چشم تو زده زل

 ... دیبا...  کن....  جمع...  شتریب... حواستو_ 

 

 س؟یرئ_ 

 

 ، ستادیا صاف و دیچرخ ، گرفت فاصله افسون از حسام یصدا دنیشن با پوالد

 : گفت و کرده پنهان سرش پشت رو افسون بایتقر

 ! بگو_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 پوالد به میمستق ینگاه با و برد فرو میمال ینفس دنیکش با رو تشیعصبان حسام

 : گفت



 .شدند ریدستگ سیپل توسط دوتاشون_

 

 .دیپرس و شد رهیخ حسام به موشکافانه پوالد

 نشدن که شما بودن؟متوجه دونفر همون فقط_ 

 . بدن صیتشخ نتونستن بود ادیز شونیدگید بیاس نه...  بودن دونفر همون_

 

 : گفت و زد یشخندین پوالد

 ...  ادین شیپ مشکل باز کن جمع حواستو اما خوبه_

 

 : گفت و دیچرخ بود داده هیتک وارید افتاده نییپا یسر با که افسون سمت به

 ... ات خونه یبر یتونیم_ 

 

 پوالد یرفتارها و ها حرف ریدرگ ، دیپر جا از پوالد یصدا دنیشن با افسون

 . دیکشیم خجالت حسام از اندازه از شیب یطرف از و بود رفته فرو فکر به

 

 زده خجالت اونو مسئله نیهم و بود دهیسررس حسام که بود پوالد بغل تو بایتقر

 . کردیم

 تا نبود حسام اگر که گرفت شکل ذهنش تو سوال نیا یوقت دیکش خجالت شتریب

 شد؟یم سرافکنده حد نیا

 

 . داد تکون یسر حرف یب و گرفت دندون به داخل از رو لبش ی گوشه

 

 متوقف پوالد یصدا با که افتاد راه افتاده نییپا یسر با و کند وارید از رو تنش

 . شد



 ! افسون_  

 

 سر زدیم صدا رو اسمش ندرت به که یپوالد دهن از اسمش دنیشن با و ناغافل

 : گفت شده درشت یها چشم با و کرد بلند

 بله؟...  ب_

 

 : گفت و زد یپلک گذاشت، جلو به قدم کی پوالد

 .کن جمع شتریب حواستو اما بود خوب کارت امروز_

 

 نگاهشون حالت یب و خشک که حسام به ینظر چشم ی گوشه از زده خجالت 

 رو تیعصبان و یلجباز ییتوانا ، نشست عرق به تنش و انداخت کردیم

 زمزمه لب ریز بیغر یجانیه از شده مشت ییها دست با لیدل نیهم به نداشت

 . کرد

 . ممنونم...  باشه_

 

 وضوح به که حسام و پوالد نیب بیعج یفضا از زودتر چه هر خواست و

 اسم به یدستور و کرد رفتنش سر رو دستش پوالد اما  کنه فرار کردیم حسش

 .زد صدا رو ،حسام

 ! حسام_

 

 کرد دونفر اون به رو پشتش بالجبار بود کرده افتیدر رو پوالد امیپ که حسام

 . بست تیعصبان سر از رو یها چشم و دییسا بهم را هاش دندون ،

 افسون کنار رو پوالد تونست ینم ، کنه تحمل رو یتیموقع نیچن تونست ینم

 . نده نشون واکنش و نهیبب

 



 و درست ی کلمه چند یحت که یدختر به چرا که بود بیعج هم خودش یبرا

 اش روزه هر بیتعق با ، بود شده اما شده مند عالقه نزده حرف باهاش یحساب

 ! مقاومتش نیتحس و رفتارهاش دنید و

 

 نشده متوحه هم خودش یحت که یجور کم کم رفتارهاش و تیشخص دنید با

 . بود کرده دایپ عالقه افسون به بود

 

 تحمل ، خواهش که بود شده لیتبد و گذاشته فراتر پا خواستن از که یا عالقه

 تحمل  اون از بدتر ، نداشت افسون کنار رو رفتارهاش و پوالد یشگیهم دنید

 طاقت افسون به اش یکینزد نیح در پوالد یلبخندها و افسون یها شدن سرخ

 . بود فرسا

 

 خودش از یمخالفت چیه تونست ینم و بود شده پوالد دست ریز به لیتبد نکهیا

 . کنه تحمل بود  مجبور اما کردیم اش ونهید بده نشون

 ! نداشت یا گهید راه

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 : گفت آورد ینم در سر زیچ چیه از که یافسون به رو یخونسرد با پوالد

 ! من با کارها یباق...  شرکت یایم ترس یب و معمول طبق فقط فردا_

 

 باالتر یکم و گرفت بود شده پاره رو افسون لباس از یا تکه نرم یاخم با و

 . دیپر جا از و گفت یاروم نیه پوالد یناگهان حرکت نیا از افسون ، دیکش

 

  اخم جوابش در پوالد اما فشرد لب و داد پوالد به رو لرزونش یها چشم

 : گفت یدستور و داد لشیتحو یمحکمتر

 . روش بنداز تویروسر_ 

 

 . داد ادامه و کرد دور رو دستش و

 ! مواظبته دور دورا حسام...  یبر یتونیم_ 

 

 یوار وانهید احساس و برش و دور بیغر و بیعج اتفاقات از شده الل افسون

 یسر حسام ، افتاد راه یخداحافظ یب و کرد تند پا کردیم فوران وجودش تو که

 . افتاد راه افسون سر پشت و داد تکون پوالد یبرا

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 . شد خارج شرکت یبهداشت سیسرو از و زد صورتش به یآب

 .بخوابه بود نتونسته لیدل چند به قبل شب

 

 اخر در و پوالد اومدن...  مرد دو اون با دنیجنگ...  شدنش دهیدزد خطر

 .بود زده سر ازش که یاعمال

 

 . یآخر جز به ادیب کنار اتفاقات نیا ی همه با تونست یم افسون

 

 و دادیم نشون خودش از یرفتار نیچن چرا پوالد بود دهیپرس خودش از بارها

 یکلمات جوابش هزاربار ی اندازه به و  شده زده جانیه حد نیا تا چرا خودش

 . ارهیب زبون به یحت خواست ینم که بود

 

 رو یخواب یب و سوزوندیم رو اش یمغز یها سلول و یها رگ که یکلمات

 . دادیم هیهد بهش

 یم گرما و تب به تنش مداما و شدیم تکرار هاش چشم یجلو صحنه اون مدام

 . نشست

 

 ؟ بود کرده رو جونش قصد پوالد

 ؟ کرد یم جشیگ چرا

 شدت از خواستیم بعد ی لحظه و داشت یخوش حال لحظه کی چرا خودش ای

 ؟ بشه منفجر تیعصبان

 . نداشت حس نیا رشیپذ به یا عالقه مسلما

 شدن تموم از بعد بالخره و بودند زودگذر احساسات نیا تمام افسون نظر از

 راه نیبهتر پس دید ینم رو پوالد هرگز و شدیم جدا هم از راهشون قرارداد

 . بود حس نیا گرفتن دهیناد



 

 دهیناد که زدندیم ادیفر وجودش یاحساس قسمت جز به البته روحش و تنش تمام

 . یکن یزندگ راحت یالیخ با یبتون تا ریبگ اش

 

 کی به نسبت اونم شدن یاحساسات ارزش بود دهیپرس خودش از اوقات یلیخ

 قدره؟ چه مرد

 . بود شده بشینص جواب کی شهیهم و

 شهیم باعث عالقه اون اما ادیم وجود به یا عالقه... نداره یارزش نکهیا

 ... یایب کوتاه یباش مجبور

 یبرا یگاه یحت یریبگ قرار مرد کی ی سلطه ریز شهیهم و بشه بسته دستت

 . یکن فدا رو ات گهید باارزش یزهایچ یلیخ و قتیعال مجبور عالقه اون

 . بود دهید که ییها زن از یلیخ و مادرش مثل

 

 دایپ عالقه کرد یم فکر نانهیبدب شهیهم و بود زاریب احساس مدل نیا از افسون

 ینم خاطر نیهم به داره دنبال به رو یزیچ نیچن تینها در مردها به کردن

 . رتشیبپذ تونست

 

 ! بود مشخص فشیتکل

 افسون به تونست ینم هرگز طلب وسلطه زورگو حد نیا تا ، پوالد مثل یمرد

 . بود متنفر قفس حصار تو شدن محبوس از افسون و بده یآزاد

 

 که رو افکارش ، شد اتاقش وارد و کرد پاک رو صورتش داشت که یدستمال با

 رو خوردیم زنگ که یتلفن و داشت نگه شدند ینم جور و جمع وجه چیه به

 .داد جواب و برداشت

 د؟ییبفرما الو_ 



 

 .  کرد یم صحبت تیجد با معمول طبق و بود خط طرف اون پوالد یمنش

 ! اتاقشون یبر گفتن سیرئ جناب سالم_ 

 !  االن نیهم باشه_

 

 اتاق از و کرده پرتاب سطل سمت به رو شده مچاله دستمال و قطع رو تلفن

 و در به زدن تقه از بعد و کرد یط رو ها اتاق نیب کم ی فاصله ، شد خارج

 پوالد یرو روبه که یفرد دنید با اما شد اتاق وارد پوالد از اجازه گرفتن

 و شد قفل نیزم به پاش کنهیم نگاهش دهیدرد یها چشم با و داده لم مبل یرو

 .افتاد حرکت از دیشا قلبش

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 که ییها چشم و شدیم باز داشت رفته رفته که یدهن هیثان چند عرض در

 جمع رو خودش یسخت به ، کرد کنترل رو بود حدقه از زدن رونیب به کینزد

 وارد روش روبه منحوس مرد نشناختن به تظاهر و باال یسر با کرد جور و



 مایمستق و داد تکون کردیم نگاهش رهیخ رهیخ که مرد یبرا یسر ، شد اتاق

 .دیپرس و رفت پوالد ی  کار زیم سمت به

 د؟یداشت یکار من با_

 

 .داد جواب و انداخت افسون به یا موشکافانه نگاه پوالد

 باصفا جناب به میکرد کار روش االن به تا که رو پروژه مراحل تمام خوامیم_ 

 که هستن مهرآفتاب شرکت یها شعبه از یکی مسئول شونیا....  یبد حیتوض

 . مربوطه بهشون ما کار از یبخش

 

 حالت از تونست ینم ، دیکش یغیج درون از پوالد یها حرف دنیشن با افسون

 خبر ترسش از پوالد نکهیا اما  داره یا نقشه چه  که بفهمه پوالد ی چهره

 اش یعصب بود کرده رو روبه ردادیت با اونو یرحم یب کمال در و داشت

 . کردیم

 

 ! کردیم اش ونهید

 

 ینم ادشی وقت چیه رو"  خارهیم ردادیت تن"  گفتیم داشت که شبشید نگاه

 ینم نشون رو زیچ چیه بود هاش چشم تو االن که ینگاه ،  نگاه نیا اما رفت

 . داد

 

 ! قبل از تر ترسناک و تر نیسنگ البته صد و بود یتوخال و سرد

 پوالد که بود نیا باشه داشته مانیا بهش کامال تونست یم افسون که یزیچ تنها

 . کرد یم یعمل رو اش نقشه موقعش به و داشت سرش تو یا نقشه

 

 .داد جواب محکم و زد پس رو ترسش داشت پوالد به که یاعتماد بر هیتک با



 ! سیرئ جناب چشم_

 . کن شروع خوبه_

 . حتما...بله_

 

 در ، نشست داشت یبرنم ازش چشم که یردادیت به رو و کرده گرد عقب و

 محو لبخند یخوب به شدیم قطع پوالد با اش یچشم ارتباط یوقت لحظه نیاخر

 .بود گرفته قلب قوت و دهید رو نگاهش دییتا و لبش ی گوشه

 

 بده نشون نکهیا یب و دهیکش باال الیخ یاسودگ با رو نگاهش خاطر نیهم به

 . کرد اشون پروژه شرفتیپ تیوضع داد حیتوض به شروع شناسهیم رو ردادیت

 

 ینم رهاش ردادیت شرم یب و یموز نگاه اوقات یگاه ، هاش صحبت نیب در

 تحمل رو دارید نیا یسخت تمام بنفس اعتماد با پوالد به هیتک با افسون اما کرد

 . زد ینم دم و کرد یم

 

 به و دادیم جواب یکار مسائل به دادن ربط با رو ردادیت نامربوط سواالت

 . دادیم حیتوض جزء به جزء گزارشات تمام یخوب

 

 داده شرح رو دیبا که یقسمت افسون نکهیا تا گذشت وقت از ساعت ربع دیشا

 صحبت منتظر سکوت در و کرد تموم رو بحث شد تموم کارش که یوقت و بود

 . نشست ردادیت و پوالد یها

 

 و داد افسون لیتحو رو لبخندش نیبهتر افسون یها صحبت اتمام از بعد ردادیت

 : گفت



 نیچن پوالد اریدست کردمینم فکر ، یداد حیتوض رو زیچ همه خوب یلیخ_ 

 . باشه داشته یا ییتوانا و حافظه

 

 و دوخت ردادیت به رو رشیتحق از زیلبر ،نگاه کرد اخم جوابش در افسون

 .داد جواب بلعکس

 . دادم انجام رو ام فهیوظ فقط من باصفا جناب لطفتونه نظر_ 

 

 .دیپرس پوالد به رو بزنه یحرف بخواد ردادیت نکهیا از قبل و

 !  کنم هیته گزارش یسر هی دیبا س؟یرئ جناب برم تونمیم_ 

 

 بود برده لذت افسون یتوجه یب لیدل به ردادیت درهم ی چهره دنید از که پوالد

 . داد جواب

 !  یبر یتونیم_ 

 

 ردادیت که یحال در و شده بلنده بالفاصله  و داد تکون یسر تشکر به افسون

 خارج اتاق از دادیم نشون رو اش یواقع خود واقع در ، گرفت یم دهیناد رو

 . شد

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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  به رو و کند شده بسته در از دل ردادیت ، اتاق از افسون خروج محض به

 : گفت ییپروا یب با معمول طبق پوالد

 ...  یدار خودت کنار ییها کهیت عجب_ 

 

 .داد جواب بخنده نکهیا یب پوالد

 . گهید زیچ  نه نجاستیا کار یبرا_

 

 اما بدزدند رو افسون بود داده دستور قبل روز ، نبود بردار دست اما ردادیت

 توسط خوردنشون کتک و بود دهیرس دستش به افرادش یریدستگ خبر فقط

 بود کرده یبررس رو دختر سوابق یوقت اما بود شده شوکه ابتدا در...  افسون

 از شتریب و گرفته کم دست رو اون بود شده متوجه اش یورزش مدارک دنید با

 . کنه یعمل رو اش نقشه تا بود شده مشتاق قبل

 

 زده ضربه بهش که یشب ، بود کرده صشیحر افسون از انتقام گرفتن فکر

 !بس و بود دختر اون مسببش همه و همه بعد یزیابرور و  بودند

 شد ینم یبستر مارستانیب یمضحک لیدل نیچن خاطر به صورت نیا ریغ در

 . گرفت ینم قرار تمسخر مورز و

  

 خودش اشتباهات واقع در ، خودشه یاصل مقصر نبود مهم براش وجه چیه به

 دار خدشه رو غرورش که یدختر تا بود فکر نیا به تنها و گرفته دیند رو

 . کنه هیتنب کنه تحمل رو یخفت نیچن شده باعث و کرده

 



 به و ببره نیب از رو تشیعصبان و حرص خواستیم فقط یشکل چه به نبود مهم

 . بزنه صدمه افسون

 

 : گفت و داد تکون یسر داد هاش چشم به یتاب انزجار با

 . دمشید مهرافتاب  یمهمون تو رو دختره....  یا زهیپاستور یادیز_ 

 

 راحت یلیخ و بود اطیاحت یب یکاف ی اندازه به ردادیت ، کرد زیت چشم پوالد

 و انداخت پا یرو پا ، اوردین خودش یرو به اما داد یم لو رو هاش خواسته

 : گفت

 خوب؟_

 زن...   یریگیم محکم و سفت خودتو انقدر چرا تو دونمینم ، هیخوب ی کهیت_

 . بردنه لذت واسه خوشکل

 

 سر از رو ابروش دنیپر یجلو ، زد پوزخند ردادیت چشم از دور به پوالد

 .داد جواب و گرفت تیعصبان

 ! خودت یارزون... یا عالقه  نه دارم نکارایا یبرا یوقت نه_ 

 

 .دیخند ردادیت

 دختره؟_

 

 .داد جواب رک پوالد

 !  یکثافتکار_

 



 و دیکوب پاش یرو دست کف با ، دیخند بلند حیصر جواب نیا به نسبت ردادیت

 :  گفت

 ! یشد بخشنده کردم فکر لحظه هی_

 

 خواستیم بود بس ینیچ نهیزم ، گرفت شکل پوالد یلبها یرو مرموز یلبخند

 . بشه یاصل ی نقشه وارد

 ؟ گرفته چشمتو کارمندم نکنه هیچ_

 

 . کرد یلودگ حالتش برعکس اما کرد یاخم ردادیت

 . کنم امتحانش اگر شهینم بد ، ستین  بدک_ 

 . برته و دور دختر و زن نهمهیا...  دختر نیا به یدار یاصرار چه فهممینم_ 

 

✨ 

✨✨ 
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 .داد جواب و دیکش ینفس ردادیت

 . نداره یخاص لیدل_ 



 

 : گفت طعنه با و دیخند نباریا پوالد

 . مربوطه یمهمون روز به دیشا_ 

 ؟یدونیم کجا از_ 

 دونم؟یم ویچ_ 

 ، یباش خبر یب دمینبا....  یدونیم دونمیم ، پوالد نزن راه اون به خودتو_

 . هست جا همه به حواست شهیهم تو بالخره

 

 .داد جواب و دیکش اش چونه به یدست پوالد

 .شیبریم خودت با زور به یدار دمید یمهمون روز_ 

 

 انکار کرد یسع اما شدیم دهیکش کیبار یجا به داشت ،کار خورد جا ردادیت

 . کنه

 . نبوده زور به_ 

 

 .زد یشخندین پوالد

 فکر چند هر ، کردیم تقال داشت دختره...  بود زور به دمید من که ییجا تا_ 

 ؟ یکرد کارشیچ...  زدیم حال یب ینگ یبگ ، یبود یک تو ادیب ادشی نکنم

 

 ینم فکر و شناختیم رو پوالد یرو نیا شیب و کم ، شد یجد نباریا ردادیت

  رو پوالد ، کنه دایپ انیجر نشونیب ییها جواب و سوال نیچن لیدل یب کرد

 جواب انتظار و هیپرس یم مایمستق رو سواالتش که دونست یم و شناختیم

 . داره ازش رو حیصح

 



 .داد جواب دوستانه ریغ نباریا

 !یکرد توجه یادیز... پوالد نداره تو به یربط_ 

 

 . داد تکون یسر یالیخ یب با پوالد

 . بود یاجبار قیتوف دنتید_

 

 ردادیت به رو احساسش از فاقد یها چشم ، گرفت یصندل از رو اش هیتک و

 .داد ادامه و دوخت

 چپ انگشتت ادینم خوشم یدونیم دوم...  کی منه شرکت کارمند االن اما_ 

 یاریب در یباز دودره من واسه یبخوا سوم...  یبزن دست افرادم به و بره

 ندارم خوش و داره سود من شرکت واسه دختر اون... یبد پس جواب دیبا

 و یکن دور ازش چنگاالتو بهتره پس برسه یضرر شرکتم به که یکن یکار

 .باشه جمع حواست

 

 نیا به پوالد شدینم باورش و نداشت رو یواضح دیتهد نیچن توقع که ردادیت

 : گفت تیعصبان یکم با بده نشون واکنش شکل

 ؟ یکنیم دمیتهد ینجوریا یدار که گرفته چشتو نکنه_

 

 . داد جواب خونسرد و تیاهم یب ، خاروند رو لبش یرو انگشت سر با پوالد

 دست اموالم و مال رو یکس ادینم خوشم منه قانون نیا ، دادم قبال جوابتو_

 ؟ یدونیم خوب که منو اخالق...  بزاره

 

 رو یآدم حس ، کرد مشت زانوش یرو ، رو دستش بود نشده قانع اما ردادیت

 نقشه ، بودند گرفته ازش زور به رو اش عالقه مورد یباز اسباب که داشت



 به رو ها نقشه اون تمام پوالد اما بود دهیکش افسون از انتقام یبرا یادیز یها

 . دیخندیم ششیر به و کرده برآب نفش یراحت

 

 . نداره تو به یربط کنم حساب هیتصف باهاش بخوام نکهیا_ 

 من یبرا دختر اون که یوقت تا نه اما یبکن یتونیم خوادیم دلت یکار هر_ 

 . دهیم بهم یادیز سود پروژه نیا تو و کنهیم کار

 

 : گفت و دیدرخش ردادیت یها چشم

 . آزادم گروژه نیا شدن تموم از بعد یبگ یخوایم نطور،یا که_ 

  

 پوالد و برسه اتمام به پروژه نیا نبود قرار هرگز ، زد یپوزخند دل در پوالد

 اما برسه افسون به ردادیت خصوص به چکسیه دست دادینم اجازه وجه چیه به

 یب به تظاهر با پس شدیم افسون به نسبت تشیحساس متوجه چکسیه دینبا االن

 : گفت یالیخ

 . نداره یارتباط من به ، یبد انجام یتونیم موقع اون بخواد دلت یکار هر_ 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 نگاه کی با و نبود ردادیت از یخبر ، شد اتاق وارد و زد در به یا تقه

 . دید ها پرونده از یکی ی مطالعه مشغول رو پوالد یسرسر

 



 و برداشت پرونده خوندن از دست پوالد ، بست سرش پشت رو در و زد یپلک

 . زد صداش تیجد با

 ! نیبش ایب....  افسون_

 

 

✨ 

✨✨ 
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 شد بلند زشیم پشت از پوالد ، انداخت نییپا رو سرش و نشست اخم با افسون

 سمت به رو داشت قرار زیم یرو که یوانیل ، نشست ییرو روبه مبل یرو و

 : گفت و داد هل افسون

 . بخور_

 

 به یعصب و داشت خش صداش ، کرد مخالفت  افتاده نییپا همون با افسون

 .دیرس یم نظر

 . خوامینم....  نه_ 

 



 : گفت یدستور و کرد اخم نرم پوالد

 ! کن بلند سرتو_ 

 

 .دیپرس یسرد به نباریا و کرد مخالفت بازهم افسون اما

 د؟یداشت یکار من با_

 

 . دیپر باال افسون توسط افعال بستن جمع از پوالد یابرو

 چته؟_

 

 . جوابش اخر در و شد دهیشن وضوح به افسون یعصب پوزخند

 . برسم کارام به برم دیبا ستین یکار اگر...    خوبم من_ 

 

 برداشت رو وانیل اومده افسون سر به ییبال چه بدونه نکهیا بدون و گفت یپوف

 .داد تحکم صداش به و گرفت افسون صورت یجلو و

 .یرسیم نظر به یعصب...  میزنیم حرف بعد نویا بخور_

 

 اخم  شیعصب و  دهیبر ی خنده یصدا و خورد تکون یافسون یها شونه اما

 .دیپرس که بود همونجا هنوز دستش ، برد فرو هم در رو هاش

 ؟ خوبه حالت_ 

 

 پرت طرف کی به شدت به وانیل اما افتاد یاتفاق چه نشد متوجه اون از بعد و

 . شد لیتبد تکه چند به و کرده برخورد زیم ی بدنه  به برخوردش با و شد

 



 حاال و بود کرده پرتاب یطرف به رو وانیل و بود دهیکوب دستش به افسون

 .زدیم نفس نفس داشت

 . بود تیعصبان از پر که ینفس نفس

 

 : گفت بلند یکم صبر یب و دیپر جا از

 مسخره  نیا....  المصب االی د....  کن بلند المصبتو ی کله اون گمیم بت_

 ؟یاورد در هیچ ایباز

 

 نهیک که صداش با و کرد مشت رو دستش دو هر و دیخند یعصب هم باز افسون

 : گفت دیباریم ازش

 کارمند نیا شما...  سیرئ جناب دیببخش شما ؟ کنمیم یباز مسخره_ 

 . کنه رفتار زادیادم مثل تونهینم  که دیببخش پرسودتونو

 

  االن رفتار تحمل و ومدینم خوشش هیکنا و طعنه از ، کرد اخم شتریب پوالد

 . بود ختهیر بهم رو اعصابش ردادیت یکاف ی اندازه به ، نداشت رو افسون

 

 کی رو جاسوس ی مسئله دیبا کم کم ، کردیم تحمل رو ییباال یکار یفشار

 قوز به بود شده لیتبد افسون حاال و پرداخت یم گهید مسائل به و کردیم سره

 ! قوز باال

 

 سمت به  نرم و گرفت رو شالش ، برداشت زیخ افسون سمت به و شد یعصب

 .دیپرس و دهیکش خودش

 ؟ چته بگو راست و رک...  نزن طعنه من واسه_ 

 



 آروم شهیهم پوالد از رو یرفتار نیچن توقع ، خورد جا یا لحظه افسون

 . کرد مثل به مقابله و اومد خودش به عیسر اما نداشت

 ن؟یا از تر راست_

 ؟یچ یعنی_ 

 

 : گفت خشونت یکم با و دیکش خودش سمت به شتریب رو افسون شال و

 .یریم راه مخم رو یدار ، بزن حرف_

 

 رو شال قبل از سفتتر پوالد اما دشیکش عقب و زد شالش به یچنگ افسون

 .داد دستور و شد رهیخ افسون هیعصبان یها چشم به مایمستق و گرفت

 . هستم حوصله یب یکاف ی اندازه به ، نشدم یعصبان تا بزن حرف_

 

 . زد یپوزخند افسون

 . سرجات ادیب حوصلت کنم سرگرمت یخوایم سیرئ جناب اوه_ 

 

 رها ضرب به رو افسون شال ، رونیب کرد فوت رو نفسش خشم حس با پوالد

 . کرد اشاره در به و شد بلند و کرد

 .میزنیم حرف یشد آروم یوقت ، رونیب برو_ 

 

 کرد درست بود شده خارج اش هیاول فرم از که رو شالش خاطر آزرده افسون

 .داد جواب یلجباز با و

 . خوش روز....  ندارم یحرف چیه شما با من_

 



 نتونست اتاق از شدن خارج از قبل اما رفت در سمت به بلند یها قدم با و

 کنهیم تشیاذ بغض هیشب یحس کردیم حس که یحال در و دیچرخ ، ارهیب طاقت

 : گفت

 به تا کردمیم کار قبل از شتریب  وگرنه ام یپرسود کارمند دونستمینم_

 . دیگفتیم زودتر...  برسه یشتریب سود شرکتتون

 

 رو در پوالد متاسف و کرده اخم صورت به توجه یب حرف نیا زدن از بعد و

 ! خاطر   چه به افسون تیعصبان شد متوجه بالخره اما پوالد ، رفت و دیکوب بهم

 .داد فشار بهم رو هاش چشم و دیکوب اش یشونیپ به رو دستش کف بالفاصله

  

 : گفت لب ریز افسون دست از یعصب

 . یرینگ جهینت زود ینگرفت ادی هنوز_ 

 

 . گرفت رو اش یمنش ی شماره و برداشت رو تلفن ، زد دور رو زشیم و

 : گفت و زد زیم به انگشتش سر با یا ضربه تماس شدن وصل محض به

 ....کنه جمعش شکسته وانیل نجایا بفرست رو داریسرا_ 

 

 . کرد اضافه یرحم یب کمال در و

 تا و یکار اضافه دوساعت ، یدیم یکار اضافه بایشک افسون به ضمن در_

 باشه حواست...  بشه خارج شرکت از نداره حق نشده تموم کاراش که یزمان

 .. کنمیم خیتوب دوتونو هر...  تو و دونمیم من بره اگر

 

 ، رو یگوش تیعصبان با باشه یمنش طرف از یحرف چیه منتظر نکهیا یب و

 . شد رهیخ روش روبه به و دیکوب زیم یرو

 



 

✨ 
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 یعصبان افسون ، بود شده کارمندان از یخال بایتقر شرکت یکار ساعت اواخر

 لشیوسا یآن میتصم کی با برداره هاش لب دنیجو از دست نکهیا یب پوالد از

 پوالد دستور به توجه یب و انداخته دوشش یرو ، رو فشیک و کرد مرتب رو

 همه شهیهم اما بشه خارج کارش اتاق از خواست و دیکش رو در ی رهیدستگ

 یپوالد با لحظه همون تو قایدق و رهینم شیپ رهیم انتظار که یشکل اون به زیچ

 نیح در رو اش یزندان مچ که یبان زندان  مثل و  ستادهیا روش به رو که

 .شد مواجه ، کرد یم نگاهش گرفته فرار

 

 رو نفسش شده زیر یها چشم با و گرفت باال پوالد دنید بهتر یبرا رو سرش

 : گفت و رونیب کرد فوت وضوح به

 . برم خوامیم_ 

 



 فرارش راه و، زد در ی کناره به رو دستش اش یخونسرد حفظ با اما پوالد

 .داد جواب و بست رو

 ؟ یسالمت به کجا_

 . خونه برم خوامیم_

 ؟ یک ی اجازه با_

 

 .برد باال رو صداش ضیغ با افسون

 ! خودم_

 

 . زد یپوزخند پوالد

 . یدار یکار اضافه نگفت بهت یمنش مگه_ 

 

 . کرد اضافه و انداخت ساعتش به ینگاه هیطماءن با و

 . مونده تیکار وقت از ساعت دو هنوز دونمیم که ییجا تا_ 

 

 اما رفت جلو پوالد زدن کنار میتصم با بود اومده جوش به خونش که افسون

 عقب به اونو بلند قدم دو یچابک با بود شده افسون ی نقشه متوجه که پوالد

 : گفت و بست سرش پشت رو در و روند

 . کارت سر برگرد_

 

 ، کرد پرت زشیم کنار به انداخت پوالد به که یچپ نگاه با رو فشیک افسون

 .شد بود کرده مرتبشون که ییها پرونده مشغول و نشست زیم پشت

 

 



 یصندل تک یرو و کرد یا خنده تک حاالتش و افسون تیوضع دنید با پوالد

 باز رو بود دستش تو که یکتاب و انداخت پا یرو پا ، نشست افسون اتاق ی

 . کرد خوندن به شروع بودند کرده ریگ توش که یتیوضع به توجه یب و کرد

 

 ی صفحه به خودکار که هربار و کردیم باز ضیغ با رو ها پرونده اما افسون

 توش رو پرونده خالصه برد قرار که یا برگه از قسمت هی دیکوبیم کاغذ

 . شدیم سوراخ سهیبنو

 

 عکس و پوالد از ، ردادیت با هاش حرف و پوالد از ، بود یعصبان قتایحق

 یتیوضع نیا از اخر در و خودش بیغر و بیعج احساسات ،از هاش العمل

 .بودند کرده ریگ توش که
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 شد بلند جاش از و دیکوب برگه یرو رو خودکارش ، شد تموم طاقتش بالخره

 . دیکش باال خودش با رو  پوالد نگاه همزمان

 

 : گفت طلبکار

 . بخورم اب خوامیم_

 

 پوالد ، ختیر اب خودش یبرا و دیکش رونیب سردکن اب ی کناره از یوانیل و

 : گفت هیکنا به و داد تکون تاسف به یسر

 ! کنه خنکت دوارمیام_ 

 

 نیب پوالد گردن تصور با رو وانیل و دینوش اخر ی قطره تا رو اب افسون

 . کرد پرت یاشغال سطل داخل و فشرد بهم هاش انگشت

 

 : گفت نشست یم اش یکار زیم پشت که ینیح در

 . ادینم خوشم طعنه از یگفتیم که یستین یهمون شما_ 

 

 : گفت و داد افسون لیتحو یلبخند پوالد

 . بودم که خاکم همان من وگرنه کرد اثر من در نیهمنش کمال_

 

 صورتش و شد یعصبان قبل از شتریب پوالد لبخند و یخونسرد دنید از افسون

 :گفت و برگردوند رو

 . کنمیم تموم کارمو ، رمینم َدر...  ندارم نگهبان به ازین_ 

 .یداد پس امتحانتو قبال_

 .دیبر شما  رمینم که گفتم_



 

 . دیپرس و کرد نگاهش زل زل ، بست رو کتابش پوالد

 ؟ یکنیم رونمیب یدار پس_

 .دیبزار دیخوایم یچ هر اسمشو_

 ؟یبندیم جمع چرا_

 . باشم یخودمون نداره یلیدل_

 .یزدیم حرف راحت ، یبود که قبال_

 

 صورتش ،  انداخت نییپا رو سرش و شد سرخ قتیحق نیا دنیشن از افسون

 . گرفت خودش به درد و ناراحت نیب یحالت و ختیر فرو درهم

 ... گذشته ها گذشته_ 

 ستین زود...  من به اعتمادت دادن دست از واسه ستین زود ؟ یزود نیا به_

  ؟ نکنم محافطت ازت و کنم رهات خوامیم یکن فکر

 

 یم اگر یحت. نبود خودش دست واقع در ، نداد پوالد سوال به یجواب افسون 

 شکست مورد نیا تو بارها و بارها ، کنه باورش تونست ینم هم خواست

 رفته نیب از  ساده تلنگر هی با اعتمادش ی وارهید بارها و بارها ، بود  خورده

 . بود

 

 نیتر سرکش و نیتر ینشدن رام روش روبه  دختر ، دیکش یقیعم نفس پوالد

 . بود دهید که  بود یموجود

 شتریب و شتریب خواستیم دلش و شدیم زده شگفت روحش و اراده یسخت از

 . جلو بره

 

 ! طلب انحصار و بود صیحر ، نبود خودش دست



 ، دیرس ینم بهش تا و نبود بردار دست  گهید اومد یم خوشش یمورد از اگر

 . کردینم رهاش دیرس ینم خواستیم که یزیچ  اون به تا

 

 در و بود گرفته یباز به رو ذهنش شکل نیا به که بود یدختر تنها افسون

 یافسون.  بود نکرده هموار پوالد یبرا رفتن جلو یبرا رو یریمس چیه عوض

 اونو و بود شده شناخته ایدن موجود نیتر زیبرانگ چالش  پوالد نظر نقطه از که

 .دیطلبیم مبارزه به

 

 خودش به و گذشت یکم یوقت اما بود یعصبان  شدت به قبل یساعت ، شد بلند

 . کنه حفظ رو شیخونسرد دیبا که شد متوجه اومد

 

 قدعلم روش روبه که یدختر به و کنه حفظ تیعصبان با همراه رو شیخونسرد

 . کنهیم اشتباه بفهمونه بود کرده

 ! زور با  اخر در و صحبت با ابتدا در

 

 یرو ، رو  دستش کی ، ستادیا افسون کنار و انداخت یصندل یرو ، رو کتاب

 اش یناگهان حضور از که افسون یجلو ،  رو اش گهید دست و یصندل تاج

 . شد خم جلو به و گذاشت بود شده شکه

 

 . بگه و بپره جا از شد باعث و آورد رونیب شوک از رو افسون که یشدن خم

 ؟ یکنیم کاریچ یدار_

 

 : گفت  دهیکش و دار بم ، زد یشخندین افسون یفرار نگاه به توجه یب اما پوالد

 ؟یاعصابم رو یبدجور یدونیم_ 
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 .داد ادامه و داد رونیب رو گرمش نفس ، دیکش جلو رو صورتش

 . یاعصابم رو پا جفت قایدق االن. . . .  اعصابم رو رهیم اتیسرکش_ 

 

 ینم ، چسپوند یصندل به رو خودش پوالد حد از شیب یکینزد از افسون

 . بده نشون ضعف خودش از و کنه فرار خواست

 

 : گفت تیعصبان با و کرد اخم

 . بشه خوب حالتون تا دیریبگ فاصله. .  نداره  یربط من به_ 

 

 :  گفت و دیکوب زیم به رو دستش کف ، کرد بسته و باز رو چشمش پوالد

 ؟ یبد ادامه اتویباز بچه یخوایم یک تا_ 

 



 رو بود مونده براش که یجرات تمام یسخت به ، پوالد صورت به زد زل افسون

 تو ردادیت و پوالد مکالمات  تک به تک... ارهین کم پوالد یجلو تا کرده جمع

 . دادندیم صدا مرگ ناقوس مثل یپ در یپ هاش گوش

 

 بود مونیپش حاال اما بود سادهیوا فالگوش و کرده استفاده یمنش موقت نبود از

 . دیشن ینم کاش یا که

 

  که  یا یاضاف احساس.  بود یعصبان بازم بود گفته دروغ پوالد اگر یجت

 زل  رحم یب مصمم یها چشم به یوقت و نبود بردار دست و دادیم آزارش

 . شدیم شتریب تشیعصبان زدیم

 محافظت از دست و کردیم رهاش روز هی دی،شا بود رحم یب و ظالم پوالد

 . داشتیبرم کردنش

 ! دیشا

 !دیشا

 

 

 : گفت  تیعصبان با و کرد باز رو دهنش قبل از تر ختهیر بهم

 ینکن تشیاذ کن یسع پس داره سود واست یکل کنهیم یباز که بچه  نیهم_  

 .یکنیم ضرر چون

 

 اندازه به نگاهش بلکه ساده نگاه کی  نه ، شد رهیخ افسون  به سکوت در پوالد

 . بشه ساکت و کنه گم رو کلمات افسون شد باعث که بود معنا پر و رایگ یا

 

 به نگاهش و برد عقب یکم رو ،صورتش کرد حبس رو نفسش و شد ساکت

 . شد منحرف ها پرونده سمت



 

 ، بود شده خونه ی  کاسه به لیتبد  که  یعصب ی لهیت تا دو تو اون تو ییروین

 ی اجازه و بود انداخته تپش به رو قلبش و کرده  ساکت رو افسون که بود

 . بود گرفته ازش رو حماقت ی جاده تو ییشرویپ

 

 چشم تو کردن نگاه ییتوانا چون دیدزد رو نگاهش و موند ساکت سالح خلع

 . نداشت رو پوالد یها

 

 تکون سرجاش از افسون نه و زدیم یحرف پوالد نه اما رفتند یم جلو ها هیثان

 . خوردیم

 . بودند کرده ریگ گذشتیم که یزمان گرداب تو دوشون هر

 

 ی رهیخ پوالد و دیکشیم خط ها پرونده ی بدنه یرو انگشت نوک با  افسون

 . برداشت سکوت از دست بالخره افسون حاالت

 

 سمت به و گرفت رو افسون شال ی گوشه مبهم یقصد وبا برد شیپ رو دستش

 . گرفت اش ینیب یجلو رو شال و دیکش خودش

 

 به حرکت نیح در و خورد جا نداشت پوالد از رو یکار نیچن توقع که افسون

 نییپا داد سر زیم یرو از رو ها پرونده تمام یرارادیغ واکنش کی یط عقب

 نرم رو شال افسون  رفتن عقب و  نیزم یرو ها پرونده افتادن آهنگ ضرب ،

 . دیکش رونیب پوالد یها انگشت نیب از

 

  به شدن کینزد زمان از که یعطر خوش یبو و دیکش یقیعم نفس پوالد

 باال به لبش ، دیکش هیر به یبدجنس کمال در رو بود دهیرس مشمامش به افسون



 باز دیکوبیم وار وانهید و سروصدا پرکه افسون قلب به توجه یب و گرفت قوس

 . شد کشینزد هم

 

 و دیترس پوالد یکینزد از بود شالش شدن دهییبو شوک تو هنوز که افسون

 فرار یبرا یراه دنبال و کرد فراموش رو اش شیسرسخت تمام ، رفت عقب

 .دادیم جون اتاق نیهم تو نجایهم و افتاد یم کار از قلبش وگرنه بود

 

 یبرا یراه چیه نکهیا افتیدر با و انداخت سرش پشت به ینگاه مین افسون

 صاف رو لرزونش یصدا یسخت به و باشه محکم کرد یسع نداره وجود فرار

 . کرد

 . بخورم اب برم خوامیم تشنمه... ت_ 
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 : گفت و شد تر کینزد قدم کی پوالد

 . برو خوب_

 



  افسون جیگ نگاه جواب در و بست رو افسون رفتن راه حرفش بلعکس اما

 .داد ادامه

 ...من یحرفا شدن تموم از بعد البته_ 

 

 دیپرس و کرد لیمتما نییپا به بیاور رو سرش افسون اضطراب به توجه یب و

. 

 ؟یسادیوا فالگوش_

 

 .دیدزد نگاه و فشرد بهم رو هاش لب افسون

 . وجه چیه به.  نه_

 

 . زد صدا وار سرزنش  اسمش و انداخت اش یشونیپ به یگره پوالد

 ! نگو دروغ.... افسون_

 

 .داد جواب یا قهیدق چند یمکث با و انداخت تر نییپا رو سرش افسون

 . سادمیوا گوش_ 

 

 . برداشت خراش صداش و نشست پوالد یها لب یرو یعصب یلبخند

 . اخرت بار...  افسون باشه اخرت بار_

 

 و اومد حرفش نیب پوالد اما بزنه یحرف تا کرد باز ،لب شد سرخ یکم افسون

 .داد ادامه

 حرف تمام یبدون خوامیم فقط میگفت یچ یدونیم یسادیوا گوش که حال هر به_

 و برسه اخرش به پروژه نیا ستین قرار اصال....  اس نقشه اساس بر من یها



 اندازه یب مغزت اون به پس شنیم ریدستگ ردادیت مثل  شرکت اون عوامل تمام

 .... ارین فشار

 

 . دیغر و زد کمرش به رو دستش و ستادیا صاف و

 .یکنیم ام یعصب اتیباز مسخره نیا با_

  

 با و آورد باال دیترد و شک با رو سرش  اش هودهیب جنجال از مونیپش افسون

 : گفت خسته و ریز ییصدا

 ؟ ستین قرار... ستین قرار من_

 

  تونهیم یچ افسون کلمات یباق که بود ،مشخص شد یعصب قبل از شتریب پوالد

 صورتش به یفشار دست کف با ملتهبش نفس دادن رونیب با همزمان... باشه

 : گفت دار خش و اورد

!  یندار نانیاطم بهم هنوز....  شمیم دیناام دستت از یادیز وقتا یبعض_

 نجایهم خوادیم دلم یبدجور.... یریگیم ازم مویخونسرد...  اعصابم رو یریم

 . سر رهیخ ی دختره کنم هتیتنب

 

 آغوش در رو بازوش مونیپش و زده خجالت...  فشرد بهم رو هاش لب افسون

 .کرد زمزمه و گرفت

 چیه به...  ندارم اعتماد یمرد چیه به...  من...  من...  ستین خودم دست_ 

 . ستین خودم دست...  تونمینم...  ندارم اعتماد یخاک ی کره نیا تو یآدم

 

 کمک افسون به خواست ینم امروز رفت، عقب قدم به قدم و بست چشم پوالد

 افسون به وضوح به لشیدل و بود یعصب یوار وانهید شکل به امروز...  کنه

 ...  باشه دور کننده وونهید جو نیا از یکم دادیم حیترج امروز...  گشتیم بر



 

 ی مهین در اما...  اما بود کرده خراب رو حال که بیغر و بیعج دختر نیا از

 . زد صداش عجله با افسون راه

 

 خواستینم انگار که بود گرفته سنگر سرش پشت یجور  و دیلرزیم صداش

 . دیرس یم پوالد گوش به اش دهیترس یصدا فقط...  بشه دهید

 

 . دیپرس خشن یکم

 ؟ یخوایم یچ...  هیچ_

 

 از ها حرف نیا  گفتن ییتوانا بود مشخص  که یجور کنان من من افسون

 : گفت خارج   توانش

 حاال تا من...  من....  ستین خودم دست فقط. دارم اعتماد بهت....  بهت_ 

 یسع دارم....  کنمیم اعتماد کم کم دارم تو به اما کنم اعتماد یکس به نخواستم

 خوامیم معذرت سادنمیوا گوش بابت نکهیا و...  و تونمینم وقتا یبعض اما کنمیم

 . نبود درست کارم...  داشتم استرس یادیز فقط... 

 

 که رو خشنش یرو ،اون کرد اخم قبل از شتریب و دیکش گردنش به یدست پوالد

 خشونت از یمخلوط با و داد نشون افسون به رو گذاشتیم شینما به کم یلیخ

 : گفت هیکنا و

 تو نمیبینم الزم یکن اعتماد بهم یتونینم....  کن مشخص خودت با فتویتکل_ 

 ...  یکن شرکت پروژه نیا

 

 : گفت بلند یکم و شد درشت افسون یها چشم

 ؟یچ یعنی_



 

 .نشست گوشش به یلیس مثل پوالد سرد جواب

...  بایشک افسون دمیم فرصت بهت که اخره بار نیا...  کنار زارمتیم_

 بد چون نزن بهم ارامشمو...  نکن سهیمقا یبشر یبنر چیه با منو و شو بزرگ

 . ینیبیم

 

 خارج اتاق از بلند یها قدم با دینشن افسون سمت از یحرف چیه که یوقت بعد و

 یلرزش افسون وجود تو صداش نیطن که یجور دیکوب بهم خشم با رو در و شد

 . داد تکون اونو و کرد پا به

 

 بود رهیخ نیزم به بدحال و خکوبیم کارش اتاق وسط افسون و بود رفته پوالد

. 

 

 ! شدن زده پس و شدن دهییبو

 یوقت داره یدرد چه دونست یم حاال و بود کرده تجربه شب هی تو رو دو هر

 ... یزنیم پس هات یخودخواه با رو نفر هی

 

 . پوالد تیعصبان بود شده اش جهینت   بود کرده یاعتماد یب یخودخواه با

 

 ! سردش یصدا و اش یجد دیتهد

 

 فشار بهش داشتند طرف چهار از اتاق یوارهاید ، انداخت نییپا رو سرش

 ! کنه هیگر خوادیم دلش چرا دونست ینم و اوردندیم

 . دیکش صورتش یرو ، رو انگشتش

 کرد؟یم هیگر داشت اراده یب چرا
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 پک و کرد روشن یگاریس پوالد چشم از دور به و داد وارید به رو اش هیتک

 اجناس یدار نگه محل که شرکت یانبارها از یکی به زد، گاریس به یقیعم

 . بودند اومده بود یواردات

 

 قصد به و کنند استفاده پروژه یبرا انبار  نیا از بود خواسته شخصا پوالد

 تمام   افسون یول  بود کرده خودش با یهمراه به مجبور رو افسون یسرکش

 داشتند که ییدعوا از هفته کی ، بود یعصب و معذب ، بودن پوالد   کنار مدت  

  اروم پوالد از یخبر چیه اما اش یاصل حالت به بود برگشته پوالد... گذشتیم

 . نبود روزها اون

 

 وقت  فوت یب رو مسائل تمام و بود شده خونسرد یوحشتناک شکل به و  رحمیب

 . برد یم جلو



 بود شده دایپ یقالب جاسوس ، بود دهید رو رفتارهاش ی نمونه قبل روز سه

 رو گزارشات  تمام شخصا تا بود رفته ادیشه شرکت به افسون کهیزمان درست

 .بود افتاده اتفاق یا حادثه برسونه ادیشه دست به

 

  از همهمه یصدا با که بود نگذشته  شرکت به دنشیرس از ساعت  مین هنوز

 . بود شده رو روبه بیعج یا صحنه با و اومده ردنیب ادیشه اتاق

 

 نیا اما بردند یم رونیب بسته کت رو یمرد شرکت یها نگهبان از تن چند

 شده ریستگ  که یاون و شده یراندازیت شرکت یجلو درست و نبود ماجرا تمام

 . بودند کشته  راحت الیخ با رو بود

 

 . بود دهید رو رفت یم مرد از که یخون خودش چشم با افسون

 . بود دهید و  دادندیم جون که ییادما و شده کیشل یرهایت

 

 ها نگهبان که ییها گلوله اون و باشه ساده ی حقه هی تونست ینم نیا مطمئنا

 .بودند یواقع شک یب هم بود کرده یزخم رو

 

  شدن کشته از بعد و افتاد اتفاق قهیدق چند عرض در شرکت یجلو یریدرگ

 . بودند کرده فرار و برداشته رو جسدش جاسوس

 

 زنگ هاش گوش تو وضوح به و پرده یب  روز اون تو دهیخواب اصوات تمام

 .ترسوند یم رو افسون نیهم و بودند یواقع یادیز ها ،صحنه خوردیم

 

 به قایدق صحنه اون بودن رحم یب عمق و مرد خوردن ری،ت ماجرا بودن یواقع

 . اومد یم پوالد



 

 گهید زمان به ادیشه با مالقاتش ادیشه شرکت تو یبزرگ اتفاق نیچن لطف به

 بود خواسته مایمستق و بود برگشته شرکت به کراستی افسون و شده موکول یا

 . نهیبب رو پوالد

 

 با دیبا و بده بود  اومده وجود به ذهنش تو که یاشوب به ینظم چیه تونست ینم

 در پوالد اما بشه اروم که زدیم یحرف پوالد دیشا ، کردیم صحبت  پوالد

 . که بود گفته یرحم یب کمال در و بود زده یسرد لبخند منتظرش نگاه جواب

 . بشن یقربان زایچ یسر هی دیبا هدف به دنیدس یبرا_ 

 

 .بود دهیپرس دیناام نداشت رو یجواب نیچن دنیشن توقع که افسون

 بودن؟ یواقع ها گلوله اون_ 

 

 . که بود داده جواب بشه جادیا حالتش تو یرییتغ نکهیا بدون پوالد و

 یباز دوقول قول هی نجایا من....  بودن یواقع ها گلوله ،اون درصد صد_ 

 . کنم ینم

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 الخصوص یعل یزخم افراد و یراندازیت خواب ها شب روز اون از بعد

 . کردینم رهاش بود شده یراندازیت شکمش به که یمرد

 

 شدن ادیز کابوس نیا اثرات و کابوس به  بود شده لیتبد افسون یبرا اتفاق اون

 . دیکش یم که بود یگاریس نخ تعداد

 به افسون و بودند کشته ادم اب خوردن مثل هاش چشم یجلو ، نبود یکم زیچ

 انسان کی قتل دستور پوالد که ادیب کنار موضوع نیا با تونست ینم وجه چیه

 . باشه داده رو

 

 یحرف پوالد و ارهیب زبون به اشتباه یا کلمه دیترس یم ، بزنه یحرف دیترس یم

 . کنه یعمل رو بود زده که

 سرش از مرد اون فکر اما  بشه گذاشته کنار خواست ینم دلش وجه چیه به

 ینم ، کنه تصور رحم یب قدر نیا رو پوالد تونست ینم ، رفت ینم رونیب

 . بشکنه دشیعقا نازک ی شهیش خواست

 

 نیب از مکث با رو دودش و گرفت هاش انگشت نیب رو گاریس ، دیکش یاه

 به پوالد که یزمان تا کنه صبر و نزنه یحرف بود گرفته میتصم ، داد نیب لبهاش

 . بگه بهش رو تیواقع و ادیب حرف

 

 کنه اعتماد هاش نقشه و پوالد به بود گرفته میتصم هاش دیترد و شک تمام با

 یها العمل عکس و واکنش و نبود شونیحال ها حرف نیا روحش و جسم اما

 ! داشتن رو خودشون

 

 .داشت گاریس به روزها نیا که یدیشد ازین و دیدیم که یکابوس مثل



 

 لبهاش از گاریس کردن دور نیح اما زد یا گهید پوک ، زد یلبخند مچهین

 سمت به رو پرتش حواس و دیکش رونیب هاش انگشت نیب از رو گاریس یدست

 . کرد منعطف خودش

 

 

 بود صورتش نفکیال عضو روزا نیا که یاخم با و ستادهیا کنارش پوالد

 . کرد یم نگاهش

 

 .دیپرس بود شدن تموم و سوختن حال در که گارشیس به رهیخ

 ؟ شده یزیچ_

 

 :گفت و کرد لهش کفشش نوک با و کرده پرت نیزم یرو رو گاریس پوالد

 ؟ یدیکش چندتا_ 

 

 . انداخت باال یا شونه و زد یلبخند یالیخ یب با افسون

 . تا دوسه_

 

 . کرد خشیتوب و کرد اشاره نیزم به پوالد

 . چهارتاس نیا_

 . باشه خوب_

 

 . دیتوپ بهش افسون یسر رهیخ از حوصله یب پوالد

 ! بدم انجام واست نکارویا خودم بگو ؟ یبکش خودتو یخوا یم_



 

 با و گرفت رنگ نگاهش ، دیخند بیعج یکم بود یفرصت نیچن منظر افسونکه

 .داد جواب و  یبیغر حال

 ؟ گلوله ؟ یبکش یچ با مثال_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 ادامه بود شده شوکه یکم که یپوالد به رو و گرفته وارید از رو اش هیتک و

 . داد

 چون کنم ینم یسوال مرد اون مورد در گهید من....  لطفا نشه برداشت بد_ 

 ... یکش ینم رو یکس تو و کاراس اون پشت یا نقشه بازم مطمئنم

 

 نیماش به رو خودش بلند یها قدم با و کرد رها رو پوالد دگرگون یحال با و

 . نشست و کرد باز رو بود شده باز قفلش قبل از که یدر...  رسوند

 



 . بست رو هاش چشم پوالد به اعتمادش ابراز از شده سبک و زد یمحو لبخند

 خواست یم  وجود تمام با اما بده انجام یکار هاش کابوس یبرا تونست ینم

 . کنهیم فرق پوالد کنه باور

 

 صدا اما کنه باز رو هاش چشم نشد باعث نیماش تو پوالد نشستن و در یصدا

 ! چرا ش

 

 !خوبه حالش_

 ؟یک_ 

 . خورد گلوله که یهمون_

 

 . دیپرس آلود اخم پوالد   به رو و گرفت وسعت لبخندش بار نیاول یبرا

 ؟ اش ینکشت چرا_ 

 

 .داد جواب متیمال یب و انداخت راه رو نیماش پوالد

 اما بود یضرور شدنش یزخم درسته بکشم، رو یکس نمیب ینم یلیدل_  

 . نه کشتنش

 

 به رو سرش ،  رفتند نیب از کبارهی به توسرش ی دهنده ازار یصداها تمام

 از یبزرگ بار اس زنده مرد اون بود دهیشن که نی،هم داد هیتک یصندل یپشت

 . بود شده برداشته دوشش یرو

 

 ،لبخند زد کنار رو لجباز و بدخلق افسون یباز گربه و موش روز چند از بعد

 . شد رهیخ جاده به و داد پوالد لیتحو یا خالصانه



 

 : گفت و اوردین خودش یرو به اما کرد شکار رو لبخندش ینگاه مین با پوالد

 ! یکشیم گاریس یادیز_

 

 .داد جواب پروا یب بود خوشحال یادیز مرد یسالمت خبر دنیشن از که افسون

 . کنمیم کمش_ 

 

 کیتحر رو اعصابش افسون یها سرکش  هم ،هنوز آورد فرمون  به یفشار

 :گفت یدستور و وار مالمت حرف نیا از یناراض خاطر نیهم به  کردیم

 !یکشیم باشه اخرت بار بهتره_

 

 اش یواقع خود به ، بود شده بهتر حالش رکود روز چند از بعد که افسون یول

 . داد جواب یلجباز با و برگشته

 . کنمیم کمترش_ 

 

 یم فعال ، نکرد پوالد تیعصبان به یتوجه و شده رهیخ رونیب به شهیش از و

 دلش تو رو بود گرفته که یا جهینت و پوال به اعتمادش نیاول ینیشبر خواست

 .  ببره لذت و کنه حس

 

 ! نه االن اما کنه بحث پوالد با مسائل مدل نیا سر تونستیم بعدا

 

 ! سکوت و خواستیم سکوت فقط دلش االن

 

 



✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 بودند کرده دایپ  اقامت توش یتازگ به که یساختمون کنار رو نیماش پوالد

 : گفت و دیچرخ ، کرد متوقف

...  شرکته کینزد انبار نیا ، میکن یم چک رو انبارا از گهید یکی فردا_ 

 . نشه متوجه یکس باشه ادتی

 

 متفکر و آورد نییپا بود کرده روشن یتازگ به که رو گارشیس نیدوم افسون

 . دیپرس

 ؟ یدار انبار مسئول با میبش هماهنگ ستین الزم نباریا_ 

 

 : گفت مبهم یکم و شد عوض هاش چشم ،حالت زد یشخندین پوالد

 مشینیبیم فردا...  کنهیم قیتحق موردم در داره یکی دادن خبر بهم نامیخبرچ_ 

 !  دونهیم موش داره یادیز کمی! 

 

 ! شناسهیم رو ادم اون که انگار زدیم حرف یجور پوالد  ، زد یپلک افسون



 .دیپرس و شد کنجکاو خاطر نیهم به

 درست نکنم فکر رفتن ییتنها ، ستین یخطرناک ادم.... شیشناسیم حتما_ 

 !  باشه

 

 باهاش یراحت به باز که ارهیب افسون یرو به نکهیا بدون ، شد دهیکش یکم لبش

 . داد جواب کنهیم رفتار

 . ستین ینگران به یاجیاحت ، هست زیچ همه به حواسم_ 

 

 .کرد اضافه تمسخر و هیکنا با بعد و

 !  برمشیم نیهم واسه ی  رزم یهنرها استاد کوچولو جاسوس_ 

 

 که یفکر با اما فشرد بهم معمول طبق رو هاش دندون افسون اما دیخند نرم و

 : گفت و کرد زیر رو هاش چشم زد سرش به

 . کردم داغون یبدجور پاتو ادمهی، یدار هم حق_ 

 

 یم قرار لبهاش نیب کباری لحظه چند هر که افسون گاریس به ینگاه مین پوالد

 بهش یپوک نهیطمان با و کرد یم جمع رو قرمزش یلبها که یافسون و گرفت

 سمتش به مقدمه یب و کرد اخم...  کرده فراموش رو جوابش ، انداخت زدیم

 . شدخم

 

 رونیب به پنجره از ، دیدزد اش دهیکش و فیظر یها انگشت نیب از رو گاریس

 : گفت و کرده پرتش

 . یکنیم خورد اعصابمو ، شو ادهیپ_ 

 



 ینگاه اش یخال یها انگشت به پوالد موضع رییتغ از باز دهن با افسون

 : گفت و انداخت

 ؟ گارمیس_ 
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 . داد جواب و اورد فرمون به یفشار یپوالد

 ! بچه خونت برو_ 

 

  خاطر نیهم به اورد ینم در سر زیچ چیه از ، شد اش رهیخ موشکافانه افسون

 . شد ادهیپ و گفت یا"  باشه"  بده کش رو بحث نکهیا بدون

 . داد جواب خط پشت فرد دنید با و آورد رونیب خوردیم زنگ که رد لشیموبا

 . االن...  ام خونه کینزد_

 

 :  گفت و دیپر افسون حرف نیب اشفته و قرار یب خط پشت از رایسم

 . دنینال به کرد شروع و نیزم رو افتاد هوی االن نیهم ، بده حالش مامانت_ 

 

 : گفت بلند یصدا با و شد شوکه افسون

 افتاده؟ چرا چشه؟ مامانم ؟ یچ_

 

 ، دیدو خونه سمت به باشه پوالد شدن ادهیپ متوجه نکهیا بدون یمعطل یب  و

 . دیجوش یم سرکه و ریس مثل دلش



 اما بود کرده مقاومت تونست یم تا دیجد ی خونه به اومدن از یناراض مادرش

 چند ، انیب دیجد ی خونه به و کنه قبول بود کرده مجبورش افسون اخر دست

 یحت کنه سرگرم رو خودش تا زدیم یکار هر به دست و بود خودش تو یروز

 و رایسم یغرولندها به یتوجه و کرد یم جا حابه رو نیسنگ بیوسا

 داشت که یسکید و کمرش خاطر به مسلما حاال و کرد ینم افسون یاخطارها

 . بود افتاده یاتفاق نیچن

 

 یب در....  دیکوب در به رو مشتش رسوند در یجلو رو خودش سرعت به

 داخل  به باشه شده رها چله  از که یریت مثل افسون و شد باز روش به یمعطل

 غیج حال در درد شدت از و افتاده هال وسط دید رو مادرش و برد هجوم خونه

 . زدنه

 

 .شد متوقف یحرکت هر از یخال ذهنش ، برد ماتش یا لحظه یبرا

 ! کنه کاریچ دیبا دونستینم 

 

 نشسته کنارش رایسم که مادرش سمت به و گرفت سرش به رو دستش دو هر

 . دیپرس لرزون ییصدا با و رفت بود

 شد؟ ینجوریا چرا.... ؟ کنم کاریچ دیبا....با_

 

 باال یکم رو صداش گرفت رو بازوش و دیکش یاه دید رو بدش حال که رایسم

 : گفت و برد

 یکرد قطع نکهیا محض به  بزنم زنگ امبوالنس به نتونستم شدن هول من_ 

 بزن زنگ افسون  میندار رو حرفا نیا وقت....  شکست و افتاد دستم از یگوش

 .ستین خوب اصال حالش مادرت اورژانس به

 



 با اما اورد رونیب رو اش یگوش و  انداخت مادرش به ینگاه مین شوکه افسون

 یکم و کرد وصل اریاخت یب رو تماس بود افتاده یگوش رو که یا شماره دنید

 . داد جواب منگ و جیگ

 ؟ بله_

 

 : گفت تیجد با خط طرف اون از پوالد

 ! رسنیم االن نیهم...  امبوالنس زدم زنگ_

 

 حد نیا تا چرا پوالد دونستینم ، شده متوجه چطور پوالد دونست ینم افسون

 ... گفتن به فقط اما شدینم متوجه رو زیچ چیه...   کهینزد بهش

 ! ممنون_

 . کرد قطع رو تماس یا اضافه حرف چیه بدون و اکتفا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رو رایسم ، انداخت نییپا رو سرش و نشست مکتین یرو راهرو یکیتار تو

 . بمونه بود گرفته میتصم خودش اما خونه فرستاد بود که یشکل هر به

 

 بود برداشته که  یا یروح یها زخم بر ،عالوه نبود خوب مادرش حال

 . دادیم ازارش قبل از شتریب داشت که یا یجسمان مشکالت



 

 شده جا جابه هه مهره از یکی ،  داره عمل به ازین مادرش کمر بود گفته دکتر

 عمل  مونده یباق راه تنها داشت قبل از که مشکالت یکسری خاطر به و بود

 ! بس و بود کردن

 

 نیهم به کنهینم قبول هرگز داشت که یترس خاطر به مادرش دونست یم

 به نسبت بودن تیمسئول یب  بر یمبن رو دکتر یها سرزنش تمام خاطر

 رو عمل موافقت ی برگه و دهیخر جون به ازش نکردن مواظبت و مادرش

 .کرد امضا

 

 از شیب رایسم و بایز ماه چند نیا تو ، بود قرار یب و کردیم هیگر مداما رایسم

 . کردندیم یزندگ هم کنار دوخواهر مثل و بودند شده وابسته بهم  اندازه

 

 ! ضایا مادرش و بود ییتنها زن کل در رایسم

 با خاطر نیهم به بودند شده کینزد بهم و بودند گرفته  اخت هم با راحت

 تو داوطلبانه خودش و خونه فرستاد نداشت یینا که رو رایسم فراوان مشقت

 . موند مارستانیب

 

 . تونستینم االن اما رهیبگ یمرخص و بزنه زنگ تونست یم صبح فردا

 ! بخوابه و ببنده یکم رو هاش چشم خواستیم فقط االن

 .بود کرده کمکش بازم انروز ، بزنه زنگ پوالد به تونستیم

 تونستیم بود کرده کمکش  بازم اما شد ینم متوجه رو اش یچطور و چرا

 .خواستینم نویا  اما رهیبگ یمرخص ازش مایمستق و بزنه زنگ

 



 اما کردند ینم دخالت  هم یشخص یزندگ تو پوالد یکارمندها که چند هر

 یف  افسون و شدیم گرانید کردن حساس باعث سمتش از اشتباه حرکتکی

 . نداشت وجه چیه به رو بعدش یپراکن عهیشا ی حوصله الواقع
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 مکتین پشت وارید به رو سرش یعصب یکم و کرد باد از پر رو هاش لپ

 . داد هیتک

 

 : گفت لب ریز و دیکش بلند اه

 ! ندارن یتموم من مشکالت_

 

 ادامه ادامه متاسف سقف به رهیخ  کرد بسته و باز یناراحت با رو هاش چشم و 

 .داد

 ازار قصد که چند هر..   اوردم فشار بهش یادیز...   مقصرم خودم دیشا_

 . استادم هیبق به زدن بیاس تو که واقعا یانگار اما نداشتم بهش رو رسوندن

 

 یا گهید اه و افتاد هم یرو غم فرط از هاش پلک ، دیکش دندون به دندون

 . دیکش

 

 کردن یخال ی منزله به قیعم یها نفس دنیکش از دست یوقت بعد قهیدق ده

 و ییروشنا ی غهیت به و کرد باز رو هاش چشم برداشت تشیعصبان و یناراحت



 به که یبلند قامت به بعد و انداخت بود افتاده ریگ توش که راهرو   یکیتار

 . اومد یم سمتش

 

 درست رو اومد یم سمتش به که یمرد ی چهره تونست ینم کاله خاطر به

 نیزم  خرج رفتن راه موقع که ینخوت از هاش دست حالت از اما بده صیتشخ

 بود داشته نگه باال یا مردونه و جذاب طرز به که ییها شونه از و کردیم

 ! هیک فرد اون بده صیتشخ تونست یم خوب یلیخ

 

 : گفت لب ریز بود دهیرس بهش بایتقر که مرد از رو نگاهش نکهیا بدون

 خواد؟یمیچ نجایا!   پوالد  _ 

 

 رو خسته اما اروم یلحن با و دیکش کنار رو خودشی،کم برد باال رو سرش و

 .دیپرس بود نشستن حال در که یاون به

 ؟ سیرئ جناب یخوایم یچ نجایا_

 

 

 و نداشت یا یرسم لباس چیه ای شلوار و کت ، داد باال یکم رو کالهش  پوالد

  اون  نیهم و بود رسونده مارستانیب به رو خودش پوش اسپرت و ساده تماما

 .بود کرده متفاوت بودش دهید افسون که ییها زمان تمام از رو

 

 ؟یشناخت منو راحت یکیتارنیا تو_

 

 . داد جواب و برگردوند رو صورت افسون

 برام رفتنت راه شکل.....   دهینم رییتغ رو ادم هی  دنیپوش لباس طرز_ 

 .اشناست



 

 :گفت و داد ابرو افسون جواب از متعجب پوالد

 .یباش قیدق حد نیا تا کردمینم فکر_

 

 . داد جواب و شد سرخ یکم افسون

 یریم راه یوقت شناختت، شهیم راحت یلیخ یریم راه نهیک  با که یاونجور_ 

 ! اسونه شناختنت...  نیزم یکوبیم پاتو یبدجور

 

 یبستر اونجا افسون مادر مسلما  که یدر به رهیخ و دیخند ضرب تک پوالد

 : گفت بود

 . کنمیم قبولش فیتعر عنوان به_ 

 !  نبود فیتعر_

 

 که پوالد یها چشم به رهیخ نباریا و چرخوند سر افسون  و دیخند مردونه پوالد

 . دیپرس زدیم برق یکیتار تو

 نجا؟یا یاومد چرا_ 
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 ؟ برم یخوایم_

 

 . داد جواب تیاهم یب  ظاهر در افسون



 . نجایا یاومد که بهیعج فقط...  کنهینم برام یفرق_

 

 .داد جواب و برداشت سرش از کالهش پوالد

 !چطوره حالش جاسوسم نمیبب خواستمیم_ 

 

 . زد یشخندین افسون

 . دیکن زحمت رفع دیتونیم...  هیعال حالش جاسوستون_ 

 

 فکر اگر داشت ییجا یب انتظار ، افتاد هم یرو باز مهین هاش پلک دیناام یکم

 که کردیم درک نباریا بود بهتر اما نجایا اومده خودش خاطر به پوالد کرد یم

 .باال ببره رو توقعش دینبا

 

 رو احساس یب افسون نبود ،قرار باشه داشته پوالد از یتوقع جیه نبود قرار

 به رو کنترلش یمعن یب و برهم درهم احساسات نیا بده اجازه و کنه فراموش

 !  رنیبگ دست

 

.  داشت یتیاهم مگه اما سوختیم قلبش از یا تکه ، کرد بلند رو سرش مصمم

 . تونست یم افسون

 .گذشت یم مرحله نیا خان از راحت یلیخ و گرفت یم اش دهیناد

 

 رو وجودش عمق تا کرد یم یعی که پوالد جستجوگر یها چشم به زد زل

 : گفت و بخونه

 بهمون و نهیبب یکی ممکنه...  سیرئ جناب برو یندار یا گهید کار اگر_ 

 . یبنداز خطر به رو پروژه دینبا...  نکنه شک

 



 

 داد قرارش سر یرو مکث یکم با و کرد جا جابه دستش تو رو کالهش پوالد

 : گفت یسرد به و

 افسون یستین دختر مگه ؟ مخم رو رهیم داره یادیز تو مثل یدختر چرا_  

 . شتیپ اومده موقع نیا تو ستیرئ یباش خوشحال دینبااالن...  ؟ بایشک

 

 داد جواب و شد یجد بعد یکم اما ، دیخند اروم بعد و کرد درشت چشم افسون

. 

 ؟ چرا_ 

....   بایتقر هاس مرده مثل اخالقم اما دخترم هی من...  نداره یخاص لیدل خوب 

 به یا عالقه چیه که ام ساده ادم هی فقط من...  ستمین رفتارا نیا اهل یلیخ

 . نداره گرانید با شدن ریدرگ

 

 رو کلمات خواستیم افسون که انگار ، داد گوش افسون حرف به دقت با پوالد

 : گفت خاطر نیهم به ، کنه معما دچار رو اون و بده هل سمتش به یمعن با

 شونیمعن االن دمیم حیترج...  دارن یخاص مفهمون و یمعن کلمات یبعض_ 

 برعکس...  یستین ساده وجه چیه به تو نکهیا اونم دونمیم زویچ هی اما نکنم

 .  ان دهیچیپ یادیز ساده یگیم بهشون تو که ییرفتارا
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 کرد یم یسع که یحال در و اوردین خودش یرو به اما خورد جا یکم افسون

 . دیپرس بده نشون یشاک رو خودش



 ؟ اعصابتم رو شهیهم چرا_ 

 

 یتیمز اما بود بیعح واقعا روش روبه دختر ، انداخت بهش یدیناام نگاه پوالد

 بده انجام رو اش یواقع خود دنید یبرا یتالش نبود الزم که بود نیا داشت که

 که شدیم باعث اخالقش نیهم و کرد ینم یباز شینما وقت چیه افسون.... 

 . بده ازارش بخواد پوالد

 

 به و رسوند مکتین یرو افسون پشت  بافاصله رو دستش یان میتصم کی با

 . دیپرس یبدجنس یکم با و شد خم سمتش

 

 !  یاعصابم رو چون_ 

 

 .کرد زمزمه کج ینگاه با و برد کینزد رو صورتش و

 ! بدجور_

 

 افسون یرو به رو فرار راه و بود کرده عمل یالعجل ضرب معمول طبق پوالد

 . بود انداخته طپش به رو قلبش و بسته

 . بود یعصبان قلبش تپش از عوض در افسون

 

 اش نهیس به خواستندیم که رو نافرمانش یها انگشت و فشرد بهم رو لبهاش

 : گفت و کرد مهار کنند اروم رو قلبش و بزنند چنگ

 رو ینازناز دختر نقش واست تونمینم  نمیهم من اما اعصابتم رو که دیببخش_ 

 ....  کنم یباز

 



 جا در ، دیکوب پوالد یپا ساق به رو کفشش نوک خشم به ختهیام یحرص با و

 . داد ادامه و شد بلند

 . برسم مادرم به خوامیم...  سیرئ جناب خوامیم یمرخص ازت فردارو_ 

 

 

 که یجور و شد بلند اما نکرد پاش مچ به یا اشاره ، زد یلبخند پوالد

 : گفت ادیب نظر به خطرناک

 یشیم باعث خودت...  بایشک افسون یا عاقالنه کار من به زدن ضربه_ 

 . کنمینم قبول بگم دیبا هم یمرخص مورد در....  نره ادتی...  کنم هتیتنب

 

 . براشفت نداشت  پوال از رو رد جواب دنیشن توقع که افسون

 . باشم مارستانیب تو دیبا مارهیب مادرم  ؟ چرا_ 

 

 .داد جواب تیجد با و کرد جمع رو لبخندش پوالد

 . رمیبگ جاسوسو اون خوامیم فردا_ 

 

 . ندارهمن به یربط چیه موضوعنیا ؟ باشم اونجا دیبا من چرا-

 

 .داد جواب و برد فرو نشیج شلوار داخل رو هاش دست پوالد

 مثل من....  یباش خبر با دیبا وفتهیم یاتفاق هر یمن همکار تو پروژه نیا تو_ 

 شینیبب و یباش فردا دیبا پس  کنمیم اعتماد همکارم به...  جون بچه ستمین تو

 .یباش سرحال فردا و یبخواب نره ادتی جهینت در... 

 



 از بلند یها قدم با و داد تکون هوا تو یخداحافظ ی نشونه به رو دستش و

 . گذاشت تنها رو بود شده نیزم خیم که یافسون

 

 پاک رو بود شده جمع اش یشونیپ یرو که یعرق و انداخت نییپا رو سرش

 . دیگز رو زبونش و کرد

 

 بده؟ اعتماد بهم خوادیم_ 

 

 .داد رونیب اومد یم باال یسخت به که رو نفسش

 و نجایا اومد چرا ؟ بکنه یکار نیهمچ خوادیم چرا ؟ بکشه منو خوادیم_ 

 ؟ رحمه  یب نقدریا چرا ؟ زد بهم ییحرفا نیهمچ

 

  که یاتفاقات یبرا یا هینظر چیه ، شد اتاق وارد و دیکش رو در ی رهیدستگ

 راه اون به رو خودش تونست یم تنها و نداشت افتاد یم داشت  برش و دور

 . بزنه

 

 .دینال لب ریز مستاصل ، فشرد و گرفت هاش انگشت نیب رو سرش

 اون بزارم محاله...  درک به برن حرفاش و پوالد...  بخوابم خوامیم فقط_ 

 . بشه برنده مزخرف ی عالقه
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 . شد اماده دیترد با و استرس از پر اما یعصبان معمول طبق بعد روز  صبح

 کنار به پوالد دنید به نسبت یعالقگ یب ، داشت مسئله  نیا مورد در یبد حس

 تلفات با مسلما و بود یخطرناک کار اکثرا شرکت در جاسوس کردن دایپ ،

 . بود همراه

 

 و بود کرده یزخم اونو پوالد ،  کرده داشیپ ادیشه که یا یقالب جاسوس مثل

 ! اومده مرد اون سر ییبال چه دونست ینم یحت افسون

 

 بیآس حد چه تا دیپرس یم خودش از مداما افسون اما اس زنده گفتیم پوالد

 ؟ دهید

 ؟ کردن اصابت کجا به ها گلوله اون

 ؟ داده دست از خون قدر  چه

 

 دایپ براش یسوال چیه و دیچرخ یم سرش تو بار هزار هزاران ها سوال نیا

 . کردینم

 

 یبرا رفتن جلو جز یا چاره یراه چیه و خورد یم بست بن به یقول به

 . بود نگذاشته یباق افسون

 رونیب و بود کرده ریگ اجبار  نام به یا تنگه تو اش یزندگ کل در روزها نیا

 کردن  آروم یبرا اما بود متنفر کنه تحمل بود مجبور  نکهیا از...  نبود ایب

 . کردیم فکر شدنش رها و یباز نیا یانتها به خودش

 

 رفت یم  و کرد یم  رها رو زیچ همه روز کی یحت یبرا شد یم آزدد اگر

 . باشه تنها داد یم اجازه خودش به و نرسه بهش کس چیه دست که ییجا به

 



 به هیکرا پرداخت در بعد و رونیب کرد فوت و نفسش... شد متوقف نیماش

 .افتاد راه کجاست بود داده حیتوض قایدق پوالد که یقسمت سمت

 

 پس یکم رو دستش یگرما و عرق و دیچیپ بهم رو هاش دست رفتن راه نیح

 . زد

 . داد یم ازارش باز و بود کرده دایپ که یدیجد حس

  به هاش دست و افتاد یم لرزه به تنش دشید یم ای دیشن یم رو اسمش  یوقت

 . افتادند یم کردن عرق

 

 ینم که وجودش از یقسمت ی کرهیپ  به بار هر راسخش نگاه اون با اتنگار

 . زدیم ضربه کجاس دونست

 ! یپ در یپ و  مداوم

 

 دنبال چشم با و داد تکون تاسف به یسر نبود یشدن درست که خودش یبرا

 هیتک وارید به رو پاش کی که موتورش کنار اونو راحت یلیخ و گشت پوالد

 . کرد دایپ کرد یم نگاهش و داده

 

 : گفت دادن سالم از بعد و ستادیا کشینزد بعد هیثان چند و افتاد راه 

 ؟ میبر دیبا کجا_ 
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 . شد اماده دیترد با و استرس از پر اما یعصبان معمول طبق بعد روز  صبح

 کنار به پوالد دنید به نسبت یعالقگ یب ، داشت مسئله  نیا مورد در یبد حس

 تلفات با مسلما و بود یخطرناک کار اکثرا شرکت در جاسوس کردن دایپ ،

 . بود همراه

 

 و بود کرده یزخم اونو پوالد ،  کرده داشیپ ادیشه که یا یقالب جاسوس مثل

 ! اومده مرد اون سر ییبال چه دونست ینم یحت افسون

 

 بیآس حد چه تا دیپرس یم خودش از مداما افسون اما اس زنده گفتیم پوالد

 ؟ دهید

 ؟ کردن اصابت کجا به ها گلوله اون

 ؟ داده دست از خون قدر  چه

 

 دایپ براش یسوال چیه و دیچرخ یم سرش تو بار هزار هزاران ها سوال نیا

 . کردینم

 

 یبرا رفتن جلو جز یا چاره یراه چیه و خورد یم بست بن به یقول به

 . بود نگذاشته یباق افسون

 رونیب و بود کرده ریگ اجبار  نام به یا تنگه تو اش یزندگ کل در روزها نیا

 کردن  آروم یبرا اما بود متنفر کنه تحمل بود مجبور  نکهیا از...  نبود ایب

 . کردیم فکر شدنش رها و یباز نیا یانتها به خودش

 

 رفت یم  و کرد یم  رها رو زیچ همه روز کی یحت یبرا شد یم آزدد اگر

 . باشه تنها داد یم اجازه خودش به و نرسه بهش کس چیه دست که ییجا به

 



 به هیکرا پرداخت در بعد و رونیب کرد فوت و نفسش... شد متوقف نیماش

 .افتاد راه کجاست بود داده حیتوض قایدق پوالد که یقسمت سمت

 

 پس یکم رو دستش یگرما و عرق و دیچیپ بهم رو هاش دست رفتن راه نیح

 . زد

 . داد یم ازارش باز و بود کرده دایپ که یدیجد حس

  به هاش دست و افتاد یم لرزه به تنش دشید یم ای دیشن یم رو اسمش  یوقت

 . افتادند یم کردن عرق

 

 ینم که وجودش از یقسمت ی کرهیپ  به بار هر راسخش نگاه اون با اتنگار

 . زدیم ضربه کجاس دونست

 ! یپ در یپ و  مداوم

 

 دنبال چشم با و داد تکون تاسف به یسر نبود یشدن درست که خودش یبرا

 هیتک وارید به رو پاش کی که موتورش کنار اونو راحت یلیخ و گشت پوالد

 . کرد دایپ کرد یم نگاهش و داده

 

 : گفت دادن سالم از بعد و ستادیا کشینزد بعد هیثان چند و افتاد راه 

 ؟ میبر دیبا کجا_ 
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 از یکی معمول طبق و راحت و ساده لباس هی که رو افسون یسرتاپا پوالد

 :  گفت و گذروند نظر از بود دهیپوش رو اش یارتش یها کفش

 . یاومد مجهز نمیبیم...   داخل  میریم_ 

 

 جواب و برد فرد دارش پیز بیج داخل رو کوچکش فیک و لشیموبا  افسون

 .داد

 .بشه دارم جلو یزیچ یریدرگ موقع ندارم دوست...  محتاطم فقط_ 

 .ستین یریدرگ به ی این_ 

 ؟یدونیم کجا از_

 

 .داد جواب مرموز پوالد

 ! بماند_ 

 

 افتاد راه کارخونه بزرگ در سمت به پوالد کنار و کرده زیر چشم و شد ساکت

 . دیپرس یسوال و نداشت سکوت قصد انگار پوالد اما

 چرا؟ قایدق. فهمم ینم رو یارتش کفش  به ات عالقه_ 

 

 به ییبالها چه نکهیا فکر با...  زد یشخندین و کرد فراموش رو استرسش تمام 

 . بود اومده شوق سر اورده ها کفش نیا با گهید یمردها و پوالد سر

 

 یم شتریب نفسش به اعتماد گردیم دفاع خودش از یوقت اما نبود خودش دست

 ریخ از نتونست اما کرد کنترل گرفت یم وسعت داشت که رو لبخندش ، شد

 . بگذره  زدن هیکنا

 .کنمیم استفاده سالح عنوان به ازشون...  ان یعال زدن ضربه واسه_  



 

 ابروهاش دادن باال نیح رو یگوش ، برد فرو بشیج داخل رو دستش  پوالد

 : گفت و اورد رونیب

 ! یبیعج_ 

 

 .داد جواب خاطر بیط با...  بود اومده خوشش بحث نیا از ، دیخند نرم افسون

 . کفشا نیا با کنم دفاع خودم از تونمیم_ 

 

 و برد فرو بشیج داخل رو لیموبا ، کرد قطع بالفاصله و گرفت یتماس پوالد

 : گفت دار شین

 . دمیچش رو طعمش دوبار_ 

 

 بدون  مدت چند از بعد و زد زل پوالد خونسرد و ساکن یها چشم به افسون

 : گفت  دنیکش خجالت

 ! یبود مقصر_ 

 

 ،  کرد جلب خودش به رو دوشون هر توجه و شد باز ینرم به یورود در

 : گفت  بگذره یورود از  نکهیا از قبل اما رفت جلوتر پوالد

 .. نکن تعجب شدن دیناپد کفشات یروز هی اگر_  

 

 با رو هاش قدم ، افتاده راه پوالد سر پشت و داد هاش چشم به یچرخش افسون

 : گفت و کرده هماهنگ پوالد

 ... محاله_ 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 داد پوالد دست به رو یکاغذ اومد یم داریسرا نظر به و شناختینم که یمرد

 : گفت افتاده نییپا یسر با و

 ..کنهیم چک رو ها پرونده داره فقط و تنهاست خودش...  اقا همونجاس_

 

 : گفت تیجد با و انداخت کاغذ به ینگاه مین پوالد

 . فرستمیم بعدا رو دستمزدت...  یبر یتونیم...  خوبه_ 

 

 راه  سرش پشت کرد اشاره بود ستادهیا منتظر و فاصله با که افسون به و

 . وفتهیب

 

...   برسند نظرشون مورد محل به که دینکش طول قهیدق چند از شتریب دیشا

 : گفت و گرفت اش ینیب یجلو رو انگشتش پوالد

 ... صدا سرو یب_  

 

 افسون...  رفت داخل و کرد باز رو بودند ستادهیا روش روبه که یاتاق در و

 از ییصدا چیه نکهیا از تعجب و یکنجکاو با بعد و کرد مکث یا هیثان اما

 جاسوس دیبا که یفرد دنبال به و شد اتاق وارد دیرس ینم گوش به اتاق داخل

 دنید با اما گشت بود شده ریدرگ باهاش نیقی  به قطع که یپوالد و بود یم

 : گفت تنها و شد درشت  هاش چشم خود به خود روش روبه ی صحنه

 خبره؟ چه_  
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 پا ، داد هیتک بود داده لم روش که یا یصندل به حالت یب افسون دنید با پوالد

 : گفت و انداخت پا رو

 ... بهت گفتم قبال_ 

 

 کرده ریگ توش که یتیموقع لیتحل ییتوانا قتایحق ، شد اتاق وارد شوکه افسون

 ربط زیچ چیه به دید یم که رو یادم حضور تونست ینم...  نداشت رو بودند

 ... بده

 

 . دیپرس پوالد روبه شد، اتاق وارد و زد پلک پلک مبهوت

 ... اما یگفت_ 

 

 . دیپرس و کرده اشاره کرد یم نگاهشون مصمم اما اخم با که مرد به و

 ؟ نجاستیا اون چرا اما_ 

 

 . داد جواب یخونسرد با و داد باال ییابرو پوالد

 ... خودشه جاسوس_ 

 

 افسون سمت به و آورد رونیب رو یعکس و برد فرو بشیج داخل رو دستش و

 : گفت و گرفته

 . نشیبب_ 

 



 شتریب هاش چشم ، زد زل بهش و گرفت رو عکس مکث یکم از بعد افسون

 درک تونست ینم وجه چیه به رو جلوش ی صحنه و بود شده درشت قبل از

 : گفت و کرد بلند سر ، کنه

 ؟ی  واقع عکسه نیا_ 

 

 . بود کرده اخم پوالد نباریا 

 !  صد در صد_

 

 زمان مدت دیشا ، شد رهیخ مرد یعصب ی چهره به یا لحظه یبرا افسون

 کم مدت نیهم تو اما نداشت برخورد باهاش ادیز و شناختشیم که نبود یادیز

 ثابت برعکسش حاال یول وفاداره پوالد به مرد نیا که بود دهیرس باور نیا به

 ... بود شده

 

 یرو حال یب یکم و انداخت بود خونسرد نظر به که پوالد به ینگاه مین

 . گرفت دست با رو سرش و کرده رها رو خودش یصندل نیتر کینزد

 

 : گفت لب ریز

 . باورش سخته کمی...  بگم یچ دونمینم_ 

 

 مرد اون مورد در افسون یها واکنش از ، انداخت ابروهاش به یگره پوالد

 برد یم سرد به سکوت در که یمرد به خشونت یکم با پس اومد ینم خوشش

 . داد جواب و زد زل

 و س  یپل ی اداره ستوان..  من راست دست...  سرامد حسام...  بشه باورت_ 

 ... رمیبگ رو مچش خواستمیم که ی  جاسوس همون

 



 لباس تو رو حسام وضوح به که عکس به باز ، کرد بلند رو سرش افسون

 . دیپرس لب ریز و شد رهیخ داد یم نشون سیپل

  ؟ هیچ تیواقع اسم_ 

 

 رهیخ پوالد به تیعصبان با برد یم سر به سکوت در موقع اون تا که حسام

 لو تشیهو بدونه نکهیا بدون راحت یلیخ و نبود یکار پنهان یجا گهید شد،

 ...  بود رفته

 

 تو و نجایا افسون حضور اما وفتهیب ماجرا از بعد یاتفاق چه قراره دونست ینم

 ... کرد یم اش ونهید داشت لحظه نیا

 ؟ افسون چرا 

 ؟ بود آورده خودش با اونو پوالد چرا

 

 : گفت و زد یپوزخند مستاصلش صورت به رو پوالد

 ؟ ادیب لتیوک بگم ، یکرد اریاخت سکوت_

 

 رو بودند کرده خوش جا دستش تو که ییها ،پرونده فشرد بهم رو هاش دندون

 : گفت افسون به رو پوالد به توجه یب و برگردوند سرجاش

 قاچاق بخش یاگه ی اداره ستوان...  درخشان حسام...  حسام   میواقع اسم_ 

 شرکت جرائم ی پرونده مورد در اطالعات کردن جمع تمیمامور و دارو

 ! شرکت   نیا با حافظ پوالد ی رابطه و مهرافتاب

 

 

✨ 



✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 اخم ، شد رهیخ پوالد به و نییپا خورد سر افسون یها انگشت نیب از عکس

 !ناراحت و بود شوکه ، کرد

 یزیچ به داد ینم اجازه بهش بودند کرده ریگ توش که یا کننده جیگ تیوضع 

 . نکرد عکس برداشتن یبرا یتالش و کرده سکوت فقط پس کنه فکر

 

 : گفت زیرآمیتحق و انداخت افسون به ینگاه مین پوالد

 .ادیبرنم دستش از یکار چیه...  یباش نگران ستین الزم_ 

 

 .داد ادامه و زده یپوزخند حسام به رو و

 خطرناک تونه ینم وجه جیه به کرده ریگ من ی تله تو راحت انقدر یوقت_  

 . باشه

 

 و کرده پنهان اتفاقات نیا از رو ش یدیناام و کرد مشت رو دستش  حسام

 : گفت سیپل افسر کی قالب در و تیجد با ش یشگیهم نرم لحن برخالف

 تو که یاون کنم یاداوری بهت الزمه...  حافظ پوالد ندادم انجام یاشتباه کار_

 ! یی،تو ستمین من شهیم محکوم هیقض نیا



 

 دو به جهیسرگ حس با یا یانرژ هر از یخال و داد هیتک یصندل به افسون

 که انگار...  شد رهیخ کردند یم  نگاه بهم خورده قسم دشمن دو مثل که یمرد

 حالت و تیموقع نیا تو االن ، دنشید و بوده خواب کی فقط حسام یوفادار

 . بود کرده داریب رو ،افسون  هاش چشم خاص

 

 .دیچرخیم سرش تو افکار نیا لحظه اون تو

 پوالد با یهمکار لیدل به  هم خودشم پس ، است خالفکارها جزء پوالد 

 نیچن پوالد که بقبولونه خودش به تونسه ینم چرا اما شهیم محسوب خالفکار

 ؟یادم

 به یقالب یداروها با رو نفر هزاران جون که یوکسان ادیشه مثل یکی  ِ  

 !انداختند یم خطر

 

 به مصرانه اما دیکش یریت بود شده رشیگ بانیگر که یبد حس از سرش

 پوالد بدونه بود ،کنجکاو دوخت پوالد دهن به رو نگاهش و داد ادامه سکوتش

 ! کنه دفاع خودش از خوادیم چطور

 

 . دیپرس و داد جلو رو اش چونه ، کرد کج رو سرش ترس یا ذره بدون پوالد

 ؟ یکنینم رمیدستگ  چرا خوب_

 

 پر یصورت و بیعج ینفس به اعتماد با پوالد و فشرد بهم رو هاش لب حسام

 .داد ادامه ریتحق از

 !یندار یمدرک! یتونی،نم نبود ادمی..  آآآ_ 

 

 . دیپرس شکاک ، دیکش توهم رو هاش اخم حسام 



 ؟یدونست یم اول از_

 

 . دیخند پوالد

 بزرگو یخالفکارا تا اومده که یستوان مچهین...  ندونم درصد هی کن فکر_ 

 ...  حرفا نیا و بزرگ یآرمانا...  کنه ریدستگ

 

 با و گرفته حسام سمت به و دیکش رونیب بشیج از یا برگه ، زد یشخندین

 .داد ادامه رشیناپذ انعطاف ینگاه

 کنمیم کار یآدم چه با  دارم دونستم یم یشد گروهم وارد که یاول روز از_ 

 هر یکن محکومم یبتون تا دمیم اتو دستت من یکنیمفکر اگر یا بچه واقعا و

  من نکهیا شهیم اش خالصه...  نداره وجود من هیبرعل یمدرک چیه که چند

 ... ندادم انجام یخالف چیه

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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  به مربوط اطالعات که یا برگه ، شد رهیخ بهش و گرفت رو برگه حسام

 به و کرد مچاله مشتاش تو رو دادیم شرح رو اش یکار تیموقع و تشیهو

 نداشت پوالد سمت از رو یحرف نیچن دنیشن توقع یطرف از ، انداخت یکنار

 . دیپرس تند یلحن با و شده یعصبان بالخره و خورد جا

 اول همون از منو تیهو تونسته طور چه تو مثل یادم ؟یدیفهم طور چه_ 

 .. بده صیتشخ

 

 . داد جواب و شد رهیخ حسام شدن یعصبان ی صحنه به لذت با پوالد

 . یایم دونستم یم یبد جا من گروه تو خودتو نکهیا از قبل  واقع در_ 

 ؟یچ_

 ! گفتم یچ یدیشن_ 

 

 و عمرش تو بار نیاول یبرا ، بود شده شوکه یا منتظره ریغ شکل به حسام

 .... بود دهیبر رو امونش یچارگیب حس کارش طول تو در بار نیاول یبرا

 ؟یدار جاسوس سمیپل مرکز تو_ 

 

 . داد جواب و داد قرار گهیهمد مماس رو ،پاهاش زد پلک پوالد

 دلش یادیز یکی رسوند گوشم به باد فقط....  رینگ باال دست یادیز خودتو_ 

 .... کنه کن شهیر خالفو خودش حساب به و گروهم تو ادیب خوادیم

 

 یغیت مثل پوالد زیام ریتحق لحن ، شد سرخ گوش بنا تا و کرد سفت فک حسام

 داشت ، بود اش یعصب یها رگ کی به کی دنیبر حال در برهیم رو رگ که

...  داره نگه رو خودش تونست ینم خاطر نیهم به ، کرد یم اش ونهید

 قهی به یچنگ و برد هجوم پوالد سمت به و کرد فراموش رو افسون حضور

 صورتش تو و انداخت کرد یم نگاهش تفاوت یب و بود نشسته هنوز که اش

 .زد داد



 خالفکار   هی...  یزنیم حرف راحت انقدر که تهیحال یچ یعوض توئه_ 

  ؟ دونهیم یچ فطرت پست ادمکش  

 

 مین که افسون به یا هشدارگونه و تند نگاه و سرچرخوند ، داد پوالد به یتکون

 . زد داد و انداخت بود پوالد خاطر به واکنش نیا مسلما و بود شده زیخ

 وقت اون دنیم دست از جونشونو دارن روزانه شما یکارا خاطر واسه مردم_

 ... گزهینم ککتم تو

 

 شدن برمال و افسون حضور از حسام حصر و حد یب یدیناام لمس با پوالد

 یکیتار و ظلم از پر وجودش لحظه اون تو ، دیخند یفضاحت نیچن به رازش

 خودش به...  برد یم لذت شد یم له پاهاش ریز کم کم  حسام نکهیا از و بود

 یم سرک داشت یادیز  کم کم حاال و بود ینفوذ اول از حسام...  داد یم حق

 . دیکش

 

 در بود دهیکش که ییها نقشه کنه شک بهشون ادیشه که بود کرده یکار 

 داده  نشون یالعمل عکس نیچن خاطر نیهم به بودند گرفته قرار خطر معرض

 . بود

 

 از خودش کردن ازاد بدون و شد بلند ، کرد نگاهش تلخ و زد یسرد لبخند

 بود رفته نشونه سمتش به حسام ی حمله یابتدا از که یا اسحله سر پوالد دست

 : گفت یدستور و داد فشار شکمش به رو

 ... بکش دستتو_ 

 

 

✨ 

✨✨ 
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 : گفت و آورد حسام شکم به یا گهید فشار و برد باال رو سرش و

 آرماناتو...  نباف من واسه ور و شر...  سیپل جوجه برندار دور یادیز_ 

 ... بخور آبشو کوزه در بزار

 

 پوالد؟_

 

 گلوله  کردن کیشل ترس سر از و اسلحه دنید با و بود شده بلند شوکه افسون 

 بدون بهش کردن نگاه بدون پوالد که رفت یم سمتش به داشت پوالد توسط

 : گفت ینرمش  چیه

 ... گفتم بهت یچ بودن همکار مورد در نره ادتی....  بمون همونجا_ 

  

 . دیگز لب افسون

 ! اما_

 ... آخرته فرصت باشه ادتی یشینم ما کینزد و ینیشیم جا همون_ 

 



 بست فرو لب و دیکش پس پا ظیغل یاخم با و اورد لبش به یشتریب فشار افسون

 ین ین در که یحسام به رو بود شده راحت افسون سمت از الشیخ که پوالد ،

 . داد ادامه داشت انیجر زجر صورتش

 من واسه و یبچرخون دهنت تو یبخوا تو که ستین یزیچ  مردم مردن_  

 واقع در...   دمینم انجام یخالف کار من بهت گفتم قبال....  یبخون رجز باهاش

 جاها نجوریا یپاک و یدیسف...  خودم روش به اما اوناس بردن نیب از  قصدم

 خودمو من...  حماقته جور هی هم یخودگذشتگ از و آرمان...  خورهینم درد  به

 زالوها اون کردن کن شهیر واسه خودمو... بخوابم لجنا تو برم که نکردم  اهیس

 .... کردم فیکث

 

 ی قهی از رو اش شده خشک یها دست و انداخت اسلحه به ینگاه مین حسام

 یقبل خونسرد آدم اون به یشباهت  چیه که  انیعص از پر و نیخشمگ پوالد  

 : گفت ضیغ با و برداشت نداشت

 یبد پس تاوانشو دیبا یکرد یکار هر...  حافظ پوالد کنار بکش اسلحتو سر_ 

! 

 یکار نیچن بخواد تو مثل یکی داره یلیدل چه داره؟ تیاهم واست که نگو

 بکنه؟

 

 و گذاشته حسام یشونیپ یرو و دیکش باال رو سرش اسلحه برداشتن بدون پوالد

 : گفت

 که ینداشت ارزش واسشون اونقدر انگار چند هر...  بدم جوابتو نداره یلیدل_ 

 ! هیچ لمیدل یدیفهمیم راحت وگرنه رگن بهت یزیچ من از

 به... رونیب  بندازم پروژه نیا از کال رو تو تا نجایا  اومدم فقط من بهرحال

 یندار یا استفاده چیه واسم گهید.  ندارم اجیاحت اطهیاحت یب حد نیا تا که یآدم

! 

 ؟یچ_ 

 



 .داد جواب و گرفت فاصله ، کرد دور حسام از رو اسلحه سر پوالد

 ادمهی کردم حل جاسوسو ی هیقض یوقت....  من یتالشا تمام به یزد گند_ 

 سرک اونور نوریا یادیز سرخورد اما دار نگه دست مدت چند گفتم بهت

 یبرد ساختمو من که یاعتماد تمام....   کنن شک بهمون یشد باعث و یدیکش

 یکن فکر و یبد ادامه تیجاسوس به آخرش تا نبود مهم واسم وگرنه  سوال ریز

 .یکرد ینم دایپ من هیعل بر یمدرک چیه صورت هر در...  فهمه ینم یکس

 

 رو اش اسلحه که یحال در و وفتهیب راه سرش پشت کرد اشاره افسون به و

 : گفت رفت یم در سمت به و کردیم پنهان

...  ات یقبل کار سر برگرد ، یندار من گروهتو ییجا چیه تو بعد به االن از_ 

 ، کنمیم حرومت گلوله هی یکن دخالت من کار تو اگر بعد ی دفعه باشه ادتی

 .. دمیم انجام بگمو که یکار...  ندارم یشوخ که یدونیم

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 تو اومد یم نظر به ، دیگز لب اسلحه  کردن یمخف ی نحوه و پوالد به رهیخ

 ...  ی  ا حرفه یادیز کار نیا

 عیسر یلیخ دستش کنه حمله پوالد به تیعصبان با حسام نکهیا از قبل بود دهید

 رو اش نهیس راحت یلیخ حسام یحواس یب از استفاده با و بود شده کتش وارد

 ... بود گرفته نشونه

 

 یحس چیه بود کرده خوش جا هاش دست تو اسلحه و  شده رهیخ حسام به یوقت

 شک یا لحظه افسون  که بود رهیخ حسام  به سرد چنان و نبود تش صو تو

 ... بود کرده

 

 پوالد دست شدن آلوده و حسام شدن کشته از یریجلوگ یبرا و بود کردهشک

 به رو اون راحت یلیخ و بود پوالد  همون هنوز پوالد اما بود شده بلند خون به

 ..  بود رونده عقب

 

 ... باشه تماشاگر فقط و ستهیبا عقب بود کرده مجبورش زیناچ ی کلمه چند با

 

 نیهم و مسلط   اسلحه به کامال پوالد که  دید یم وضوح به لحظات اون تو

 ! کرد یم ترسناکش

 

 ادم تونه یم هاش   چشم تو که یمیوتصم چهره حالت نیا با پوالد بود مطمئن

 !  بکشه

 به رسوندن بیآس از ییپروا پوالد که بود باال چنان داشت که یهدف تیاهم

 یا ذره یحت و کردیم مجازات  یراحت به رو مقابلش طرف ، نداشت یخاط

 افسون  که بود یتیشخص  همون قایدق نیا و نداشت  کردن فکر ارزش براش

 . شناستش ینم کرد یم حس

 



 ! داشت فرق نیا اما بود رو روبه پوالد هاتیتنب و یسخت با شهیهم

 ، برسونه بیاس گرانید به تونست ینم دادیم درس بهش هیتنب با که یادم اون

 پوالد و بود کرده برخورد یقالب جاسوس  اون به که یا یواقع یها گلوله

 . بود داده رو دستورش

 

 بود نکرده استفاده یا یشینما ی لهیوس چیه از و بود نکرده سکیر یحت پوالد

 ! تر یواقع رفت یم مرد از  که یخون اون و بودند یواقع یها گلوله ،

 

 ! نمشناختش

 نیب از بهش زدن بیاس با رو یمانع هر که رو رحم یب و یا نهیک پوالد نیا

 ... شناخت ینم برد یم

 !پوالد نیا اما بود کرده محافظت ازش فقط شناخت یم که یپوالد

 

 ؟ بود یک پوالد واقعا

 افتاده  براش یاتفاق چه گذشته تو دوست ینم یحت که بود دهنده ازار قدر چه

 !کنهیم تالش هدفش  به دنیرس یبرا حد نیا تا که

 

 ، زیچ همه شک یب پس یگشتیم ام گذشته تو یکم اگر بود گفته حسام به پوالد

 .. شد یم خالصه گذشته تو هاش جواب تمام

 ستادهیا موتورش کینزد که رو پوالد و کرد ینرم اخم ، ستادیا یا لحظه یبرا

 . دیپرس برگشت سمتش به پوالد یوقت و زد صدا  بود

 ؟ هیواقع اسلحه اون_ 

 

 . داد جواب و دیپوش رو هاش دستکش و کرد نثارش ینگاه مین پوالد

 !کنمینم حمل یباز اسباب_



 

 : گفت بلند یکم و گرفته دهنش یجلو رو دستش و گفت ینیه شوکه افسون

 ش؟یبکش یخواستیم واقعا_ 

 

 رو یبحث چیه ی حوصله واقعا و  بود پرخاش و تیعصبان مستعد که پوالد

 . دیتوپ افسون به و انداخت ابروهاش به کور یگره نداشت

 .  دمیم جوابتو....  نجایا ایب و نییپا اریب صداتو_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨✨ 
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 از الشیخ ی،وقت گذروند نظر از رو اطرافش و دور و اومد خودش به افسون

 . شد پوالد کینزد اطرافمون و دور یکس نبود

 

 : گفت یطوالن یمکث از بعد ابروهاش گره از یا ذره کردن باز بدون پوالد

 .کردمیم کیشل بهش شدیم الزماگر_ 



 

  و رهیت پوالد یها چشم بالفاصله ، رفت عقب قدم کی و خورد جا افسون

 . شد بلعنده

 

 : گفت افسون به گردن نگاه بدون  و اورد نیب رو اش یگوش و زد یپوزخند

 .یبترس من از دمیبا...  یترسیم که خوبه_ 

 

 واقع در ، کنه جور و جمع رو افکارش کرد یسع و نشست سرما به افسون تَن

 ...  بود یعیطب واکنشنیا واکنش

  به یوقت اما داد یم نشون خودش از دیبا انسان کی عتایطب  که بود یواکنش 

 تمام ، کشهیم رو ها ادم یراحت به پوالد که شد ینم قانع کردیم نگاه پوالد

 یاعضا ی هیبق امابرخالف بده انجام نکارویا  تونهیم دادیم نشون صودتش

 .داشتند زدن یبرا یا گهید حرف یانگار هاش چشم ، بدنش

 

 و بود کرده لونه پوالد یها چشم تو نهیک و یدیناام ، یکیتار از یبار کوله

 چرا؟  بدونه خواستیم افسون

 

 نشونیب یادیز ی فاصله کرد حس و انداخت نییپا رو سرش دیکش یقیعم نفس

 یجلو تونست ینم اما نداشت احساساتش قبول  به یا عالقه...   داره وجود

 ... نزنه رو دیبا که یحرف و رهیبگ رو خودش

 

 کردیمفکر بهش که یتیواقع با رو پوالد اعتماد نتونه نجایا اگر کرد حس 

 مشکالت از یا دره به لیتبد اومده وجود به نشونیب که یشکاف ارهین بدست

 . شهیم

 



 :گفت و فشرد بهم رو هاش چشم

 .. شدم دیناام_ 

 

 . دیپرس ریناپذ انعطاف  و شد موتورش سوار پوالد

  ؟ یبگ یخوایمیچ_ 

 

 و اورد باال رو سرش  داد خودش به یجرات ، کرد مشت رو هاش دست افسون

 : گفت هاش چشم مردمک لرزش یرو کنترل  بدون ، رفت جلو قدم چند

 .یبکش ویکس یبخوا کردینم فکر_ 

 

 از که یتیعصبان و یلجباز گرگرفته و کرد کج رو سرش و  دیکش یقیعم نفس

 : گفت و گذاشت کنار رو داشت پوالد

 یادم  کنم باور تونمینم فقط...  فقط ، یکرد محافظت ازم بوده یخطر هر_ 

 یدروغ...  دروغه جلومه که ینیا کنمیم حس...  بکشه رو یکس بتونه تو مثل

 !  اس نهیک مسببش که

 

 یحرف چیه زدن بدون پوالد بعد لحظه ،چند کرد سکوت شد تموم که حرفش

 : گفت خشونت یکم با و گرفت سمتش به رو اسلحه

 ! نشیبب_ 

 

 پوالد... گرفت رو اسلحه اما دیلرز یم هاش دست ، دیپر جا از افسون

 :گفت یدستور

 ! اریب در خشابشو_

 



 یساز آزاد ی دکمه رو دیلرز یم که رو انگشتش و افتاد نفسنفس به افسون

 و شد رهیخ دستش تو ی گلوله هر از یخال خشاب  به بعد و فشرد خشاب

 .کرد زمزمه

 ی  خال_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 رونیب رو ها گلوله و برد فرو بشیج تو  رو دستش ، شد ادهیپ موتور از پوالد

 : گفت خشن کامال و گرفت افسون یجلو و دهیکش

 کیتحر حرفا نیا با منو پس بکشمش رو یآدم هر تونمیم بخوام وقت هر_ 

 . نکن

 

 شده وارد بهش که یشوک و درهمش احساسات تمام ، شد یعصب نباریا افسون

 رو خشابش و اسلحه تیعصبان با پس بشه ونهید تا دادند  هم دست به دست بود

 .زد داد و دیکوب پوالد سر پشت وارید به

 !  دروغگو_ 

 



 و برداشته رو اسلحه و برگشت و برگردوند سرجاش رو ها گلوله پوالد

 : گفت خونسرد

 ؟یدیند مردو اون خوردن ریت...  نزن حماقت به خودتو_ 

 !شینکشت_

 

 .دیخند پوالد

 !  کردم قمار اش یزندگ سر ،  رهیبم بود ممکن_ 

 

. بشنوه خواست یم دلش که نبود یجواب نیا ، شد یعصبان قبل از شتریب افسون

 : گفت و دیکوب پوالد محکم ی نهیس به رو مشتش

 ...  کنمینم باور....  کنمینم باور_

 

 دیخند  و برد کشینزد رو صورتش ، گرفت رو افسون دست دو هر مچ پوالد

. 

 . کن باور_

 

 از استفاده با پوالد عوض در اما کنه ازاد رو هاش دست تا کرد تقال افسون 

 ... انداخت رشیگ موتور و خودش نیب و داد هلش  عقب به زور

 

 پوالد ، دیلرز پوالد ی اندازه از شیب یکینزد از و شد ریگ گلو صداش

 : گفت گوشش ریز خشونت با و برد تر کینزد رو سرش ، کرد یشرویپ

 مشت یادیز دستات...   جنبهیم یادیز زبونت...  نهیب یم یادیز چشات_  

 یچ من جون از...  ییایم جلو یدار یادیز خودت...  زننیم ضربه و شدن

 ؟ کدومش ؟ سیپل جوجه اون ای یمن نگران ؟ بایشک افسون یخوایم

 



 ی،نفسا اش دهیکش و مردونه یصدا تُن   ، پوالد سوال ، دیلرز افسون وجود تمام

 دنبال فقط و نبوده متوجه پوالد اما کردند یم حمله بهش وار ونهید...  گرمش

 . بود جواب

 

 حرکات ، کنار به حسام ی هیقض ، بود شده یعصبان یواقع شکل به و بالخره

 درست نیا و کنه رفتار  خشونت با شتریب و شتریب کرد یم کشیتحر افسون

 حسام رفتن نشونه و اسلحه دنید محض به افسون که بود افتاده اتفاق یزمان

 . بود داده نشون واکنش

 

 بود؟ شده حسام نگران

 ؟ بشه کشته دیترس یم

 نداشت حق وجه چیه به افسون که بود نیا داشت تیاهم براش که یزیچ تنها

 . بود مسئله نیهم بابت تشیعصبان قایدق و بده حسام به رو نگاهش

 

 . باشه گهید مرد هی یبرا سرکش نگاه نیا و افسون دادیم اجازه اگر بود محال

 

 . دیغر افسون صورت تو و زد یشخندین

 ؟یشد اون نگران نه؟یبب بیآس یشد نگران_ 

 

✨ 

✨✨ 
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✨✨✨✨ 

 



 [۰:۱۱ ،۲۰۱۸/۵/۱۶(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 210_پست#

 

 .دیپرس شوکه و افتاد تقال از کبارهی به افسون

 ؟یگیم یچ_  

 

 . دیتوپ افسون به یتهاجم و داد رونیب رو اش یطوفان نفس پوالد

  ؟ یشد یلعنت اون نگران چرا دمیپرس_ 

 

 نیب از و شد خفه گلوش تو ییجا ، رفت پس حرف نیا دنیشن با افسون یصدا

 . شد رهیخ پوالد به باز یدهن با و افتاد تقال از کامال...  رفت

 

 وجه چیه به اما بده نشون یالعمل عکس  چه دونست ینم و بود شده جیگ 

 . بود نشده حسام نگران

 ! بس و بود پوالد بابت از شینگران که دونست یم نویا کم دست  

 

 بود دهید رو اسلحه اون یوقت افسون اما نهیبب بیاس حسام بود ممکن که درسته 

 بیآس خودش  به شکل نیا به دینبا پوالد  که بود زده سرش به فکر نیا تنها

 . بزنه

 

 خاطر نیهم به و شده کرد یم تحمل رو یادیز فشار مطمئنا که یپوالد نگران

 . دید ینم رو حسام یحت لحظه اون تو ، بود کرده حرکت جلو به

 ! بس و دیچرخ یم پوالد محور حول فقط ایدن لحظه اون



 

 بود پوالد مورد در احساساتش زیآنال حال در افسون ، دیکش درازا به سکوتش

 یم یعصبان قبل از شتریب یآور سرسام شکل به دهاشیترد و شک در پوالد و

  که هاش چشم با و داد افسون تن به یتکون و کنه تحمل نتونست که ییجا تا شد

 . شد رهیخ بهش بود قرمز یها رگه از پر

 

 صورتش تو سوال ، چون نداشت بازخواست به یاجیاحت ، بزنه داد نبود الزم

  خونسرد شهیهم پوالد   یبرا لحظه اون تو صبر و تحمل اما بود شده حک

 دست مچ  به نرم یفشار پس بود شده یافتنین دست تیخصوص کی به لیتبد

 .کرد زمزمه وار دیتهد اما  آروم یلیخ و برد عقب رو صورتش و اورد افسون

 ! افسون بزن حرف_ 

 

 .دیپرس لب ریز و دیدزد پوالد از رو نگاهش افسون

 ؟یپریم بهم که شدم مرتکب یگناه چه وسط نیا من  ؟ یبدون یخوایم یچ_ 

 

 : گفت و دیکش یپوف پوالد

 ! بود واضح سوالم_ 

 

  ؟ دادیم رو پوالد جواب دیبا یجور چه ، دیگز لب و شد سرخ افسون

 . نداشت یراه اما کنه فرار دستش از خواستیم دلش

 . بده یجواب چیه پوالد به خواست ینم

 فرار  اما کنه لمس رو احساسش و اش ینگران یا ذره پوالد که خواست ینم

 !نبود ممکن وجه چیه به پوالد چنگال تو بود افتاده ریگ که تیموقع نیا تو اونم

 

 



✨ 

✨✨ 
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 و کرد بسته و باز چند رو دهنش گرفت گر تنش و آورد لبهاش به یفشار

 .داد جواب اومد یم رونیب چاه ته از که ییصدا با بالخره

 . نبودم حسام نگران_ 

 

 مچش یرو پوالد یها دست فشار و کرد عمل شیآت یرو آب مثل جوابش

 ! مردن گفتنیم بهش که برد یا ورطه به اونو پوالد یبعد سوال اما شد کمتر

 ! ستادیا حرکت از قلبش بایتقر

 

 . دیپرس یا ینینش عقب  چیه بدون قبل از تر نرم یکم پوالد

 ؟ یبود یک ای یچ نگران پس_

 

 حال در پوالد یها دست یگرما رفت ادشی ، انداخت نییپا رو سرش افسون

 سوختن و اتش از یا کوره یجا به بار نیا کرد حس و هاش   مچ گردن ذوب

 ... زدنه خی درحال



 جونش گرفتن با سوال نیا جواب اما بود داده یسخت به رو اول سوال جواب

 !بود یمساو

 

 و روند عقب به رو اون ، کرد استفاده پوالد نرمش از و افتاد تقال به باز

 : گفت یعصب

 ..  گرفت درد دستم...  کن ولم... و_ 

 

 تونست یم اما نداشت رو افسون  کردن رها الیخ ، رفت عقب یکم پوالد

 جواب  کنه مجبورش و بزاره منگنه تو رو اون هاش دست گرفتن یحت بدون

 . بده رو سوالش

 ! گرفت یم رو جوابش دیبا

 !داد یم رو جوابش دیبا  افسون

 

 : گفت تیجد با و کرد اخم ، نرفت عقب اما کرد رهاش

 ! یرینم تر طرف اون قدم کی یند منو جواب تا_ 

 

 یحرص با و کرده نوازشش به شروع ناالن و گرفت رو دردناکش مچ افسون

 : گفت یپوشال

 آخه؟ مهم   شیچ ؟ یبدون یخوایم چرا کنمینم درک اصال_

 

 .زد یتند پوزخند پوالد

 درسته؟ ،یبد جوابمو راحت یتون یم ستین مهم اگر_  

 



 نگاه ریاس و رها طرفش دو هاش دست ، خورد جا بار نیچندم یبرا افسون

 . افتاد تقال به پوالد مرموز و مصمم

 

 .  سکوت و سکوت.  مکث و مکث

 ! قهیدق دو ، قهیدق کی

 

 به که یآور خفقان یفضا و رفت عقب به قدم کی کردنش آزاد یبرا پوالد

 فرار قصد دادن جواب یجا به افسون اما برد نیب از رو بود شده رهیچ افسون

 . شد مواجه پوالد ی حمله با یول کرد رو پوالد نام به ییتنگنا از

 

 با نباریا ستاد،یا بهش قبل از تر کینزد و کرد راهش صد رو بازوش پوالد

 . کرد دادنش آزار به شروع زدیم موج صداش تو که یشرارت

 ! بده منو جواب...  نرو در_   

 

 .زد صداش نرم پوالد ، کرد پا اون و پا نیا پوالد از زانیگر افسون 

 ! بگو!  افسون_ 

 

  به مایمستق کردیم ساطع خودش از که یامواج فرکانس و پوالد یصدا نرمش

 . داشت وا تپش به رو اون و دیرس افسون قبل

 ! دردناک و تند یتپش

 

 که یصوت نیتر نییپا با کردن فرار از دیناام و برداشت تالش از دست بالخره

 : گفت داشت سراغ خودش از

 ... نگران  ...  من...  من...  من_ 
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 !حافظ پوالد_ 

 

 سمت به ، برگشت صدا سمت به تیعصبان  با پوالد و دیپر جا از افسون

 . کرد یم نگاهش نهیک و اخم با که یحسام

 ؟یخوایم یچ_ 

 

 : گفت و داد سر افسون یرو ، رو نگاهش حسام

 با نکن فکر....  میبزن حرف امیم فردا ، قبلت قهیدق چند یحرفا مورد در_ 

 . یبش راحت من دست از یتون یم اسلحه دنیکش و نکارایا

 

 نداده خواستش  به یتیاهم وضوح به و انداخت حسام یپا سرتا به ینگاه پوالد

 .داد جواب و

 ! بسالمت....  کنمیم رد خواستتو_ 



 

 : گفت و دیغر لب ریز حسام

 بودم دستت ریز من نره ادتی...  یبد بهم یجواب نیچن که یستین یتیموقع تو_ 

 بهش نکن یکار پس مهمه برات یلعنت ی پروژه اون قدر چه دونمیم خوب

 . بزنم ضربه

 

 :  گفت باتمسخر و دیخند پوالد

 ...  بابا نه...  یبزن ضربه من به یخوایم...  یشد بزرگ هووو_ 

 

 کوچکش بارفتارهاش  که پوالد یرو نیا از ، کرد مشت رو هاش دست حسام

 :  گفت اش خواسته برخالف ، بود متنفر کرد یم

 ...  اورد سرش رو بال اون یک بدونه خوادیم دلش یلیخ...  ادتهی ردادویت_ 

 

 مجبورش خواست یم و داشت موندن به اصرار حسام ، دیخند هم باز پوالد

 !  کنه قبول رو حظورش کنه

 جواب و کرد رها رو اش همه تیاهم یب اما اورد ادی به رو هاش مهارت تمام

 .داد

 ... ایب بزرگترت با و برو_ 

 

 که زد یحرف نباریا و نبود بردار دست حسام اما گرفت ازش رو نگاهش و

 . دینبا

 سمت از یحرکت هر منتظر دیبا ای یکنیم قبول تیلعنت گروه اون تو منو ای_ 

 . یباش سیپل

 



 حسام ، کرد یعصبان اندازه یب رو پوالد که انداخت افسون به ینگاه مین و

 حرف هی فقط نیا ادیز احتمال به ، کنه حمله بهش افسون سمت از خواستیم

 یعصبان رو پوالد  کلمه چند نیهم اما پوالد کردن اجبار یبرا یا زهیآو و بود

 . شد متوقف هوی که وفتهیب راه حسام سمت به شد باعث و کرد

 

 و چرخوند رو سرش ، بود داشته نگهش قوا تمام با و گرفته رو کتش افسون 

 . دیغر تیعصبان با

 ....  کن ولم_  

 

 یجد و درهم یصورت با و داد تکون مخالفت ی نشونه به رو سرش افسون

 :گفت و زده زل بهش

 ! نه_ 

 

 :گفت حرص با و نکرد رهاش افسون اما دیکش پس رو کتش ظیغ با پوالد

 ...  نه گمیم_ 

 

 . زد شخندین پوالد

 . یشد نگران باز_ 

 

 یکوتاه مکث...  نکرد کم سماجتش ی درجه از اما شد سرخ افسون یها گونه

 :گفت یانتحار و گذاشت کنار رو اش یدودل ، کرد

 یسع...  نکن دعوا لطفا  پس....  پس... شمیم تو نگران...  شمیم نگران اره_ 

 ....  یبزن بیآس یکس به نکن

 

 .داد ادامه یمعن یب خودش هیتوج یبرا و نفس یب و انداخته نییپا رو سرش و



 . نهیبب بیآس سمیرئ خوامینم_

 

 ، شد عوض یکم اش چهره حالت و رفت باال ناخوداگاه پوالد یابرو دو هر

 به که حسام نیماش یکایالست ژیق یصدا با اما بزنه یحرف خواست و زد یپلک

 . ستادیا صاف و اومد خودش به شد رد کنارشون از سرعت

 

 که نداشت ینظر چیه ، شد رهیخ مخالف سمت به و کرد رها رو کتش افسون

 اما بود دستپاچه و دیکشیم خجالت شدت به...  کنه کاریچ نیا از بعد دیبا

 اش یشگیهم ی  خونسرد با چون بود شده اروم نسبت به پوالد ، افسون برعکس  

 . دیپرس

 ؟  یبش موتور سوار یخوایم_ 
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 دست کمک و خدمتکار ، ماهرو و خورد در به یا تقه که بود کارش اواخر

 نیببشتر با ترسو و ریز به سر معمول طبق و شد اتاق وارد  خانم مهیحک



 نگاهش حرف یب و گرفت توریمون از رو نگاهش پوالد ، ستادیا ازش فاصله

 : گفت ترسوش و زیر یصدا همون با  ماهرو که کرد

 زور به اما دشونینیبب دیخواینم شما  گفتم...  دنتونید  اومدن حسام آقا_  

 . خونه تو اومدن

 

 : گفت و دیچرخ توریمان سمت به و کرد اخم پوالد

 ! اتاق نیهم تو بفرستش...  ادیب بگو خوب یلیخ_ 

 

 .داد تکون یسر ماهرو

 !آقا بله_ 

 

 گفت و ستادیا حسام کنار ، رفت حسام سمت به و شد خارج اتاق از سرعت به

: 

 ! اتاقشون دیبر گفتن آقا_ 

 

 یم نظر به آروم و اومد یم خونه نیا به که ییروزها تمام برخالف حسام 

 به فقط ، نداد رو ماهرو جواب یحت و بود کرده  اخم شدت به نباریا دیرس

 . افتاد راه پوالد اتاق به یمنته ی  راهرو سمت

 

 گروه به زودتر  چه هر و کرد یم  سره کی پوالد با رو حسابش دیبا امروز

 موافقت درصد بایتقر و داشت شیپ در رو یسخت  راه چند هر.  گشت یم بر

 . کرد یم رو تالشش دیبا اما بود صفر پوالد

 

 بود قرار که ییجا تا بود شده هیتنب سرهنگ و اداره سمت از یکاف ی اندازه به

 که بود داده قول و کرده یپافشار یحد به اما بشه گذاشته کنار تیمامور نیا از



 تو نیا از شتریب خواست ینم پس کنه قانع رو سرهنگ بود تونسته بالخره

 !  بخوره شکست کارش

 

 و بست سرش پشت رو در یشگیهم عادت طبق و شد اتاق وارد زدن در بدون

 اتاقش وارد یکس چه  نهیبب تا برنگشت یحت و بود بهش پوالد پشت ، ستادیا

 ! شده

 

 ؟یخوایم یچ بگو خوب...  نجایا یایب داشتم انتظار_ 

 

 محسوب پوالد مشاور و راست دست  گهید که بود رفته ادشی ، ستادیا صاف

 گزارش و ستهیبا در کنار شد یم اتاق وارد وقت هر بود کرده عادت ، شهینم

 .  ارهیب زبون به رو کارها تمام

 

 . داد جواب تیجد با

 .  برگردم خوامیم_ 

 

 :گفت و  زد یبلند پوزخند پوالد

 ؟ یبرگرد کجا ، یبرگرد_ 

 

 به پوالد کردن یراض مسلما ، انداخت اتاق به ینگاه مین و کرد یاخم حسام

 قبول رو اون دوباره پوالد که بود محاالت جزء بایتقر ، نبود راحت عنوان جیه

 .کرد یم رو تالشش دیبا اما کنه

 .باشم داشته رو  میقبل تیموقع و گروه تو برگردم خوامیم_ 

 



  که یا خنده با و گذاشت یصندل یپشت یرو رو دستش ، دیچرخ بالخره پوالد

 . دیپرس داشت تمسخر از یرنگ

 کنم؟ قبول دیبا...  یشد صیحر_ 

 

 .داد جواب تیجد با و دیکش باال رو نگاهش حسام

 یگناه یب یگیم که همونطور و ستین کفشت به یگیر اگر!  یکن قبول دیبا_  

 ! نه ای باشم گروه اون تو من یبترس نداره لیدل

 

 و شد رهیخ سرتاپاش به حیتفر با ، دیچرخ کامال و داد جلو رو لبهاش پوالد

 : گفت

 ؟ مونده یحرف...  کنم قبولت خوامینم و کفشامه به گیر کن فرض تو_

 

 .زد داد و برآشفت حسام

 وجود کار نیا تو من از تر یا حرفه که یدونیم....  ارین در یباز مسخره_

 .نداره

 

  کردن باز از بعد  و رفت کمدش سمت به یواکنش چیه بدون ، شد بلند پوالد

 : گفت و کند تنش از رو شرتشیت کمد در

 . کنم قبول کرده انتیخ بهم  که رو یادم دیبا چرا!  اریب خوب لیدل هی_ 

 یچ واسه و هیچ ام فهیوظ یدونست یم اولش از خودت ، نکردم انتیخ من_ 

 . شدم گروهت وارد
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 : گفت و کرد حسام به رو پشتش پوالد

 بهت؟ گفتم یچ  کردمیم یخالکوب پشتم رو مارو نیا داشتم یوقت_ 

 یم قدر اون...  کنم یم خفه مار نیا مثل دشمنامو  داره خودمو حکم  گفتم

 . کنم یم قطع نفسشونو اروم اروم.... بکشن نفس نتونن  که دورشون چمیپ

 

 بشیغ حرف یب پوالد ، بود ادشی خوب رو روز اون ، بست فرو لب حسام

 اونم ترسناک یحدود تا و بزرگ یخالکوب هی با بود برگشته یوقت و بود زده

 یکی مچ پوالد که بود افتاده اتفاق یزمان قایدق موضوع نیا ، بود برگشته پشتش

 . بود گرفته رو یحسابدار یکارمندها از

 

 بود کرده دایپ درز شخص اون توسط مهم اطالعات از یبعض و یمال اطالعات

 . بود شده یعصبان تینها یب روز اون پوالد و

 

 که یکتک و پوالد وحشتناک یدهایتهد از بعد و بودند کرده ریدستگ رو خطاکار

 . بود شده سیپل ی اداره یراه بود خورده

 



 وقت چیه چند هر ، بود مونده مرد کردن مجازات یپا لحظه نیاخر تا پوالد

 زده یکار نیچن به دست مرد اون  لیدل چه به و چرا نشد مشخص سیپل یبرا

 ! هیچ لشیدل دونست یم پوالد فقط و

 

 یم نظر به ختهیر بهم و یعصب تینها یب که پوالد  حسابدار یریدستگ از بعد

 . بود همراهش یخالکوب هی بود برگشته که یوقت  و زده بشیغ دیرس

 

 انگار ، باشه حسابدار اون خاطر به فقط کرد ینم باور حسام که یا یخالکوب

 انتیخ کی از فراتر یزیچ ، بود دهیخواب یخالکوب نیا پشت یبزرگ ی نهیک که

 ! ساده

 

 وارد دادم اجازه اما یجاسوس دونستمیم ، متنفرم خائن یادما از یدونیم_ 

 نیا اما یرسوند ینم بیآس پروژه به و یبود وارد کارت به چون یبش گروهم

 بهوشم خبر که ییجا تا یکرد یم یرو ادهیز یداشت یلیدل بهر حاال مدت چند

 یتلق انتیخ من واسه نیا و گذاشته واسم بپا و کرده شک بهم مهرافتاب دهیرس

 . شهیم

 

 حدش از وقت چیه...  گفتیم درست پوالد ، برگردوند رو صورتش حسام

  که یافسون و یکار یباال فشار خاطر به مدت چند نیا اما بود نشده خارج

 نیچن به دست دورتر اون از و شد یم تر کینزد پوالد به روز به روز

 افتاده روز نیا به و بود داده باد به رو هاش زحمت تمام....  بود زده یحماقت

 . بود

 

 و مانتو یحاو پاکت به ینگاه مین ، کرد تنش و برداشت یوریپول پوالد

 بود داده پسش افسون و بود دهیخر افسون یبرا که شونیآشنا اول یا یروسر

 . کرد اخم و انداخت

 



 . بست رو کمد در و گرفت رو مشیتصم

 ..گروه به یبرگرد یتونیم_ 

 

 لشیدال از یکی ، برگرده گروهش به حسام که بود کرده قبول لیدل دو به

 شده ازش که یدرخواست یبعد و شیگناه یب بابت حسام شهادت و بود افسون

 . بود

 

 که یحسام به رو و برداشت رو موتورش دیکل حوصله یب و دیکش یپوف

 : گفت بود زده خشکش

 جلو من ی نقشه طبق دیبا ، یباش وفادار  که یگردیبرم یشرط به ، کی_  

 بدون دیبا رو دومم شرط.... یکن عمل سرخود یندار حق یعبارت به یبر

 . سالمت به یتونینم ، بفرما یتونیاگرم! یکن قبول  دنیشن

 

 . کرد اخم و شد خارج پوالد اومدن کوتاه شوک   از حرف نیا دنیشن با حسام

 بدونم دینبا چرا اصال!  هیچ دومت شرط بدونم دیبا یول قبول اولت شرط_ 

 ه؟یچ

 

 . رفت در سمت به و زد یشخندین مرموز

 که یستین یتیموقع تو ضمن در گمیم برسه زمانش یوقت رو  دوم شرط_  

 ! ینکن قبول

 

 . گفتیم درست پوالد ، فشرد بهم رو هاش لب حسام

 .داد جواب مجبورا

 . کنمیم قبول_ 

 ! ستوان جوجه باشه کارات به حواست اما سرکارت برگرد فردا از خوبه_



 

 .فشرد بهم رو هاش دندون

 !حافظ جناب هست حواسم_ 

 

 :گفت شدیم خارج در از که ینیح و انداخت بهش یبیعج نگاه ، دیخند پوالد

 به حواست و پستت سر برو ، افسون شیپ مارستانیب رمیم دارم....  خوبه_ 

 . باشه ما اطرف و دور

 

 حال به بود کرده مشت یناراحت و حرص فرط از هاش دست که یحسام و

 . شد گاراژش و خونه یمخف یقسمت وارد بعد قهیدق کی ، گذاشت تنها خودش
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 ! کارخونه از برگشتن شب...  قبل روز چند بکفلش#

 

 



 

 : گفت ینچ ناشناس ی  شماره دنید با و برداشت رو اش یگوش

  ؟ خوادیم یچ باز_

 

 رها نصفه رو غذاش ، بلند ینهارخور زیم پشت از و کرده وصل رو تماس

 . داد لم مبل یرو و شد ییرایپذ وارد و کرد

 ! دهیرس دستم به ییخبرا_

 

 . دیخند یعصب

 . بهت رسهیم زود خبرا_ 

 ؟ رونیب شیانداخت چرا بگو حاال...  بهم رسهیم زود تو به مربوط یخبرا_

 

 ؟ یدون ینم یبگ یخوایم_ 

.....  ستین همش نیا اما انداخته خطر به کارتو و کرده یرو ادهیز دونمیم_ 

 ؟ درسته

 

 

 : گفت و دهیخند بم و ییگلو تو ، کرد زیر رو هاش چشم و گفت یپوف

 ؟ یمطمئن انقدر چرا_ 

 ایراحت نیا به تو مثل یادم ، ختهیر بهم اعصابتو مشخصه ، شناسمتیم  چون_

 . باشه ونیم در مهم ی مسئله هی یپا مگه شهینم یعصبان

 

 . داد ادامه و کرد یمکث

 !  مهم فرد هی یپا دیشا ای و_ 



 

 همراه به حسام یخطا واقع در ، بست نقش هاش چشم یجلو افسون ی چهره

 . بود کرده شیعصبان ، بود افسون قایدق که یخرابکار نیا یبرا شیلیدل

 

 به عجله حد نیا تا افسون به دنیرس یبرا حسام که بود شده متوجه یراحت به

 . ختهیر بهم رو پروژه تمام و داده خرج

 . کرد یم اش یعصب جهت دو از مسئله نیا

 یم افسون یسو و سمت که حسام فکر دوم و هاش نقشه ختنیر بهم یکی

 . دیچرخ

 

 چه نداشت رو کنه فکر افسون به حسام نکهیا دنید چشم کلمه یواقع یمعنا به

 . ارهیب باال یگند نیچن خاطرش به نکهیا به برسه

 

 سر به ییبال چه ممکنه کارش نیا دونست ینم و  کرده عمل یاحساس حسام

 !  بشه افسون ریگ بانیگر اشتباهاتش نیا عواقب بود ممکن ، ارهیب افسون

 

 دهیچیپ مهرآفتاب گروه بود رفته ادشی اما کنه تموم رو ماجرا نیا خواست یم

 مدرک موردشون در داره نفر هی فهمندیم زود یلیخ و هاست حرف نیا از تر

 !  کنه یم جمع

 

 که ییگرما ، دید یم رو حسام نگاه ابتدا همون از ، دونست یم یخوب به پوالد

 لمس وضوح به رو افسون به نسبت اش اندازه یب ینرم و بود دهیند وقت چیه

 .ختیر یم بهم رو اعصابش اندازه یب ابتدا همون از مسئله نیا ، کرد یم

 



 روز به روز ، نداشت یا افاقه اما بود داده هشدار حسام به لفافه تو بار چند

 تر نرم روز به روز حسام یها چشم و شتریب افسون به نسبت تشیحساس گره

 عمل خود سر و کرده رییتغ اندازه یب افسون به حمله از بعد که ییجا تا شدیم

 . بود کرده

 

 ذهنش تو زیچ کی تنها بود گرفته نظر ریز رو حسام که یزمان طول تمام در

 ! بود محال که بود نیا اونم کرد یم دایپ شدت کم کم و خورد یم چرخ

 . برسه افسون ی دهیگند یمو تار کی به  یحت حسام دست بده اجازه بود محال

 

 و داره یحس نیهمچ چرا نبود مهم براش ، بود پوالد مال برگرد برو یب افسون

 که یا ونهید و سرکش دختر به یمرد چیه داد ینم اجازه اما کجاست منشاءش

 آرومش هاش تیعصبان اوج تو کهوی و  عوض رو هواش و حال یراحت به

 . برسه ، زدیم پاتک بهش و کرد یم

 

 ! بس و پوالد مال افسون

 !  داد ینم هم خدا به یحت که حسام به نه اونو یخودخواه کمال در

 و دونست یم خودش مال اونو خودخواهانه ، داشت یم نگهش سرسختانه

 . کرد یم محافظت ازش

 

 ... اما

 که ییها آدم پوالد نظر از ،  بود گرفته شیپ در حسام که یروش به امانه

 نیهم به نداشتن رو شونیزندگ مهم یادما از محافظت توان شدند یم یاحساسات

 یخونسرد با و کرد یم رفتار اطیاحت با تونست یم که ییجا تا خاطر

 .رفت یم شیپ خودش به مخصوص

 



 و بست رو هاش چشم و دیکش یقیعم نفس ، داشت نگه خودش شیپ رو جوابش

 : گفت

 ! کنم قطع نهیهم حرفت تمام اگر_ 

 

 : گفت مرموز و بشاش معمول طبق و دیخند ناشناس

 . هست بهش حواسم تو خاطر به... خوبه خوبه_ 

 

 : گفت تیجد با و کرد اخم

 !  کنم یم قطع_ 

 

 : گفت عجله با و کرد تموم رو اش خنده ناشناس

 .مطلب اصل سر رمیم...  باش آروم خوب یلیخ_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 !بگو_



 ، خورهیم دردمون به کن قبولش من نظر از ، گردهیبرم حسام که یدونیم_ 

 ! بلده خوب کارشو

 

 . زد یپوزخند

 انتیخ من لغت فرهنگ تو کنم قبولش تونمینم اما گرده یبرم که معلومه_ 

 !   انتهیخ

 

 یکن قبولش و برگرده یوقت ، یکن استفاده ازش یتونیم نجاستیا اشتباهت_ 

 دوم روئه جلوت دستش دونهیم نباریا چون ات سلطه ریز شیببر یتون یم

 حسام....  یکن استفاده ازش یتون یم دختر اون از محافظت واسه نکهیا

 کنارش تو یوقت اون بر عالوه!  دختر   اون یگناه یب بر مدرک هی خودش

 اعتماد بهش یتونیم مورد نیا تو کنه مواظبت ازش تونه یم خوب حسام ینباش

 دختر اون یبرا اما کنهیم رتیدستگ بشه تموم یباز نیا یوقت  مطمئنم ، یکن

!  اس کاره چیه دختر اون بده شهادت تونه یم راحت یلیخ ، کنهیم فرق هیقض

 ؟ که یمتوجه

 

 : گفت بعد و رفت فرو فکر به

 هیعل بر یمدرک چیه ، رهیگ ینم دستشونو یچیه کنن رمیدستگ که یدونیم_ 

 ! ستین من

  ، خطرناکه دختر اون افتادن خطر به یبرا هم تو بودن زندان تو روز کی_ 

 اسم به فقط اگر یحت ، یبمون یباق خالفکار ادیب خوشش نکنم فکر درضمن

 !  یباش خالفکار

 

 : گفت رک و آورد یگوش به یفشار

 ؟ نگفتم... رونیب بکش هیقض نیا از گفتم بهت ارسالن_ 

 



 کتاب پوالد یها العمل عکس به تیاهم یب ، زد یلبخند تلفن پشت از ارسالن

 : گفت و کرد باز رو روش یجلو

 بودم مخالف دختر اون اومدن با من...  کن فکر هام حرف به اما باشه فعال_ 

 ما ی شبکه تو دهیند آموزش یحت که مسائل نیا از اطالع یب دختر   هی وحود  ،

 اهدافت به دنیرس واسه یطلب جاه با و یکرد سکیر تو اما بود خطرناک

 !  دختره اون نفع به گمیم االن که ینیا بدون اما یباز تو شیآورد

 

 یدرد ، افتاد ابروهاش به یگره ، شد رهیخ سقف به و کرد باز رو هاش چشم

 . داد جواب و دیچیپ سرش تو

 کنم عوض رو یطلب جاه و یخودخواه نیا ستین قرار ، هستم که ام ینیهم_ 

 !  ینش کشته تا بکش یداد ادمی خودت.... 

 ... اما_

 نده ربطش گهید جکسیه ای خودت به ، مربوطه من به افسون ی هیقض ، بسه_

 احساسات ، یکن یاحساسات زایچ نیا واسه منو ادینم خوشم...  مسئولشم من... 

 ! بلدم خوب خودمو راه من!  نداره ییجا من کار تو

 

 یب یرو نیا از ، کرد اخم بالخره و گرفت چشمش یجلو رو کتاب ارسالن

 یب و کنترل قابل ریغ چون اومد ینم خوشش اصال پوالد مصمم و احساس

 . کرد عوض رو بحث و دیکش پس پا جبارا اما بود خطرناک اندازه

 ؟ مونده یباق گهید حرف ، خودت به سپرمشیم خوب یلیخ_ 

 

 .دیپرس و گذاشت سرش یرو ، رو ساعدش پوالد

 ؟ چرا!  دونهینم من ی گذشته مورد در حسام_

 

 اعصاب با که یجور گزنده ، انداخت پا یرو پا و آورد نییپا رو کتاب ارسالن

 : گفت کرد یم یباز روانش و



 یحت...  داشتن نگه محرمانه کامال رو هما اطالعات گفتم بهت که قبال_ 

 ...نداره رو دونستنش حق واقع در دونه ینم موردش در سرهنگم

 ؟ چرا_

 ! یدونیم لشویدل خودت_

 

 : گفت متاسف

 .ادینم خوشم جماعت سیپل از نهیهم واسه_

 

 : گفت آزاردهنده ، مکث یکم از بعد و افتاد سرفه به اما دیخند ارسالن

 ! خورهیم دردت به دار نگه خودت واسه حسامو اما پسر یکنیم یخوب کار_ 

 

 : گفت بلند و داد فاصله گوشش از یکم رو یگوش

 ! اعصابمه رو حرفات ، کنمیم قطع_ 

 

 .زد داد خودش مثل خط طرف اون از ارسالن

 . بزرگترم ازت من ، پوالد باش داشته ادب_ 

 

 .داد جواب تیاهم یب

 . رمردیپ بخور آبشو کوزه در بزار_ 

 

 . کرد پرت یکنار به رو یگوش و  قطع حوصله یب رو تلفن و

 : گفت لب ریز

 ! بخشمتینم...  توئه خاطر به نایا ی همه!   هما_ 



 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 مونده براشون که یانداز پس از یکاف پول ، کنند عمل رو مادرش بود قرار

 در ، بود کرده پرداخت عمل و مارستانیب یها نهیهز بابت و برداشته رو بود

 که بود مادرش بابت از اش ینگران اما نداشت یا ینگران چیه مورد نیا

 .وفتهیب یبد اتفاق بود ممکن آن هر و بود باال عملش سکیر

 

 ، دیجوش یم سرکه و ریس مثل دلش مدام بود شده شروع عمل که یزمان از 

 و داشت ینم بر هاش انگشت پبچوندن و عمل اتاق در یجلو زدن قدم از دست

 . نداشت بایز و مادرش ، مهربان یها یدلدار به یتوجه

 

 رفتن راه از دست افسون و گذشت عمل زمان از ساعت مین که یوفت بالخره

 که یافسون دستش و رسوند افسون به رو خودش و شد کالفه مهربان برنداشت

 .دیکش و گرفت رو رفت یم حال از داشت بایتقر که رو

 . بخور یچ هی میبر_ 

 



 .دیکش پس رو دستش و کرده مقاومت اما افسون

 . امیب تونمینم...  نه_ 

 

 . دیتوپ بهش یعصب و کرد اخم مهربان

 باز در اون فعال...  دستت از گرفتم جهیسرگ ، افسون نزن یالک یحرفا_ 

 .شهینم

 

 رو افسون داشت بایتقر ، دیکش کرد یم تقال که رو افسون دست و افتاد راه و

 که چند هر نداشت اعتراضاتش و تقال به یتوجه اما دیکش یم خودش سر پشت

 . نداشت هم مقابله یبرا یتوان افسون

 

 تنش تمام که بود آورده فشار خودش به یحد به و بود نخورده یزیچ صبح از

 یاعضا از یکی  یوقت یول کرد ینم رهاش ضعف احساس و کرد یم درد

 تونست ینم اومد یم حساب به کسش تنها آدم اون و بود غیت ریز اش خانواده

 !  بمونه جهینت منتظر و نهیبش یا گوشه آروم

 

 یبرا رو مادرش که یصبح از اما بود داده یمرخص بهش پوالد رو امروز

 مادرش که یروز هر ، کرد یم ییتنها احساس بودند برده عمل یساز اماده

 تا نداشت یدلتنگ حس حد نیا تا رفت یم سرکار افسون و بود مارستانیب تو

 و بود شده برعکس زیچ همه داشت حضور مادرش کنار وقت تمام که امروز

 . بود یا گهید وقت هر از تر ناخوش حالش

 

 اما نداشت سرخاروندن وقت پوالد لطف به و بود کارش گرم سرش چون دیشا

 چرا که بود مونیپش یبیعج شکل به ، کرد یم تشیاذ یمنف افکار االن

 .گرفته یمرخص

 



 یحد به اما بکنه حقش در یلطف نیچن خواست ینم معمول طبق پوالد چند هر

 کی"  فقط که بود گفته و داده یمرخص بهش  آخر در که بود کرده اصرار

 "  شتریب نه داره یمرخص روز

 

 یعصب کرد یم فکر بود انجام حال در که یعمل و مادرش به فقط که االن

 .  شدیم

 .دیترس یم همه از شتریب

 به بختک مثل بود  مونده براش که یکس تنها ، مادرش دادن دست از ترس

 . داشت ادامه شد ینم تموم عملش که یوقت تا مسلما و افتاده جونش

 

 یها یصندل از یکی یرو ، مهربان اجبار   به ، داد رونیب رو سردش نفس

 هیبق دید از خارج بایتقر و درخت از پر ی محوطه تو مارستانیب از رونیب

 : گفت و نشست

 . یباش  نگران خوادینم....  مهربان خوبم من_ 

 

 . داد جواب یمتیمال  چیه بدون و زد یپوزخند مهربان

 ! خودت جون اره_ 

 

 و گرفته جلوش دیتهد ی نشونه به رو اش اشاره انگشت و ستادیا روش روبه

 : گفت

  رمیم منم ستین بد بخوره باد ات کله اون به کمی ،  افسون یمونیم نجایهم_ 

 . یشد زرد ، یبخور  ارمیب یچ هی

 

 ! رهینم نییپا گلوم از یچیه_  

 ! ونهید یوفتیم پس ، بخور زور به_ 



 

 شد دور ازش بلند یها قدم با بمونه افسون سمت از جواب منتظر نکهیا بدون و

 . گذاشت تنهاش و

 دیشا نکهیا فکر بب و کرد یا ناله  ، کرد دنبال رو مهربان ی رفته راه افسون

 . داد هیتک مکتین به کنه استراحت کمی ه بهتره

 

 لذت ومدیم که یمیمال باد و ظهر آفتاب از کرد یسع و بست رو هاش چشم

 ! یراحت احساس یا ذره از غیدر اما ببره

 

✨ 

✨✨ 
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 و غذا نخوردن ، داد فشار اش معده یرو ، رو دستش و بست رو هاش چشم

 . بود شده دردش باعث اندازه یب خوردن حرص

 

 : گفت لب ریز

 بدم انجام کارامو کردیم مجبورم پوالد روز هر ، ستین که خودم دست_ 

 .ستین کس چیه امروز



 

 و افتاد یم ناهار موقع هاشون جلسه چرا روز چند نیا دونست ینم واقعا

 از بود خواسته بار چند ، بدن انجام رو جلسه خوردن ناهار نیح شدیم مجبور

 ینم جوره چیه که هاش حرف ی جذبه و بود پوالد اما کنه امتناع خوردن نهار

 کامل پوالد نظر ریز رو نهارش شد یم مجبور پس کنه رد رو حرفش تونست

 .بخوره

 

 .کرد زمزمه و شکفت هاش لب یرو اریاخت یب لبخند گل

 . خودش سمت بکشه منو بلده خوب اون کنم یدور ازش خوامیم یچ هر_ 

 

 . دیکش یآه و شد عوض حالتش سرعت به و

 ، رمیبگ خودمو یجلو تونمیم یک تا ، کنم مقاومت تونمیم یک تا دونمینم_  

 نه اونم رمیبگ کردنشو رشد یجلو تونمینم اما نداره عاقبت عالقه نیا دونمیم

 ! کنهیم یزخم احساسمو خودم یچشما یجلو راحت انقدر پوالد یوقت

 

 

 .داد ادامه و گرفت هاش انگشت نیب رو سرش ، نشست صاف و گفت یهوف

 چه دونمینم ، احساسم به زنهیم زخم بهم توجهش هر با و دستش   چاقو هی_

 ؟ کنم فرار دستش از یجور

 

 

 شده قبل از تر بیعج و تر رانهیسختگ که رشیاخ یرفتارها و پوالد فکر تو

 رو یگوش و نشست صاف ، کرد خوردن زنگ به شروع یگوش که بود ، بود

 چشم بود افتاده اش یگوش رو که یا شماره دنید با اما دیکش رونیب بشیج از

 .کرد قطع رو تماس دستپاچه و کرده درشت



 

 ! زدیم زنگ که بود پوالد

 : گفت زیر و زد پلک پلک

 . هست جا ،همه کنم فرار دستش از تونمینم لحظه هی_  

 

 کرد تماس رد دوباره افسون و کرد خوردن زنگ به شروع دوباره اش یگوش

 .برگردوند بشیج به رو یگوش و

 

 :گفت یشاک و کرده اخم

 !  کرد رید مهربانم نیا...  باشم تنها خوامیم نجایا گهید_ 

 

 ! یباش تنها یخوایم ، نطوریا که_ 

 

 دیکش و گرفت رو نشیآست یدست ، کرد حس فقط  برگرده نکرد فرصت افسون

 گوشش به دیکش یم خودش دنبال رو اون داشت که پوالد یصدا دوباره بعد و

 . خورد

  کردم گوشزد بهت قبل ی دفعه ، یباش تنها باشم داده اجازه ادینم ادمی_ 

 نگفتم؟...  نکن قطع تماسمو

 

 یا کننده قانع لیدل چیه و بود شده شوکه پوالد یناگهان حظور از که افسون

 در و زد زل پوالد به و برد باال رو سرش نداشت تماس کردن قطع بر یمبن

 : گفت اخر

 ؟یبریم کجا منو_ 

 



 . شد کج باال به رو و گرفت خودش به مرموز یحالت پوالد لب

 .ادینم بهت اصال مزخرف ی افهیق نیا ، یبخور غذا برمتیم_ 

 ! مادرم!  مهربان اما_ 

 !ییجا یریم یدار بگو بزن زنگ_ 

 اخه؟ یچ یعنی.. نه_

 

 تیقاطع با بعد و دیچسپ رو نشیآست قبل از سفتتر پوالد اما افتاد تقال به افسون

 : گفت

 یادیز یتقال... عمله اتاق تو گهید ساعت دو تا مادرت...  گفتم که نیهم_ 

 .اومد خوشت دیشا  رمیگیم دستت وگرنه نکن

 

 : گفت بود رفته باال که ییصدا با و شد قرمز افسون

 !  ادینم خوشم اصال_ 

 

 دیخند ضرب تک ، انداخت افسون به دارش کاپ کاله ریز از ینگاه مین پوالد

 . کرد اشاره بود شده پارک مارستانیب یپشت در کنار که یتاکس به و

 . شو سوار_ 

 

 امیپ مهربان به و دهیکش رونیب رو اش یگوش و شد یتاکس سوار یعصب افسون

 .داد

 . گردمیبرم زود  مژده شیپ رمیم_ 

 

 . دیرس بهش امیپ جواب بالفاصله

 ؟یرفت یقبرستون  کدوم.  نجاستیا مژده_ 



 

 لب ریز و انداخت بهش یچپ نگاه  ، افتاد راه یتاکس و نشست کنارش پوالد

 : گفت

 ! زورگو_ 

 

 .نوشت ناچار به و گرفت اش خنده شد رهیخ مهربان امیپ به یوقت بعد و

 همه برگشتم یوقت. ...  رستوران برهیم خودش با منو زور به داره سمیرئ_ 

 . کنمیم فیتعر ویچ
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 ! بخورش  نکن یباز غذات با_

 

 : گفت کالفه و انداخت پوالد به یچپ نگاه افسون

  کجاست؟ نجایا_ 

 



 : گفت و انداخت یجگرک ی  میقد ی مغازه و اطرافش به ینگاه پوالد

 ! یگرکیج_ 

 

 : گفت و داد تکون یسر متاسف افسون

 . ادینم خوشم طشیمح از ، نجایا چرا اما نمیبیم دارم خودم_ 

 

 : گفت و داد باال ابرو پوالد

 ! یباش یوسواس ادینم بهت_ 

 ضمن در خالفکاراس پاتوق مشخصه ، خطرناکه محله نیا اما ستمین یوسواس_

 .دوره مارستانیب از یلیخ

 

 گفت گذاشتش یم نون یال که یهنگام و کرد جدا خیس از گریج یا تکه پوالد

  : 

 شمیدور خرج...  ندارن یکار من با نجایا یآدما ، کنهینم دمونیتهد یخطر_ 

 ! بخور حاال دربسته یتاکس هی

 

 داشت جگر به یخاص ی عالقه و بود شده رفع اش ینگران از یکم که افسون

 . دیپرس کنجکاو و کرد جدا خیس از شده پخته جگر از یا تکه

 ندارن؟ بهت یکار که هیجور چه_ 

 

 . برداشت رو نوشابه و دیجو رو اش لقمه پوالد

 گهید  ، شدم ریدرگ باهاشون نجایا ومدمیم ییدارو قاتیتحق یبرا که یموقع_ 

 . ندارن باهام یکار

 ؟ییدارو قاتیتحق_ 



 

 .داد جواب و شد یجد پوالد

 . زنمیم جا دارو دالل یجا خودمو  منم ، نورایا ادیم ادیز قاچاق یدارو_  

 

 حاال و گرفت شکل ذهنش تو یشتریب سواالت ، انداخت نییپا رو سرش افسون

 !بپرسه رو شییتا چند حداقل خواستیم دلش داشت رو فرصتش که

 ؟ یشناسیم رو داروها خوب انقدر یطور چه_  

 

 . داد جواب بالخره و کرد یمکث پوالد

 !  خوندم یداروساز_

 

 : گفت و گذاشت  سفره یرو رو لقمه حرف نیا  دنیشن با افسون

  ؟ یجد_

 

 . کرد زمزمه لب ریز و

 دونستم؟ ینم من چرا_ 

 

 .داد جواب بود  دهیشن رو افسون آروم یصدا که پوالد

 ! یبدون که یدینپرس ،  کردم تموم رو دکترام_ 

 

 ذهن تو پوالد شناخت از یدیجد ی چهیدر ، انداخت پوالد به یقیعم نگاه افسون

  که ینیا ، بشناسه دیبا رو پوالد نیا کرد یم احساس ،. بود شده باز قلبش و

 ینم یحت و بود نشسته جلوش ینشدن باز گره از پر و دهیچیپ معما کی مثل

 ! رهینفوذناپذ و بیعج حد نیا تا نگاهش چرا دونست



 

...  بود نیهم شهیهم ، نداشت وجود نگاه تا یانعطاف چیه رفتارش برخالف

  نیب و داشت یم نگه دور خودش از رو اطرافش یها آدم نگاهش با پوالد

 رد رو حصار اگر بدونه خواست یم افسون اما دیکش یم حصار هیبق و خودش

 ! کشهیم رو انتظارش یچ سرسخت  نگاه اون نیپرچ پشت کنه

 

 : گفت دنیجو نیح و برداشت یا لقمه

 ؟ یدونستیم ده،یم نشون که یستین یاون تو_

 

 یا نقطه به و کرد اخم عوض در نداد رو جوابش اما کرد مکث یا لحظه پوالد

 رییتغ نیهم و دیرس یم نظر به نیخشمگ یکم ، شد رهیخ افسون سر پشت

 ! بپرسه یسوال  که کرد وادار رو افسون ییکهوی

 ؟ افتاده یاتفاق_ 

 

 نشون خوردن مشغول رو خودش و شد عوض سرعت به پوالد ی چهره حالت

 : گفت یدستور صورتش برخالف اما داد

 ! امنه نجایا گفتم کردم یم اشتباه!  میبر دیبا کن تموم غذاتو_ 

 

 . دیپرس و شد خشک راه ی مهین در افسون دست

 شده؟ یچ_ 

 

 نیح همون در گذاشت زیم یرو و دیکش رونیب فشیک از یپول یمعطل یب پوالد

 : گفت افسون به رو

 رزنهیپ دنبال تونمیم بعدا...  میبر نجایا از مینشد دهید تا ،بهتره افتیب راه_ 

 . بگردم



 

 و زده یحرف ناخوداگاه پوالد دیرس یم نظر به ، شد بلند پوالد متعاقب افسون

 ی جمله نیهم یول نداشته آخرش ی جمله گفتن یبرا یا یقبل قصد جیه

 . آورد خودش با افسون یبرا رو یادیز سواالت نامفهوم

 

 به شروع بلند یها قدم با پوالد یپا به یپا افسون و شدند خارج یجگرک از

 . دیپرس و کرده رفتن راه

 !میبود ومدهین گریج خوردن یبرا فقط پس_ 

 

 . داد جواب و دیکش کالهش به یدست و انداخت ابروهاش به یگره پوالد

 ینم اتفاق نیا اگر...  کردم دایپ رضا از یسرنخ اما بگم بهت نشد وقت ، نه_ 

 ! دنبالش میرفت یم افتاد
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 ی رهیخ زنان دودو هاش چشم ، ستادیا کبارهی به و شد خشک افسون یپاها

 از رضا ی معصومانه ی خنده ی خاطره و شد رفت یم پوالد که یراه

 . دیکش سرک رونیب به ذهنش یپستوها

 

 و برگشت عقب به افسون نکردن یهمراه حس با و رفت جلوتر قدم چند پوالد

 راه شده رهیخ بهش و ستادهیا ادهیپ عابر وسط مبهوت و مات که یاون دنید با

 : گفت و برگشت رو رفته

 ! وفتیب راه ، یکنیم کاریچ_ 

 

 کرد نگاهش یواکنش چیه یب دیلرز یم که یحال در احوال ناخوش افسون اما

 با و دیکش صورتش به یدست کالفه بود کرده که یاشتباه از یعصب پوالد و

 . زد صدا رو افسون تند یلحن و عجله

 ؟ افسون_ 

 

 بازوهاش دستش دو هر با ناالن ، کرد دنیلرز به شروع و دیپر جا از افسون

 مونیپش قبل از شتریب رو پوالد که انداخت پوالد به یدردمند نگاه و گرفت رو

 .  کرد

 . دیپرس دیلرزیم که یحال در

 اس؟ زنده رضا واقعا ؟ رضا_ 

 

 : گفت و انداخت اطرافش و دور به ینگاه مین پوالد

 . دمیم سوالتو جواب راه تو وفتیب راه_ 

 



  زنده محور حول حواسش تمام و بود  شوک تو نکرد یحرکت هم باز اما افسون

 به یعصب رو اسمش که پوالد بلند یصدا با نکهیا تا دیچرخی م رضا بودن

 . افتاد راه سرش پشت حرف یب و زنان لق و لق و اومد خودش به آورد زبون

 

 به بلند یها قدم با و بود گرفته نظر ریز رو اطرافش جمع یحواس با پوالد

 ابونیتاخ یادیز راه  که ییاونجا از اما رفت یم ابونیخ سمت به افسون همراه

 بود اومده خودش به یوقت و شده انبریم از استفاده به مجبور بود مونده یاصل

 . شدند یم بیتعق نفر چند توسط و بود شده رید که

 

 پشت یکوک عروسک کی مثل که افسون به ینظر و سرچرخوند یعصب

 :  گفت و زد اش یشونیپ به یا ضربه و انداخت کردیم حرکت سرش

 .کننیم بمونیتعق دارن_ 

 

 : گفت و برگشت عقب به انهیناش ، بود شده بهتر قبل به نسبت حالش که افسون

 ا؟یک_

 

 . دیتوپ بهش پوالد

 . بشم ریدرگ باهاشون خوامینم ، بدو سرم پشت گفتم یوقت ، برنگرد_ 

 

 : گفت و داد تکون یسر افسون

 . باشه_ 

 

 : گفت پوالد دندیرس کوچه چیپ سر به که یوقت تر طرف اون قدم چند

 ! بدو_ 



 

 سرش پشت از و افتاد راه سرش پشت کرد دنیدو به شروع افسون یوقت و

 کی وارد دنیدو قهیدق پنج از بعد.  دادیم نشون رو رفتند یم دیبا که یراه

 و گرفته سنگر  خرابه داخل یها اتاق از یکی وارید پشت هردو و شدند خرابه

 . شد گرفتن شماره مشغول و دهیکش رونیب رو اش یگوش بالفاصله پوالد
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 چیه ، بست رو هاش چشم و داد وارید به رو اش هیتک زنان نفس نفس افسون

 یم فکر رضا به تنها و نداشت افتاد یم داشت که یاتفاق مورد در یا هینظر

 نیچن دنیشن شوک از که حاال اما باشه دهیشن درست داشت شک ،هنوز کرد

 بود گرفته یخوشحال حس رو وجودش سراسر بود اومده رونیب یبزرگ خبر

 . دیگنج ینم خودش پوست ودر

 

 چه و بود زنده نشیزتریعز ، برادرش ، بود دهیشن رو عمرش خبر نیبهتر

 ! یمنی خوش قمار

 . دید یم رو اش ثمره داشت حاال و بود داده انجام پوالد با که یقمار



 برگشتن ، داشته رو ارزشش که دید یم حاال اما بود کرده سکیر یزندگ یرو

 داشت رو ارزشش که حقا  شده تموم کرد یم فکر که یریمس از اونم برادرش

! 

 

 رضا مورد در اتیجزئ تمام دنیشن ی،برا کرد باز رو هاش چشم و زد یلبخند

 هر خواست یم دلش و بود داده دست از رو کنترلش ، داشت عجله تینها یب

 . نهیبب رو اون زودتر چه

 

 افتادن ریگ یبد تیموقع تو االن و ی  جراح غیت ریز مادرش بود کرده فراموش

 . بدونه رو زیچ همه خواست یم فقط ،

 یب و گرفت وارید از رو اش هیتک یریتدب یب و ییپروا یب از پر یمیتصم با

 تیعصبان و اخم از پر خرابه ی گهید سمت در که پوالد سمت به حواس

 کرده ریگ یسنگ به پاش شییهوا سربه خاطر به راه وسط اما رفت بود ستادهیا

 یها شهیش خرده و ها سنگ به صورتش نکهیا از قبل اما خورد یسنکدر و

 بازوهاش گرفتن با و رسوند بهش رو خودش پوالد کنه برخورد نیزم یرو

 . داشت نگهش

 

 :گفت افکارش از مست و دیکش نییپا رو نگاهش و دیخند یمعن یب افسون

 . مردمیم نجایهم وگرنه ، بودا کینزد_ 

 

 : گفت اس دهیچسپ بهم یها دندون یال از و آورد بازوش به یفشار پوالد

 . نزن مفت حرف_ 

 

 ، داد اش هیتک وارید به و روند عقب به رو اون بازوهاش کردن رها بدون و

 : گفت و پوالد صورت به زد زل ، دیخند هم باز افسون



 اس زنده رضا که حاال....  اس همه واسه ،مرگ سیرئ نشو یعصبان_ 

 . ستین مهم واسم رممیبم

 

 و دیکوب وارید به نرم رو افسون جون یب بدن و کرد اخم قبل از شتریب پوالد

 : گفت

 . نزن مفت حرف گفتم_ 

 

 بشنوه رو پوالد خشن لحن تونست یم مگر ، برداشت دنیخند از دست افسون

 . دی،پرس بخنده و

 گم؟یم.... گم ینم یبد زیچ_ 

 

 . داد ادامه زهرآلود و تلخ و کرد زیر رو هاش چشم و

 ازین من از شتریب رضا به مادرم ، افته ینم یخاص اتفاق نباشم من مطمئنم_ 

 . ندارم تیاهم اونقدرام ،من داره

 

 

 و داد رونیب سخت رو نفسش افسون ی کننده دیناام یها حرف از خسته پوالد

 : گفت تیجد با و آورد نییپا رو سرش

 شو ساکت و دور بنداز اتو مسخره یحرفا ، ونهید یدختر ریبگ خون خفه_  

 ! یاعصابم رو شهیهم مثل... 

 

 یم دلش و کرد یم رییتغ احساساتش مدام ، نداشت شدن ساکت قصد اما افسون

 رونیب هست که یشکل هر به رو زدیم شین قلبش به که یزهر نیا خواست

 .داد ادامه توجه یب پس زهیبر



 زیچ به تونم ینم رسونم یم بیآس گرانید به گهیم بهم یوقت ، ستین مسخره_ 

 ینم حسرتشو مردمم اگر گمیم ،فقط رمیبم خوام یم گمینم ، کنم فکر یا گهید

 چیه اون چون... کنه خوب مادرمو حال تونهیم و هست رضا حاال چون خورم

 !  چرا رضا یبرا یول وفتادهین حال نیا به من خاطر به وقت

 

 رو افسون ی کننده وانهید یها حرف دنیشن طاقت نیا از شتریب که پوالد

 نییپا اش شونه تا رو سرش و آورد افسون یبازو به یشتریب فشار نداشت

 . دیرس نخ کی و نفس کی به فاصلشون که شد کینزد بهش یحد به ، آورد

 

 . داد جانیه حس بهش و آورد بند رو دیناام افسون   نفس یکینزد نیا

 کج یکم رو سرش و زد یلبخند مچهین افسون حالت شدن عوض حس با پوالد

 : گفت گرم و جذاب گوشش ریز و کرد

 ؟ یکن ام ونهید یخوایم_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 شد رهیخ رو روبه به پوالد ی شونه یرو از و فشرد بهم رو هاش چشم افسون

 : گفت زیر و

 ! گفتم رو حسم فقط نه_ 

 

 ، کرد رها رو افسون یبازوها و رونیب کرد فوت رو ملتهبش گرم نفسش پوالد

 به رو هاش چشم ، برد کینزد رو صورتش و گرفت فاصله افسون از یکم

 کردن قانع قصد که یپدر یمهربون به و دوخت زدیم دود که افسون یمردمک

 : گفت داره رو رشیرادگیا ی  دخترکوچولو

 مطمئن ، یدیم عذاب خودتو یدار فقط ، نداره تیواقع یزنیم که ییحرفا_ 

 . داره دوستت مادرت باش

 

 چنگ پوالد لباس ،به آورد باال رو دستش و زد حلقه افسون یها چشم تو اشک

 : گفت و انداخت

 ! دارم شک_

 

 . زد یگرم لبخند پوالد

 . ندارم شک من_

 

 . دیپرس ظن از پر و نرم افسون

 ؟ یمطمئن_

 

 .داد جواب دیترد یا ذره بدون پوالد

 . نکن شک_ 

 



 ساحل به پرتالطمش و یآب یها چشم یکشت و دیدرخش بالخره افسون نگاه

 یرو از و گرفت شر چشمش ی گوشه از اشک یا قطره و زد یپلک ، نشست

 لباس ، شد گم موهاش و شال و نیب ییجا و سرخورد نییپا به فکش ی غهیت

 : گفت و کرده رها رو پوالد

 !  یبگ تو یچ هر_

 

 حاال و نبود گوش حرف وقت چیه افسون ، بخوره جا که بود پوالد نوبت نباریا

 وجود به رو یبیعج و دیجد ی تجربه پوالد یها چشم یجلو اونم حالتش نیا

 افسون به دقت با و دیکش عقب یکم رو صورتش پوالد که یحد تا  بود اورده

 به اخر در و رفتیم تر نییپا و نییپا که یاشک اون و بازش مهین یها چشم و

 . بشه رهیخ لرزونش یلبها

 

 ، یا ذره افسون دنیبوس لیم با و دیدرخش وجودش تو یا خواسته ، کرد اخم

 به پشت ، دیکش پس و اومد خودش به بالفاصله اما رفت جلو یمتریلیم دیشا

 دیپرس خودش از ، داد فشار و گرفت رو گردنش هاش دست با و کرد افسون

 ؟ کرد یم یغلط چه داشت شیپ قهیدق چند

 

 ؟ ببوسه رو افسون خواست یم و شدیم ناشناخته یحس میتسل داشت چرا

 رو افسون خواست یم واقعا نکهیا فکر ،با آورد گردنش به یشتریب فشار

 یم کاریچ دیبا افتاد یم اتفاق بوسه اون و اومد ینم خودش به اگر و ببوسه

 . کرد خیتوب رو خودش و فشرد بهم رو هاش دندون  کرد

 بازم هوس من نه... ستین راهش نیا...  بکشم نییپا خودم با رو افسون دینبا_

 . هوس ی هیما دختر اون نه

 

 : گفت لب ریز و زد یشخندین بعد و

 مال لبا اون درست راه از و وقتش به.... باشه ، هست که یچ هر حس نیا_

 ! منه



 

 در ضشینق و ضد احساسات و گهید مسائل ریدرگ فکرش هنوز که افسون اما

 یوقت و داره رو دنشیبوس قصد پوالد نشد متوجه بود مادرش و پوالد مورد

 از یکم فقط یکم نکهیا از بعد و دیکش یآه خاطر آسوده کرد رهاش پوالد

 کشش از پر یفضا و بحث کردن عوض یبرا شد کاسته قلبش تپش شدت

 : گفت پوالد به رو نشونیب

 برم دیبا م؟یبر میتونیم...  یم! کنه ینم بمونیتعق یکس گهید کنم فک... اوم_ 

 ! شده رمید...  مارستانیب

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 و گرفت شماره دوم بار یبرا ، برد باال رو یگوش حرف یب و دیچرخ پوالد

 . شد صحبت مشغول

  ؟ کجاست تشونیموقع_ 

....._ 

  

 . کرد اخم



 .کن جمع حواستو...  دارم ازین  کمکت به ایب سرشون پشت خوب، یلیخ_ 

 

  چه هر دیبا و بودند کرده ریگ یبد تیموقع تو ، دیغر و آورد یگوش به یفشار

 اندازه از ببش دینبا ، کرد یم دایپ تیموقع نیا از فرار یبرا یراه زودتر

 . انداخت یم دردسر تو رو خودش

 

 شده ازاد یزود نیا به  که بود بیعج و بود شده افراد نیا یریدستگ باعث قبال

 . فشرد بهم رو هاش دندون ، بودند

ن  یکار نیچن دادنش آزار یبرا یکس و اس کاسه مین ریز یا کاسه بود مطم 

 . کرده

 

 شدن یزندان باعث پوالد که دانستند یم یخوب به ادیشه و آفتاب مهر شرکت

 اورده که یلیدل و آورده زبون به رو موضوع نیا پوالد خود ، بود افردا نیا

 خارج رده از رو خوردند ینم دردش به که یافراد و بیرق دیبا بود نیا بود

 . کرد

 !موجه یحیتوج البته صد و ها آدم نیا دادن لو یبرا یحیتوج

 نیب از...  هیرو یب کشتار و یزن آب ریز ، بود نیهم تیجنا و جرم یایدن

 یتیاهم چیه نکهیا بدون افراد گذاشتن پا ریز و یرحم  چیه بدون بانیرق بردن

 ی  دشمن که بود یکس سر ریز مطمئنا افراد نیا شدن آزاد اما یبد کس چیه به

 . داشت پوالد با یا نهیرید

 

 . کرد زمزمه یفکر چیه بدون

 ! ادیشه_ 

 

 پوالد شدن دهید محض به و برسونند بیآس بهش تا بود کرده آزاد رو ها آدم نیا

 ! بکنند رو کلکلش یقول به داشت آمد و رفت اونجا اکثرا که یا محله تو



 در ینگران به یلزوم و نبود افتهی سازمان تیموقع کی اتفاق نیا بود مطمئن

 دهید و داشتند که یتیموقع خاطر به اما نبود هم افسون تیهو رفتن لو مورد

 آزاد اونها از کدوم چیه بده اجازه تونست ینم افراد نیا توسط افسون شدن

 .باشند

 

 ، انداخت کردیم نگاهش زده شرم و جیگ یکم که افسون به ینگاه مین یعصب

 . کرد یم تماشا به وادار رو پوالد و بود شده سرخ ها دختربچه مثل صورتش

 

 

 . گرفت رو مشیتصم ، زد اش یکنار سنگ به یلگد و داد تکون یسر

 هر به ، کرد یم خودش مال مادرش کردن دایپ بهبود محض به رو دختر نیا

 ! شده که یمتیق

 

 : گفت خشن یکم و رفت سمتش به

 ! انیم دارن_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 . دیپرس عجله با و شد خارج یشرمزدگ حالت اون از بالفاصله افسون

 ؟ میکن کاریچ_  

 

 یبیعج دختر افسون نظرش از ، زد افسون ییهوی رییتغ به یکج یلبخند پوالد

 . نبود هشیشب کس چیه دیشا که یتیشخص از نادر ی نمونه کی...  بود

 

 اشاره داشت قرار سرشون پشت که یا مهین وارید به و کرد مشت رو دستش

 : گفت و کرد

 در صداتم و نیبش وارید اون پشت بدو...  یبد انجان یکار ستین الزم تو_ 

 . ادین

 

 .دیکش رخ به رو اش یلحباز و کرد اخم افسون

 ؟ ؟چرا یچ_ 

 

 : گفت نیح همون در ، برد وارید سمت به خودش با و گرفت رو بازوش پوالد

 ! نگرانتم...  ینینب بیآس خوامیم ، نداره چرا_ 

 

 به کلمات نیا اما آورد زبون به رو یا کلمه نیچن یقصد چیه بدون پوالد

 اندازه همون به یاتم یبمب  مثل دلکش و ،مردونه گرم یصدا و ساده ظاهر

 . آورد وجود به رو یوحشتناک  یخراب و کرد اثر افسون وجود تو مخرب

 



 دید آشکارا رو احساسش بالخره ، کرد قبول رو تیواقع افسون لحظه اون تو

 !داره یبرم سوق پوالد سمت به وار وانهید که

 

 نیا تمام بودن پرده یب و  بست نقش هاش چشم یجلو انکار یب زیچ همه

 . کرد وارد شوک افسون به ها تیواقع

 تمام دست االن یول کرد یم انکارش شهیهم اما هست یحس دونست یم قبال

 .شمردش یم کم  بود شده رو احساساتش

 

 . دیپرس خودش از ، دیدرخش یم انیعر و برهنه احساسش هاش چشم یجلو

 ته؟یواقع پس_

 ! شدم مرد نیا عاشق من_

 ! قیعم عشق  کی که یسطح ی عالقه کی نه_ 

 درسته؟ پس_

 

 نکهیا بدون رفته وا یا افهیق و باز یدهن با و دیکش پس رو دستش اریاخت یب و

 . دیپرس دیفهم ینم رو افسون رفتار لیدل که یپوالد از بدونه

 ... دیبا من چرا....  تو چرا... ؟ چرا_ 

 

 فرار دستش از بندازه پوالد به ینگاه مین یحت نکهیا بدون و رفت عقب عقب و

 . شد پنهان وارید پشت و کرده

 

 . کنه فرار خواست یم که اطاعت منظور به نه اما کرد اجرا رو پوالد دستور

 درد و دیکوب یم وار وانهید داشت قلبش ، نداشت رو پوالد صورت دنید طاقت

 ! بازوش و کرد یم یارزون بهش رو



 ! سوخت یم بازوش

 !سوختیم بود زده دست پوالد که ییجا

 

 خفه غیج و شد جمع خودش تو و نییپا سرخورد ، داد هیتک وارید به حس یب

 زانوش به مشت با و دیکش دینرس خودش یها گوش به صداش یحت که یا

 . دیکوب

 

 و شد رهیخ دستش کف به افسون رفتار از متعجب پوالد وارید طرف اون 

 و کرد فراموش رو زیچ همه   پا یصدا دنیشن با اما بره سمتش به کرد قصد

 . موند منتظر و دیکش رونیب رو اش اسلحه

 

 افسون از و موندیم دیبا ، نبود راهش فرار که دونست یم رو زیچ کی تنها

 . کرد یم محافظت

 بود کرده قصد پوالد و بود وارید اون پشت که بود یافسون زیچ همه از مهم

 ! کنه محافظت ازش

 

✨ 

✨✨ 
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 وارد بود شده افتادنش زندان به باعث پوالد که یدالل ی اضافه به نفر چند

 یالوات سبک به افراد تک به ،تک گرفتند قرار پوالد یرو روبه و شده خرابه

 جمله از دعوا به مربوط یا لهیوس ای و و چاقو کدوم هر و بودند دهیپوش لباس

 . بود همراهشون چوب و ری،زنج بوکس نگیر

 

 و سبک دستش تو رو اش اسلحه و شد رهیخ هاشون چهره به دقت با پوالد

 .گرفت گارد و کرده نیسنگ

 ؟ یخوایم یچ_ 

 

 شد اش رهیخ تیجد با ، دیپرس داشت نام امندیس که دالل از مایمستق رو سوالش

  بلند و زد یبلند پوزخند دنداشت پوالد از یخوش دل عنوان چیه به که امندیس ،

 .داد جواب

 مگه؟ ستین مشخص_

 

 دهنده ازار و انداخت سرشون پشت به ینگاه ، انداخت باال یا شونه پوالد

 .داد جواب

... یاریب من سر ییبال یخوایم و یکرد جمع خودت دور الت تا جهار_  

 درسته؟

 

 .داد جواب و زد پوالد آرامش به یپرحرص لبخند امندیس

 . زمینر خونتو خرابه نیهم تو امروز اگه نامردم_

 

 : گفت و کرد اشاره امندیس و مردها سر پشت به سر با پوالد

 . شهینم محسوب هم پشه من جلو تو مثل یادم ، امندیس نداره ورت هوا_ 



 

 : گفت و برگردوند اولش یجا سر رو اش اسلحه و رفت عقب یکم و

 . هیبق به سپرمشیم ، کنم فیکث تو مثل یاشغال واسه دستمو فهیح_ 

 

 یبرم عقب به افرادش و امندیس که ینیح در و ستادیا یکنار و رفته وعقب

 . دیپرس گشتند

 ؟ رونیب یایب کرد کمکت یک ؟ کرد ازادت یک بگو خوب_ 

 ! یگیم یچ فهممینم_

 

 : گفت و داد تکون سر پوالد

 !  شهیم باز خود به خود زبونت بدن که مالت مشت کمی_ 

 

 برگشتند عقب به متجاوز گروه افراد ، کرد اشاره امندیس سر پشت به هم باز و

 دندون بودند ستادهیا سرش پشت دست به اسلحه که ینفر چند دنید با امندیس و

 .زد داد و فشرد بهم رو هاش

 . یکرد جمع دورخودت آدم یعوض_

 

 : گفت و داد امندیس لیتحو یدرآر حرص دلبخند پوالد

 یشد غره خودت به یادیز ، گرفتم کوچولو تماس هی ، محلن نیهم یها بچه_ 

 به کتمیکوچ ناخن یتون ینم نگفت کرد ازادت که یاون...  هیخبر یکرد فکر

 ؟ یبزن من

 

 : گفت و زد یعصب یلبخند و داد فشار دستش کف به رو هاش ناخن امندیس

 . یعوض ی حرومزاده  نمونه ازت یچیه که کنمیم لهت یجور_ 



 

 : گفت خطرناک و سرد و انداخت امندیس به یبد نگاه و کرد اخم پوالد

 . امندیس نزن حرف دهنت تر گنده_

 

 گفت بود ستادهیا امندیس گروه سر پشت که ینفر چند  و محافظش یعل به رو و

: 

 !  ازاده جاها هیبق ، نهینب بیاس صورتشون فقط_ 

 

 با که بگه یزیچ یدفاع الک تو رفته فرو امند  یس به خواست و زده یشخندین و

 عقب به و شد افسون جمع حواسش تمام وارید از،پشت یخش خش دنیشن

 و بود شده رید اما جلو بره خواست و دیکش رونیب رو اش اسلحه ، برگشت

 . دادیم فشار گردنش به رو چاقوش ی غهیت و بود گرفته رو افسون یمرد

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲:۲۶ ،۲۰۱۸/۶/۲](, هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 226_پست#

 



 امندیس افراد یریدستگ و یریدرگ ، افتاد اتفاق قهیدق چند عرض در زیچ همه

 یم تقال ییرها یبرا که یافسون نیب نیا در اما دینکش طول قهیدق چند از شتریب

 . خورد ضربه قبل از شتریب کرد

 

 افسون کشتن بر یمبن دهایتهد و دیرس گلوش ی کناره به چاقو که یزمان قایدق

 ی ضربه ارنجش با اومده وجود به یتیوضع از یعصب افسون گرفت باال

 از فرد که یزمان و زده بود ستادهیا سرش پشت که یفرد شکم به یمحکم

 ... اما کرد فرار قصد افتاد دستش از چاقو درد شدت

 

 چوب با و رسوند افسون به رو خودش سرعت به امندیس همراهان از یکی اما

 در یدفاع چیه که افسون مقابل ،در کرد رو زدنش قصد بود دستش که یبزرگ

 گذشت از بعد یول کرد سرش و صورت سپر رو دستش نداشت چوب مقابل

 از مرد دو یریدرگ یصدا فقط و نکرد حس رو یدرد  چیه که یوقت هیثان چند

 .شد یبیعج زیچ متوجه شد بلند کنارش

 

 مرد سر سمت به رو اسلحه که پوالد دنید با و شده خارج یدفاع حالت از

 . نداشتند یرحم  چیه ها چشم اون ، دیلرز خودش به بود رفته نشونه

 نییپا رو سرش و گرفت پوالد یخون یها چشم از نگاه طیشرا میتسل اما نگران

 .انداخت

 سال چند ی اندازه به ساعت چند عرض در ، نبود زدن حرف به قادر فعال

 .بود  برده تاراج روبه توانش تمام و بود شده شوکه

 !کردیم سکوت دیبا فعال

 

 خارج خرابه از پوالد همراهان کمک به و ریدستگ امندیس افراد تمام بالخره

 که یافسون و بود دهیرس یتازگ به که یحسام و موند پوالد هم باز و شدند

 . رفت یم حال از داشت

 



 بره سمتش به خواست و انداخت ریز به سر افسون   به ینگاه مین ابتدا در حسام

 با و کرد فراموش رو زیچ همه بود گرفته رو ساعدش که یپوالد دنید با که

 . دیپرس عجله با و کرده فراموش پوالد از اش نهیک تمام ، رفت سمتش به عجله

 خوبه؟ حالت_ 

 

 و دیکش درهم رو صورتش بود دهید بیآس شدت به دستش ساعد که پوالد

 یخونسرد اما شد رها هاش انگشت نیب از اسلحه ، اورد ساعدش به یفشار

 . داد جواب و کرد حفظ رو خودش

 . کرده دایپ مشکل ساعدم کمی ستین یزیچ_ 

 

 از رو نگاهش بالفاصله پوالد یعاد ریغ و زمخت یصدا دنیشن با افسون

 ! بود دهید بیآس پوالد ، گرفت نیزم

 

 آورد در حرکت به رو لرزونش جون یب یپاها و کرد نگاهش احوال ناخوش

 زیلبر که ییصدا با و نشست بود زده زانو اش یقدم چند در که پوالد کنار و

 . دیپرس بود ینگران از

 ؟یخوب_

 

 . داد جواب خشونت با و شد بلند ساعدش  کردن رها بدون و کرد اخم پوالد

 .بشه دایپ سیپل ی وکله سر  ممکنه...  میبر نجایا از وفتیب راه!  خوبم_

 

 : گفت کرد یم نگاهش نگران که حسام به رو و

 ، برس امندیس به برو ، خوبه حالم من_ 

 . کنه ازادش زندان از نتونه یکس شو مطمئن نباریا

 



 رو راه بود گرفته که یگارد و پوالد تیجد ،  کرد روفوت نفسش کالفه حسام

 جواب در ، بده خرج به ینگران نیا از شتریب دادینم اجازه و بسته روش به

 . داد جواب و کرد اخم پوالد

 .باشه خودت به حواست ، خوب یلیخ_ 

 

 یسر بکنه یکار محافظتش یبرا یا ذره بود نتونسته که یافسون یبرا یسر و

 .شد خارج خرابه از دنشیرس رید از دیناام باز و داد تکون

 

 پوالد به حواسش تمام چون نداد نشون حسام رفت و امد به یا عالقه اما افسون

 . بود دهید بیآس شدت به مطمئنا که یدست و بود

 

 . دیپرس و گرفت رو پوالد نیآست و رفت جلو قدم کی دیترد از پر

 ده؟یبد بیآس کجا قایدق_ 

 

 تو که افسون نگران و براق یها چشم به بالخره و دیکش کنار رو دستش پوالد

 اما کنه یتند ای و بزنه یحرف خواست ، شد رهیخ دیلرزیم چشمش ی  کاسه

 رو حرفش پس داشت یشتریب ریتاث افسون یها چشم ی تله قدرت که انگار

 . داد جواب افسون تینها یب ینگران از شوکه یکم و خورد

 یبر دیبا ، وفتیب راه.....داره رم زاینجیا یریدرگ ، ستین یخاص زیچ_

 ! مارستانیب

 

 شده اش عالقه متوجه  که حاال ، رهیبگ پوالد از نگاه تونست ینم اما افسون

 کرده پاره افسار احساساتش ، رهیبگ رو خودش یجلو تونست ینم یحت بود

  خاطر نیهم به نبودند میمستق یصراط  چیه به و شده آزاد بند از ، بودند

 زل پوالد یها چشم به تیجد با و کرد تر محکم پوالد نیآست دور رو مشتش



 خواهشمند و  نگران یلحن با پوالد به رو بار نیاول یبرا دیشا یبرا و زده

 :گفت

 ! یدید بیآس بدجور مطمئنم ، بده دکتر نشون دستتو میبر_ 

 

 فیظر و زیر یصدا دنیشن ی واسطه به هاش رگ تو یحس انیغل از پوالد 

 راحت یلیخ بعد و شد رهیخ افسون صورت به دقت با ، خورد جا یکم افسون

 به ، دیارز یم زیچ همه به افسون گرم یصدا دنیشن ینیریش ، کرد قبول

 .نبود مونیپش اما بود دهید بیآس و شده ریدرگ خاطرش

 

 : گفت افکارش از یا ذره دادن نشون بدون و داد تکون یسر

 ! میبر ، خوب یلیخ_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 روزش و بره کار سر به بود آماده ، کرد سربلند و دیبوس رو مادرش ی گونه

 شروع دیخورش طلوع با هیبق یبرا که یروز ، کنه شروع پوالد دنید با رو

 .پوالد دنید با افسون یبرا و شدیم



 

 : گفت لب ریز و زد یزیر لبخند

 ! پوالد دنید با_ 

 

 کرد مرتب حال در و دهیرس  یتازگ به که رایسم به رو و برگشت عقب به و

 : گفت بود لشیوسا

 دستتون مامانم....  برسم رید دینبا ، سرکار رمیم گهید من لباسا بابت یمرس_ 

 ! سپرده

 

 گذاشت فشیک کنار زیم یرو رو چادرش ، داد تکون یسر جوابش در رایسم

 : گفت و

 ؟یراست ، هست بایز به حواسم زمیعز برو_ 

 

 . دیپرس و زد یمحو لبخند افسون

 جانم؟_

 

 بود دشیترد و شک بابت که یمکث از بعد و انداخت بهش یقیعم نگاه رایسم

 .کرد مطرح رو سوالش

 ؟ روزید بابت_ 

 

 ،  بده حیتوض رو روزید یایقضا بود سخت واقعا ، شد رنگ کم افسون لبخند

 لو زود یلیخ چون بگه تونست ینم هم دروغ اما بگه رو زیچ همه تونست ینم

 . رفت یم

 



 : گفت و دیکش یقیعم نفس

 مشکل سمیرئ با نفر چند انگار چرا دونم ینم برگشتن ، میبخور غذا میرفت_ 

 ادیب دادم شنهادیپ  منم ، دید بیاس بعدش خوب ، شدن ریدرگ نیهم واسه داشتن

 !  کنه درمان دستشو و مارستانیب نیا

 

  که یجور کرد نگاهش تیجد با و نشست تخت ی  کنار یصندل یرو رایسم

 . دیپرس و خورد جا یکم افسون

 شده؟ یزیچ_  

 

 یبرا بود مردد ، داد تکون رو سرش هم باز نفسش فرستادن رونیب با رایسم

 : گفت و گرفت رو مشیتصم بالخره اما زدن حرف

 . دارم ازت سوال هی یول نباشه وقتش االن دیشا_ 

 

 :گفت و شد رایسم کینزد سردرگم افسون

 . دمیم جواب بتونم اگر_

 

 داره؟ دوست رو تو ستیرئ ای ؟یدار دوست ستویرئ تو_ 

 

 عقب به قدم کی ، افتاد سکسکه به کبارهی به و خورد جا شدت به نباریا افسون

 . رفت

 ؟ یچ... چ_

 

 افسون به یوار سرزنش نگاه بعد کرد باز و بست رو هاش چشم رایسم

 . انداخت



 که حاال اما بگم بهت ویزیچ نیچن بخوام  من که یستین بچه افسون نیبب_ 

 تا ، بپرسم ازت رو سواال نیا جاش به من خوامیم ستین خوب حالش مادرت

 ساعت ربع هی پس نشه رتید تا یدار یادیز وقت هموز  دونممیم که ییجا

 !خورهیبرنم ییجا به زدن حرف
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 خجالت ، انداخت نییپا رو سرش و گرفت دهنش یجلو رو دستش افسون

 به و بود قائل رایسم یبرا یخاص احترام یطرف از بود، دستپاچه و بود دهیکش

 : گفت پس نداشت رو کردنش ناراحت قصد وچه چیه

 .  دمیم جواب باشه یسوال هر ، باشه_

 

 و انداخت کرد یم سکسکه هنوز که افسون ی افتاده نییپا سر به ینگاه رایسم

 به و دیکش رونیب فشیازک رو بود دهیخر که یاب یبطر و شد بلند ، زد لبخند

 : گفت و گرفت افسون سمت

 .هست یا رابطه چه ستیرئ و تو نیب بگو بهم حاال ، خوبه_ 

 

 . دیجو رو لبش و گرفت رو آب یبطر افسون

 . کارمندشم فقط من ، یا رابطه چیه_

 

 . کرد نگاهش حیتفر با  و شد عوض رایسم صورت حالت

 یبخور غذا رستوران باهاش ببره رو تو اومده یچیه واسه که نگو ااا_ 

 !ستین خوش مادرت عمل بابت حالت یوقت اونم...



 

 یاثر چیه که چند هر ، برگردوند رو یبطر و دینوش اب از یا جرعه افسون

 تر اروم یکم شد باعث اما نداشت هاش سکسه بردن نیب از ای کردن کم  یرو

 . کنه جمع رو افکارش و بشه

 

 :گفت و کرد یا سکسه

 چیه نه و کرده عالقه ابزار من به اقا اون نه ، ستین نمونیب یچیه واقعا_  

 . افتاده یخاص یاتفاق

 

 نباریا و داشت نگه رو بپره رونیب هاش لب نیب از تا ومدیم که یا خنده رایسم

 . دیپرس دهنده ازار یکم

 قایدق یتونیم گهید نویا  ؟ یدار دوستش تو. ...  بپرسم گهید جور هی بزار_ 

 درسته؟ یبگ

 

 باد به رو اش سکسکه بلکل و شد کبود رایسم یناگهان سوال از افسون  

 : گفت  سرعت به و سپرده یفراموش

 ؟یچ....چ_ 

 

 گل شدت به روش روبه دخترک یها گونه ، کرد نگاهش مایمستق رایسم

 یمرد به یخاص احساس که بود مشخص  ، زدیم دو دو هاش چشم و انداخته

 افسون خود دادیم حیترج ، موند منتظر و کرد سکوت اما داره بود دهید که

 ! کنه یریگ جهینت خودش نکهیا تا بده رو جوابش

 

 دیچیپ یم بهم رو رو هاش دست که یحال در افسون بالخره و گذشت یا قهیدق

 .داد جواب بود رفته لیتحل شدت به که ییصدا با



 قبال ، شدم مطمئن کنه محافظت ازم خواستیم یوقت روزید ، دارم دوستش_  

 . کردم قبول ویچ همه بالخره روزید اما کردمیم فرار کردنش قبول از قبال...

 

 کنه قیتشو رو افسون تونست ینم اما بود بایز عشق ، زد یتلخ لبخند رایسم

 یسخت تینها یب اش یزندگ تو  دونست یم که روش به رو دختر یبرا.... 

 رو ها تیواقع اما کرده تجربه رو ییبایز حس نیچن که بود خوشحال دهیکش

 ! کردیم گوشزد افسون به دیبا و کردیم فراموش دینبا

 ضربه ازش افسون  که بشه یا رابطه به لیتبد عشق نیا یروز که دیام نیا به

 ! نخوره
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 :وارگفت خالصه

 از بعدها تا کن جمع حواستو افسون اما خوبه یلیخ  عشق و داشتن دوست_ 

 نیا بود تو یجا  گهید کس هر اگر...  ینخور ضربه یدار که یعشق نیا

 قدم کجا باش مواظب ،  گمیم نویا دارم تو از که یشناخت با اما زدمینم  حرفو

 تو پا باش مواظب...  نشکنه نیا از شتریب که باش قلبت مواظب... یداریبرم

 مواظب یعاشقش که حاال نکهیا و  یبش مونیپش بابتش بعدها که ینزار یراه

 ! دار نگه حدتو و باش خودت نکن یرو ادهیز ، باش رفتارت

 رو تو تونهیم قدرم همون ، ترسناکه  قدرم همون باشه بایز قدر چه هر عشق

 گم؟یم یچ یفهمیم!  نیزم بکوبه و نییپا بکشه عرش از

 

 . بزنه لبخند کرد یسع ، فشرد بهم رو لبهاش افسون



 طرفه کی شهیهم یبرا عالقه نیا ممکنه...  کنم یرو ادهیز دینبا...  فهممیم_ 

 . بمونه

 

 . زد یاروم لبخند و کرد نگهاش یمهربون با رایسم

 .. یمهمتر همه از خودت....  باش خودت مواظب فقط.... درسته_  

 

 حواسش اگر و قتهیحق رایسم یها حرف تمام دونست یم خوب یلیخ  افسون

 نباریا خواست ینم ، بخوره یبد ی ضربه دوباره ممکنه نباشه خودش به

 .داد جواب یدیناام حس با پس شه بلند نتونه که بخوره نیزم یجور

 ! رمیم گهید من.... هست حواسم!  باشه_  

 

 ، رفتیم داشت و بود  کرده پشت بهش افسون ، کرد حفظ رو لبخندش رایسم

 رو زیچ کی فقط ، بود یضرور بود زده که ییها حرف اما بود کرده دشیناام

 .زد صداش پس ، گفتیم دیبا دیشا و بود نگفته

 افسون؟_ 

 

 یشاد تمام بود مشخص ، برگشت وار تعلل و ستادیا در باز درگاه نیب افسون

 به رو جاش و رفته نیب از کردیم غوغا صورتش تو شیپ قهیدق چند تا که یا

 : گفت و دیخند افسون ی بچگانه و ناراحت صورت به رایسم ، داده یناراحت

 . بگم بهت رفت ادمی ویزیچ هی....  دختر یریبگ غم یزانو نگفتم رو نایا_ 

 

 .دیپرس و دیدزد رو نگاهش و نکرد رایسم ی  شوخ به یتوجه افسون

 ؟یچ_

 نکهیا کنار در ، کنار یبزار کردنو تالش گهید یشد عاشق نگفتم من_ 

 ادهیز فقط ، نهیبش ثمر به تا کن تالش عشقت واسه هست خودت به حواست



  چیه چند هر...  یکن تالش واسش که داره رو ارزشش عشق...  نکن یرو

 .. نشست ثمر به یروز هی دیشا یدید چه رو خدا اما نداره وجود یدرصد صد
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 ــــــــــــــــــــــ

 

 

 و نشست زیم پشت و گذاشت شیکار زیم یرو رو لشیوسا فکر تو رفته فرو

 رونیب نشونیب از رو یکی و کرد یبررس رو  خوندیم دیبا که ییها پرونده

 . دیکش یآه و دیکش

 

 تمام و شدیم تکرار سرش تو شده ضبط نوار کی مثل رایسم یها حرف تمام

 یها جمله ها حرف نیا تمام نیب اما بود بسته روش به رو فرار یها راه

 .دادند یم دیام بهش و دندیدرخش یم اخرش

 

 .کرد فکر خودش با

 . بشه طرفه دو عالقه نیا یروز که هست یدیام پس

 

 تالشش تمام ، کرد خوندن به شروع و کرد باز رو پرونده و زد یمحو لبخند 

 یم عالقه نیا یرو همه از تر مهم و اش خانواده ، کارش یرو دیبا رو

 . گذاشت

 



 ، کنه هیتک بهش تونست یم گرفت یم قرار کنارش اگر که بود یمرد پوالد

 ادم اون بده اجازه و کنه هیتک نفر هی به تونست یم سال چند از بعد بالخره

 . کنه محافظت ازش

 

 یکی یکی و  شد خوب احساست و یانرژ از پر وجودش ، زد یبزرگتر لبخند

 . کرد ها پرونده یبررس  به شروع

 

 مورد در  که دید ازین بود خونده رو ها پرونده  تمام یوقت بعد مین و ساعت کی

 پوالد با کاالها نقل و حمل مورد در شونیبعد یها قدم و اورده بدست اطالعات

 پوالد از یسواالت رضا مورد در داشت ازین گهید طرف از ،  بزنه حرف

 . بپرسه

 

 روز کی  درسته.... نهیبب رو برادرش تونهیم یزمان چه بالخره دیفهم یم دیبا

 و جانیه از بود شده پر افسون اما گذشت ینم رضا بودن زنده خبر دنیشن از

 یم که بود یکس تنها پوالد و نهیبب رو برادرش زودتر چه هر داشت ازین

 . بده رو سواالتش جواب تونست

 

 هاش لب خجول یکم و عجول یکم شد بلند و برداشت رو لشیوسا و دفترچه

 . زد تشر خودش به و کرده اخم بعد و فشرد بهم رو

 

 از و برگشته اش یاصل تیشخص به زود یلیخ و گذاشت کنار رو بودن ترسو

 . کرد اخم یمنش یخال زیم دنید با اما شد خارج اتاق

 

 که نبود کس چیه االن اما نه ای هیخال وقتش پوالد که دیپرس یم یمنش از شهیهم

 زد در به یا تقه و ستادیا پوالد اتاق در پشت یآن یمیتصم با ، بده رو جوابش

 رو خودش شانس و زد ضربه در به گهید بار کی دینشن یجواب یوقت اما

 .کرد امتحان



 ؟ تو امیب تونمیم_ 

 

 . دیشن جواب بعد هیثان چند

 ! تو ایب_ 

 

 یم نگرانش و دیرس یم نظر به یعصب یکم و دورگه پوالد یصدا ، زد یپلک

 و بست سرش پشت رو در ، شد وارد و کرد باز مکث یب رو اتاق در ، کرد

 نشون واکنش روش روبه ی صحنه دنید خاطر به نکهیا از قبل جلو به رهیخ

 . دیپرس بده

 شده؟؟ یزیچ_ 

 

  کی پوشش تنها که برهنه ی تنه باال با که لباس بدون پوالد دنید بابت بعد و

 . گرفت گر تنش تمام و کرد درشت چشم بود نشسته مبل یرو یبند یرکاب
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 بودن بسته خاطر  به اما برگشت عقب به  قدم کی ناخوداگاه حرکت کی یط

 افتاد نییپا صدا با و شد رها دستش از لیوسا و کرد برخورد در به پشتش  در

. 

 

 . دیپرس ناشناخته  یترس با بعد و دیکش یقیعم نفس

 ؟ینشست یشکل نیا چرا کو؟؟ لباست_ 



 

 به یا عالقه حاظر حال در و بود حوصله یب شدت به افسون بلعکس اما پوالد

 کالفه رو نگاهش پس نداشت  افسون یها واکنش به دادن نشون توجه

 : گفت  و برگردوند

 !  رونیب برو یترس یم اگر_ 

 

 کینزد یمرد  چیه به حد نیا تا وقت  چیه ، داد قورت رو دهنش آب افسون

 دهیچسپ یرکاب اون با خصوص به ، نهیبب رو اش برهنه بتونه یحت که بود نشده

 !  بهم دهیچیپ و وحشتناک یها عضله و تنش به

 

 تونست ینم واقعا اما دیکش خجالت وار وانهید و اندازه یب بار نیاول یبرا

 حرص با رو نفسش پس ببازه خجالتش به رو بود افتاده ریگ داخلش که یتیموقع

 غرولند  و کرد مشت رو دستش ، داد رونیب خجالت از حاصل تیعصبان و

 : گفت کنان

 ؟؟ی  لیشما چه نیا یصاحبش  خودت که یشرکت تو بگو من به فقط_ 

 

 . نداد یجواب و انداخت بهش ینگاه مین پوالد

 شده پرتاب یطرف به کدوم هر که رو لشیسا و و شد خم ، کرد اخم افسون

 پوالد یرو به رو و رفت جلو احمقانه نظر به یمیتصم با و کرد جمع بودند

 . دیپرس و  هاش چشم تو  زد زل پوالد کلیه به انداختن نگاه بدون ، ستادیا

 ؟ اتاق تو امیب یداد اجازه چرا یبگ یخواست ینم اگر اصال ؟یبگ یخواینم_ 

 

 صحبت به یا عالقه وجه چیه به و اس خسته بود مشخص ، کرد اخم پوالد

 افسون یها چشم یجلو و آورد باال رو اش دهید بیآس دستش پس ، نداره کردن

 . داد تکونش

 



 ، بود شده پانسمان یبد شکل به که بود زونیآو ساعدش  از یا مهین نصفه باند

 شد تشیعصبان ی متوجه پوالد ی خورده گره یها اخم و بانداژ دنید با افسون

 : گفت طلبکار بعد و فشرد بهم رو هاش لب ،

 ؟ درمانگاه ینرفت چرا_

 

 جواب و کرد لیمتما یا هیزاو به رو نگاهش  و اورد نییپا رو دستش پوالد

 .داد

 . درمانگاه برم نکردم وقت بود شلوغ سرم_

 

 دستش و گذاشت زیم یرو ، رو لشیوسا بعد و کرد نگاهش حرف یب  افسون

 :گفت و برده جلو رو

 ! جلو اریب دستتو_ 

 

 حالت نیا تو پوالد بده اجازه تونست ینم هرحال به ، بود گرفته میتصم ییهوی

 . شدیم کار به دست دیبا پس بمونه

 اومده وجود به چوب ی ضربه اثر بر که یا یپارگ و زخم زودتر چه هر دیبا

 بود نبرده ایح و شرم از ییبو چیه که یمرد نیا تا کرد یم پانسمان رو بود

 .بده خاتمه وحشتناک تیوضع نیا به و کنه تنش رو لباسش زودتر چه هر

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 با و نشست ، بود نشسته نفره دو مبل یرو که پوالد از فاصله نیتر کینزد در

 حال همون در ، شد پوالد ی دهید بیآس دست بانداژ  کردن باز مشغول دقت

 : گفت کنان غرولند

 ؟یاریب در لباستو بود الزم واقعا_  

 

 از پر لبخند مچهین افسون چشم از دور به قبل به نسبت بهتر یحال با پوالد

 . داد جواب و زد یخباثت

 ؟یکشیم خجالت_  

 

 اما دیگز لب ، شد آشفته باشند دهیپاش  زخمش یرو نمک که یآدم مثل افسون

 : گفت و اوردین باال رو سرش

 !نه_ 

 ؟یهست یچ نگران ؟ یپرسیم یچ واسه پس_ 

 

  به ، کرد قدرت تمام با خون پمپاژ به شروع سرخود قلبش و شد دستپاچه

 :گفت دروغ به و دیکش  اندازه از شیب رو بانداژ خودکار صورت

 نیا تو خودت شرکت تو رو تو یکس نداره یخوش صورت  نظرم به....  به_ 

 ! نیهم فقط... ف...  نهیبب لیشما

 

 ، گفت یکشدار"  آهان"  و دیخند بم بود شده جمع درد از صورتش که پوالد

 .دیکش عقب عمد به رو دستش بعد



 . کنم پانسمان دستمو ادیم نییپا مداما که ینیآست با بود سخت فقط_ 

 

 ریز و دیچیپ پوالد دست دور ، دور کی رو بانداژ و شد درهم افسون صورت

 . زد غر لب

 ... کنه پانسمانش درست تونسته لباس بدون یلیخ که نه_ 

 

 اون از  ، دیخند بلند یکم و دیشن پوالد اما بود زیر و نییپا افسون یصدا

 حال سر افسون یها واکنش و نبود یخبر چیه هیاول یحوصلگ یب و یکالفگ

 داشت و بود شده دستپاچه که شده  سرخ افسون   شدیم مگر....  بودش آورده

 ! نبره لذت و نهیبب رو کردیم برخورد تیموقع با شجاعانه

 

 مهم رو بانداژ مداما خورد یم که یحرص خاطر به افسون نبود مهم براش

 ! کنه حیتفر و بزاره سرش به سر یکم ستین بد گفت خودش با اما بکشه

 

 ازش کردن محافظت و افسون خود خاطر به بود برداشته که یزخم هرحال به

 رو بانداژ جواس یب افسون نکهیا از بعد و دیکش درهم رو هاش اخم پس بود

 .دیکش پس رو دستش و گفت یآخ دیکش بار نیچندم یبرا

 

 .دینال طلبکار ظاهر به

 ؟یکنیم کاریچ_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 تعجب با و آورد باال رو سرش ، شد  دهیکش افسون یها انگشت نیب از بانداژ

 :  گفت

 .کنمیم بانداژ دارم_

 

 . کرد اخم شتریب پوالد

 ؟یکن باز بازوت زور با رو ها هیبخ یخوا یم ای یبندیم زخممو یدار_ 

 

 . داد جواب و شد رهیخ بانداژ به و کرده مثل به مقابله اخم با افسون

 ....کاریچ مگه_ 

 

 پوالد پوست به داشت شده دهیکش بانداژ   ی لبه ، خورد رو حرفش بالفاصله و

 ، هاست هیبخ و زخم به آوردن فشار حال در که بود مشخص و آورد یم فشار

 پوالد ی دهیورز کلیه ، برد باال کامال رو سرش و دیبرچ لب یناراحت با

 و گذاشت یم شینما به  رو خودش داشت یا آزاردهنده شکل به چشمش یجلو

 چه هر دیبا و اومد ینم بر دستش از یکار متاسفانه اما کردیم شیعصبان

 در و برد جلو رو دستش پس بست یم دوباره و کردیم باز رو بانداژ زودتر

 : گفت زیر و گرفت رو بانداژ یانتها سکوت

 . دیببخش_ 

 



 . کرد اضافه دل در و

 .... نکش خجالت ادب   یب...  اسیح یب واقعا...  خودشه مقصر_ 

 

 دو هر و فشرد بهم رو هاش لب ، کرد دنبال رو افسون صورت خطوط پوالد

 : گفت انهیموز و داد باال رو ابروش

 !یگیم دیببخش از ریغ به یا گهید زیچ ذهنت تو  نظرم به_ 

 

  پوالد اتاق به گذاشتن پا از مونیپش ، داد رونیب یچارگیب با رو نفسش افسون

 دقت با بعد و باز رو بانداژ زود یلیخ و داد تکون یمنف ی نشونه به رو سرش

 . بست

 

 یم گرما شدت از هاش گوش یحال در شد تموم کارش یوقت بعد قهیدق چند

 و زد چنگ شیکار زیم یرو از رو پوالد  راهنیپ و شد بلند سرعت به سوخت

 : گفت

 ! شد تموم...  بپوشش_ 

 

 در و ناراحت ظاهر به و آورد باال رو دستش و کرد پنهان رو لبخندش پوالد

 :گفت خباثت کمال

 ! تونمینم دست نیا با_ 

 

 هاش دندون ، فشرد شدنش چروک به توجه یب هاش مشت تو رو لباس افسون

 : گفت زیناگر و ستادیا پوالد سر پشت دست به لباس و دییسا بهم رو

 . باال اریب راستتو دست_ 

 



 کالفه تینها یب و یناراض صورت به ینگاه مین اش شونه ی کناره از پوالد

 نیآست داخل هارو دست بیترت به ، برد باال رو دستش و انداخت افسون ی

 سکوت و بست رو دکمه نیدوم یوقت ، شد ها دکمه بستن مشغول و فرستاد

 . دیپرس کنجکاو دیکش درازا به افسون

 ؟ شده یزیچ_

 

 راحت یلیخ و زده گولش پوالد بود دهیفهم ، بود یعصبان واقعا اما افسون

 با و زد چنگ زیم یرو از رو لشیوسا تمام...  بده تکون رو دستش تونهیم

 : گفت دار خش ییصدا

 یکن تمیاذ یخواست یم فقط....  یبد تکون دستتو یتون یم راحت یلیخ که تو_

 !  ینداشت الزم کمکمو ،

 

 . افتاد راه در سمت به و کرد تند پا زنان نفس نفس و

 

 و کرد تماشا رو افسون رفتن یسرخوش با و کرد رها رو ها دکمه یباق پوالد

 :گفت مردونه و گرم نباریا دیرس رهیدستگ به افسون دست که یوقت

 من به کمکت و ینگران و نجایا بودنت خوب اما زدم گولت ، یگیم راس_ 

 . کوچولو جاسوس ، بود بخش لذت

 

 قصد به و کرد باز رو در ، نداد یجواب اما گرفت شکل افسون درون ییغوغا

 یحسام با برنداشته رو دوم قدم یول برداشت رو اول قدم اتاق از شدن خارج

 عقب به دیگز لب بالفاصله ، ستادیا و شد مواجه اومد یم سمتش به داشت که

 لم مبل به یالیخ یب کمال در و بود نبسته رو هاش دکمه هنوز پوالد ، برگشت

 . کرد یم نگاهش بیعج و داده

 

✨ 



✨✨ 
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 اما بود دشید معرض تو حسام که یپوالد یلبها یرو رحم یب لبخند اون درک

 مسئله نیا اما افتاده دونفر نیا نیب یاتفاق زد حدس ، بود سخت  شیدینم حسام

 ؟ داشت ربط بهش حد چه تا

 

 ؟ بود باطل الیخ فقط ای داشت ربط بهش اصال

 

 شد قبل از تر ظیغل لبخندش که داد پوالد نیب زیت یها چشم لیتحو یظیغل اخم

 از قبل رو لباسش یها دکمه یکی یکی و شد بلند اش یرینفوذناپذ برخالف یول

 . بست حسام اومدن

 

 یم نظر به ، دیکش یراحت نفس و انداخت خونسرد حسام به ینگاه مین افسون

 . نشده یزیچ متوجه دیرس

 حسام به رو و زد یلبخند بعد و بست یا هیثان الیخ یاسودگ با رو هاش چشم

 : گفت

 ؟ دیهست خوب ، سرامد جناب سالم_ 

 



 . داد جواب و کرد نگاهش ینرم به ، ستادیا روش روبه حسام

 ؟ یخوب شما ، ممنون و سالم_ 

 !ممنون_

 ؟ نمشیبب تونمیم ؟ اتاقشه تو پوالد_

 

 بود اون ی عهده به پس بود ومدهین هنوز یمنش د،یکش یسرک ابتدا در افسون

 پوالد که یحسام حضور چند هر ، کنه یدگیرس رجوع ارباب مسئله به که

 دهید اونو هم یریدرگ هنگام قبل ی دفعه اما بود بیعج بودش انداخته رونیب

 بودن یلیدال به حال هر به ، اند دهیرس توافق به حتما که گرفت جهینت  پس بود

 . شدیم الشیخ یراحت باعث پوالد کنار حسام

 

 . کرد اشاره اتاق به و کرده تکرار رو لبخندش

 !اجازه با ، داخل دیبر دیتونیم_ 

 

 : گفت و اورد ادی به رو یزیچ بعد و کرد یتشکر حسام

 تا یبگ یتونیم شینیبب زودتر یخواست اگر ؟ ینیبب رو برادرت یتونست_ 

 .ببرمت

 

 از یخوب به پس بود پوالد راست دست حسام حال هر به ، نخورد جا افسون

 یمهربون و لطف حساب به هم رو حسام دوم ی جمله ، داشت خبر زیچ همه

 .داد جواب یسادگ به و گذاشت اش

 برهیم منو حافظ جناب مطمئنم اما شنهادتونیپ بابت یمرس نمشیبب که نشد نه_ 

 . نمشیبب تا

 



 اما بود شده تر رهیت قبل هیثان چند به نسبت صورتش ، کرد اخم یکم حسام

 : گفت کنارش از شدن رد نیح و زد لبخند صورتش یاشفتگ برخالف

 ! نطورهیهم حتما_ 

 

 . داد ادامه ناشناخته یحس و قیعم ییصدا با بعد و

 . هست حواسش پوالد_ 

 

 

 که یا یکنجکاو با رو افسون و بست سرش پشت در ، شد اتاق وارد و

 . گذاشت تنها بود شده گرفتارش

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 : گفت پوالد که کرد نگاهش استرس با و ستادیا زده زنگ در پشت پوالد کنار

 . یباش یقو دیبا ،فقط ینیبیم برادرتو بالخره ، نباش نگران_ 

 

 .دیپرس و داد باال ابرو بعد و شد گرم پوالد خاطر نانیاطم از یکم دلش افسون

 چرا؟ یقو_

 

 ساعت ، هوا شیم و گرگ اون تو ، شد خم صورتش یرو و کرد اخم پوالد

 افسون اما بشه متوجهشون که نبود کس چیه کوچه یخلوت و صبح مین و پنج

 : گفت و برد عقب رو سرش و دیکش خجالت



 ؟ هیرفتار چه نیا نهیبیم یکی_ 

 

 .داد جواب پروا یب و زد یشخندین پوالد

 ؟ مگه کنمیم کاریچ_ 

 

 .داد حواب خورده حرص افسون

 یحق چه به ، یخودخواه واقعا ، یشیم کینزد بهم اندازه از شیب شهیهم_ 

 !  دونمینم یکنیم نکارویا

 

 : گفت وار زمزمه و برده جلوتر رو سرش ، شد تر پررنگ پوالد شخندین

 ؟ گفتم یچ بهت یکرد شروع کارتو یوقت رفته ادتی ، خوادیم دلم چون_ 

 

 . شد رهیخ اطرافش به و رفت عقب قدم کی افسون

 . ستمین کس چیه اموال و مال من گفتم بهت اما ادمهی_

 

 . دیخند مرموز و برد جلو رو دستش پوالد

 یباش جدا من از لحظه هی نکهیا فکر ، کوچولو جاسوس منه مال زتیچ همه_ 

 . گمیم یچ یفهمیم خوب بعدا....  رونیب بنداز سرت از رو

 

 . دیپرس  کالفه ، دیلرز تنش و شد سرخ افسون

 ؟ هیچ منظورت_ 

 

 به رو افسون یروسر از افتاده رونیب یمو انگشت سر با ، نداد یجواب پوالد

 : گفت کنه نوازشش که ،انگار فرستاد اش یروسر داخل



 !  تمومه وقتت بدون فقط_ 

 

 نگاه جواب در و اورد در زنگ به یفشار گهید کباری و ستادیا صاف و

 : گفت  بدجنس و ترسناک یکم بود کرده برداشت بد انگار که افسون دهیترس

 ! کنم رتیاس خوامیم فقط  ستین یبد زیچ ، نترس_
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 تپش نیسنگ و قیعم به نگاهش ی نحوه و کلمات انیب ی وهیش از افسون قلب

 . افتاد

 بند رو نفسش و دیتپیم نیسنگ یبیعج شکل به بلکه نبود تپش سرعت از یخبر

 . کردیم کرختش و شدیم پخش نرم نرم جانشیه که انگار ، اورد یم

 

 از رو پوالد کلمات مفهموم صیتشخ ییتوانا و بود کرده گم رو کلمات یمعن

 .بود داده دست

 بود شده پوالد اسم به  رحم یب و یعصب یا حمله گرفتار هیثان کی عرض در

 . کردیم نگاهش شده مسخ وحاال



 

 همراهش مخالفت که یسکوت ، زد یمحو لبخند افسون واکنش دنید با پوالد

 : گفت و کرد یمعن خوب رو نبود

 . گمیم بهت زویچ همه بعدا.....  نکن فکر بهش_ 

 

 ، آورد خودش به کرد جادیا که ییصدا با رو افسون و زد در به یا ضربه و 

 و زد لبخند دل در ، گرفت پوالد از رو سرخش نگاه و اومد خودش به افسون

 و  نرم اما کنه صحبت تونست یم که ییصدا نیتر نییپا با و دیکش یقیعم نفس

 : گفت وار نوازش یکم دیشا

 . باشه_ 

 

 یزن و شد باز دهینخراش ییصدا با بود زده زنگ یکم  که در بعد هیثان چند

 کامال رو در حرف یب پوالد دنید با بعد و دیکش یسرک  رونیب به دهیپوش چادر

 : گفت و کرد باز

 . دییبفرما_ 

 

 یقد با انسالیم یزن ، شد رهیخ بود انداخته نییپا رو سرش که زن به افسون

 . دیباریم صورتش تمام از ارامش که یبلند

 

 دیبا پس بود داده نجات رو برادرش زن نیا احتماال ، زد یلبخند افسون

 . بود برگردونده شونیزندگ به رو دیام که چون بود یم قدرشناس

 

 از ینخبر اما داخل بره کرد اشاره دست با و رفت کنار در یجلو از پوالد

 و  اخم از بود پر صورتش بلکه نبود توصورتش قبل قهیدق چند ارامش  و لبخند

 : گفت خودش با بعد اما ترسوند رو افسون یا لحظه یبرا  که تیجد



 . اس هیبق حضور خاطر به احتماال_

 

 توجه خونه از نقطه  چیه به نکهیا بدون و برداشت رو اول قدم زده جانیه و

 .دیپرس عجله با و داده سالم زن به رو کنه

 برم؟ دیبا کجا_ 

 

 بود برده فرو بشیج تو رو هاش دست ، شد خونه وارد افسون سر پشت پوالد

 . کردیم غوغا هاش اخم و

 کار احمداقا با یا قهیدق چند من ، دیبد نشون افسون به راهو خانم هیمهد_  

 .دارم
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 با و کرد جمع قبل از شتریب رو چادرش ، انداخت افسون  به ینگاه مین زن

 : گفت متیمال



 . زنمیم صداش رمیم االن ی  انبار تو احمد_ 

 

 : گفت و برد باال رو دستش وار مخالفت پوالد

 . کن ییراهنما رو افسون شما ، ششیپ رمیم من ، ستین الزم_ 

 !باشه_ 

   

 : گفت تیجد با و داد افسون  به رو نگاهش

 !   امیم زود_

 

 . داد ادامه شدن دور نیح و برگردوند رو صورتش بعد و

 ! باش آروم برادرت شیپ یریم فقط_

 

 ، گرفت دهیناد رو پوالد کلمات تو دهیخواب هشدار ، جانیه از بود پر که افسون

 . داد پوالد لشیتحو سر پشت از یلبخند

 . باشم صبور دیبا که هست حواسم حتما ، باشه_ 

 

 وارد و داد ادامه رو راهش ، نداد یجواب و فشرد بهم رو هاش دندون اما پوالد

 . بست سرش پشت رو در و شد اطیح ی گوشه یانبار

 

 انداخت افسون به یارامش پر نگاه هیمهد ، شدند تنها کامال هیمهد و افسون یوقت

 : گفت و

 م؟یبر_ 

 



 رینفسگ جانیه و انتها یب یارامش احساس ، زد جوابش در یلبخند افسون

 . نهیبب سالم و حیصح رو برادرش تونست یم چون یشاد از بود پر و  داشت

 

 اما نشست اشک به هاش چشم و گذروند نظر از رو افسون بزرگ لبخند زن

 و افتاد راه جلوتر ، گرفت افسون از رو صورتش بشه متوجه افسون نکهیا قبل

 : گفت لرزون ییصدا با

 . طرف نیا از_ 

 

 کیکوچ هال از شدن رد از بعد و بشه خونه وارد تا کرد ییراهنما رو اون و

 نکرد باز رو در اما دیکش یقیعم نفس و ستادیا ها اتاق از یکی در پشت خونه

 . زد صدا رو افسون بود بهش پشتش که همونطور و

 ؟ بایشک خانم_ 

 

 . داد جواب هیمهد مکث از متعجب افسون

 بله؟_  

 

 . فشرد دستش تو رو رهیدستگ هیمهد

 ...  حالشم ، خوابه االن رضا_ 

 

 زد پس رو اون یسخت به که انداخت چنگ گلوش به نیسنگ یبغض ، دیکش یاه

 . کرد یدست شیپ افسون اما بده ادامه رو حرفش بتونه تا

 ؟یچ رضا_ 

 

 در ، بشه یجار اشکش شد باعث و کرد ترش ناراحت افسون یصدا تو ترس

 ی بچه یبرا اتفاق نیا دیبا چرا دیپرسیم خودش از مداما مدت چند نیا  تمام



 که حاال و کردینم دایپ براش یجواب وقت چیه و وفتهیب رضا مثل یمعصوم

 شده دچارش رضا که یرنج دیبا و بود شده تر بغرنج مسئله بود نجایا خواهرش

 به پس کردیم نکارویا دیبا و بود مجبور اما دادیم نشون خواهرش به رو  بود

 : گفت و کرد جزم رو عزمش ، دیکش نییپا رو رهیدستگ یسخت

 . نکن دارشیب خواب از لطفا ، ستین خوب حالش رضا_ 

 

 یکنار ، شد اتاق وارد برگرده عقب به یحت نکهیا بدون و کرد باز رو در و

 : گفت نییپا یسر با و ستادهیا

 . داخل بفرما_ 

 

  پاک رو هاش اشک ، رفت بود دهیخواب روش رضا که یتخت سمت به بعد و

 باال گردنش ریز تا بود رفته کنار فینح پسرک یرو از که رو پتو و کرد

 :گفت مهربون و اروم یلیخ و دیکش

 دوست انقدر که خواهرت بالخره نیبب!  یخوریم سرما ، بچه ننداز لگد_

 . بود بهتر کمی حالت کاش ، شتیپ اومد شینیبب یداشت

 

 مبهوت ی افهیق با که بزنه یحرف خواست و برگشت عقب به  تلخ یلبخند با و

 نگاهش نگران و شد رو به رو بود شده دیسف گچ مثل که صورتش و  افسون

 .کرد

 

 . دیپرس و زد لب یاپیپ افتاد رونیب اب از که یا یماه مثل  افسون

 بدحاله؟ و الغره انقدر چرا شده؟ ینجوریا چرا رضا_ 

 

 اشک و کرد نوازش رو رضا سرد یشونیپ کرد، تکرار رو تلخش لبخند هیمهد

 : گفت زانیر



 هیر عفونت مین و ماه کی تا ، بود االنش از تر داغون ، میکرد داشیپ یوقت_ 

 به هاش هیکل از یکی میشد متوجه شد خوب یسخت به که اون از بعد داشت

 شدن مجبور دکترا...  افتاده کار از یماریب  و حد از شیب یسرما خاطر

 یمدت چند بود فیضع یلیخ  چون دیکش طول وقت چند البته...  کنن عملش

 و داره هیکل هی فقط حاال...  کردن عملش شیپ ی هفته دو نکهیا تا بود یبستر

 . داره ادیز مراقبت به ازین و نشده خوب هنوزه که هنوز اما شده مرخص تازه
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 وارید کنار از یا یصندل ، گرفت فاصله رضا از و انداخت نییپا رو سرش

 به ینگاه مین  حسرت با ، دیگز لب و ،نشست داده قرار کنارتخت و برداشت

 .داد ادامه و انداخت رضا زرد صورت

 مینتونست مونیمال وضع خاطر به متاسفانه اما  میکرد رو تالشمون تموم ما_ 

 و برسه بهش خالفکارا دست میدیترس یم یطرف از میبرس رضا به اونقدر

 . میکن رفتار محتاط یلیخ میبود مجبور

 



 دستش تو رو رضا دست یمهربون با ، کرد قطع رو صحبتش و دیکش یاه

 و فیضع پسرک به ماه چند نیا طول در ، کرد نوازشش به شروع و گرفت

 . بود کرده دایپ بهش یبیعج ی عالقه و شده وابسته روش روبه ی شکننده

 و بود صبور اندازه یب و زدیم لبخند هم باز دیکش یم درد نکهیا با پسرک

 . نکنه جادیا یکس یبرا یدردسر  چیه و باشه اروم کردیم یسع شهیهم

 

 کردیم صحبت باهاش که بار هر  هیمهد و بود معصوم و مظلوم تینهایب

 ! شدنه تکه تکه حال در قبلش کردیم احساس

 اما بود شده یوحشتناک سرنوشت نیچن دچار پناه یب حد نیا تا یا بچه پسر

 خواهر مهمتر همه از و مادر دنید آرزوش تنها و کرد ینم اعتراض

 . بود بزرگترش

 

 تینها یب دیرس یم نظر به که ی،خواهر بود خواهرش ذکر و فکر تمام

 ! ششیپ برگرده دوباره که آرزوش   تینها و داره دوستش

 

 به دوستان از یکی دارید یبرا آورد ادی به ، داد رونیب نفس کی رو سردش آه

 بودند رفته خونه از دوستش و همسرش و بود شب ، بودند رفته شهر اطراف

 که ییجا اون از و شده خارج خونه از یا لهیوس برداشتن یبرا هیمهد و رونیب

 سمت به برگشتن نیح بود سکنه یب بایتقر و یاصل ابونیخ یرو به رو خونه

 اون که بود دهیشن همسرش دوست از قبال ، بود شده یبیعج زیچ متوجه خونه

 کنند یم کار به مجبور دزدند یم رو ها بچه که خالفکار یسر هی اطراف

 رها اطراف همون رو مردند که یها بچه  هم اوقات از یلیخ و داره وجود

 زدن حرف جرات هم کس چیه و نزارن یباق یاثر چیه خودشون از تا کنندیم

 !  نداره

 

 بشه دور اونجا از عیسر یلیخ بود خواسته و هستند یخطرناک باند بود دهیشن

 خالفکارها رفتن و نیماش از یا بچه شدن انداخته رونیب دنید از بعد اما



 و  کرده چک رو نفسش ، رفته سمتش به سرعت به و کنه تحمل بود نتونسته

 که رو بچه و کنه رهاش بود نتونسته لیدل نیهم به اس زنده بود شده متوجه

 همسرش یوقت بوداما برده خونه به خودش با دهید بیاس شدت به بود مشخص

 رها رو بچه خواست ینم واقعا هیمهد چند هر بودند کرده دعوا ، بود برگشته

 یاصل مشکل یول بود کرده یراض رو همسرش بود یا یسخت هر به پس کنه

 یم مشخصا ، بود خطرناک اندازه یب مارستانیب به پسر بردن که بود نیا

 برده مایمستق  رضا کردن دایپ یفردا عجوالنه میتصم کی با پس دندیترس

 و ماجرا فیتعر از بعد و کردیم کار اونجا دوستشون که یا یاریبه به بودنش

 و بود ماجرا یابتدا تازه نیا اما خونه به بودند برگردونده رو رضا دارو گرفتن

 یراه چی،ه شد یم یبستر حتما دیبا و داشت هیر عفونت شدت به رضا

 بهشون همسرش دوست طرف از بعد روز چند یطرف از بود نمونده براشون

 و گردند یم دنبالش بودند کرده رها رو رضا که ییخالفکارها که دیرس خبر

 مدت بودند گرفته میتصم خاطر نیهم به کردند شک بچه جسد نبود به انگار

 برده رو رضا شد بهتر اوضاع یوقت و کنند پنهان رو رضا یشتریب زمان

 .  بدن سیپل لیوتحو
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 بیآس از ترس ، وفتهیب براشون بود ممکن که یاتفاقات و خالفکارها از ترس

 شده باعث شدن شناخته مقصر از ترس اون از بدتر و بچه نیا ی دوباره دنید

   نشده خوب رضا حال یمدت گذشت از بعد اما کنند عمل محتاط تینها یب بود

 به رو رضا تا گرفتند  میتصم مجبورا و نموند براشون یراه چیه و شد بدتر

 سروکله رضا بردن از قبل یول کنند خبردار رو سیپل بعد و ببرند بزمارستان

 کردن باز محض به که شد دایپ اشون خونه درب یجلو پوالد اسم به یمرد ی

 رضا بود دهیپرس مایمستق وحشتناک تینها یب و سرد یا چهره با روش به در

 ؟ کجاست

 

 و شده خونه وارد بودند همراهش که یدونفر همراه به زور از استفاده با بعد و

 . بود زده داد و کرده دایپ رو پسرک راحت یلیخ

  ؟ بده انقدر حالش چرا ؟ هینجوریا چرا_ 

 

 همسرش و بود شده جمع خودش تو خونه ی گوشه بود کرده وحشت که هیمهد

 رو ماجرا تمام خالفکارهاست باند از یعضو  هم پوالد نکهیا فکر و ترس با

 . بود کرده فیتعر

 

 یبعض یحت و زده داده ، بود شده یعصبان تینها یب و دهیشن رو ماجرا پوالد

 . بود گفته یسرد به بعد و بود شکسته رو خونه لیوسا از

 پنهانش دیکرد جرات طور چه ؟ منتظرش   حد چه تا بچه نیا خواهر دیدونیم_ 

 د؟ینکرد خبر سیپل چرا ؟ دیکن

 

 دار از پوالد الاقل که بود شده راحت الشیخ یکم حرف نیا دنیشن از بعد احمد

 . بود داده جواب مونیپش و ستین دزدها بچه ی دسته و

 یم بچه دنبال یبدجور دیرس خبر کردنش دایپ بعد روز چند اما میخواستیم_

 یبرا هم و ما یبرا هم ، خطرناکه بشه متوجهش یکس اگر میکرد فکر و گردن



 هم رو ها سیپل یحت زدیم رو حرفش دوستم که یخالفکار باند اون!  بچه خود

 . میدیترس خاطر نیهم به کشنیم ادم راحت و زننیم دور

 

 در یحرف چیه پوالد ، بود باهاشون پوالد ییآشنا شروع تازه صحبت نیا و

 یها سرزنش از ،بعد بعد به روز اون از اما بود نزده پسر با اش رابطه مورد

 از بعد تا بود کرده فراهم رضا شدن خوب یبرا رو طیشرا تمام ترسناکش

 نیا مالقات روز حاال و ارهیب دنشید به رو خواهرش بتونه پسرک شدن خوب

 گم برادر بود اومده جا ازهمه خبریب افسون که یروز ، بود دهیرس فرا دونفر

 . بود شده مواجه یدردناک ی صحنه نیچن با اما نهیبب رو اش شده
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  خاطراتش دردناک یفضا تو که رو هیمهد نیزم یرو یشخص افتادن یصدا

  باال رو اش افتاده نییپا سر بالفاصله هیمهد ، آورد خودش به بردیم سر به

 ینرم به رو رضا دست  کرده سقوط نیزم یرو که افسون دنید با و آورد

 زل رضا به تحرک یب اما درشت یها چشم با که افسون سمت به و کرد رها

 : گفت بلند ییصدا با و برداشت زیخ بود زده



 ؟ خانم...  خانم؟_ 

 

 دچارش روحش و قلب که یادیز ی  ناراحت ریتاث تحت افسون ، بود دهیفا یب اما

 براش زمان یواقع یمعنا به و دادینم نشون خودش از یواکنش چیه بود شده

 . بود شده سلب ازش حرکت ییتوانا و شده متوقف

 

 بار چند ، شد رهیخ افسون تحرک یب یها مردمک به زده وحشت هیمهد

 . زد صداش دوباره و داد تکونش

 ؟ هوی یشد یچ...  بده جواب روخدا تو خانم ؟ خانم_

 

 رو اتاق عجله با و رها همونجا رو افسون ،مجبورا نگرفت یجواب هم باز اما 

 دید رو پوالد راه نیب در یول رفت بود اونجا پوالد یاتاق سمت به و کرد ترک

 و ستادیا پس داره رو رضا اتاق سمت به اومدن قصد و شده خارج اتاق از که

 : گفت پوالد به رو دهیترس

 .دهینم جواب اصال زنمیم صداش یچ هر...  اقا شده بد حالش خانم اون_ 

 

 زمان زانیم نیا نظرش از و بود شده تموم احمد با حرفش یتازگ به که پوالد

 شد خارج اتاق از احمد همراه به بوده یکاف برادرش با افسون بودن تنها یبرا

 وارد و کرد تند پا هیمهد ی  مگیسراس دنید و اتاق از شدن خارج محض به یول

 . شد بودند اونجا افسون و رضا که یاتاق

 

 زده وحشت اما جون یب یعروسک مثل و داده هیتک وارید به که دید رو افسون

 با بار چند ، زد زانو کنارش و رفت سمتش به یعصب ، شده رهیخ رضا به

 یلیس و بسته رو چشمش نگرفت یجواب چیه که یوقت و زد صداش  ینگران

 افسون نباریا ، زد صداش هم باز و کرد اش دهیپر رنگ صورت نثار یمحکم

 فقط و کرد دنیکش نفس به شروع بلند یصدا با بود برگشته  مرگ یایدن از که

 : گفت



 ! خوبم...  خوبم_ 

 

 اما کرد شدن بلند قصد بود هوشیب هنوز که ییرضا و رو روبه به رهیخ و

 . افتاد زانو دو یرو و خوردن زیل پاهاش

 تشر با و کرده افسون محافظ رو هاش دست و کرد اخم قبل از تر نگران پوالد

 : گفت

 چه نیا....  یباش اروم گفتم بهت ، افسون ریبگ اروم کمی ، یکنیم کاریچ_ 

 ؟ هیحال
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 . شه بلند تا کرد تالش گهید بار کی و نبود بدهکار گوشش افسون اما

 ..  پوالد خوبه حالم_

 

 . بزنه کنار رو پوالد کرد یسع دست با و

 ... دمشیند ماهه چند یدونیم  خودت... رضا شیپ بزارم کنار برو_

 



 و تخت کدر   و تار ریتصو پشت از و کرد دنیچک به شروع نم نم اشک و

 بلند یسخت به ، گرفت وارید به رو جونش یب دست و زد یتلخ لبخند برادرش

 : گفت بود شده بلند همراهش به یعصب و حرف یب که یپوالد به رو  شد

 . داشت رو ارزشش  سکیر اونهمه... دمشید بالخره_ 

 

 .  داد ادامه وسیما و نییپا سرخورد ینرم به بعد و

 . کردنیم یاری پاهام کاش فقط_ 

 

 افسون حال دنید با پوالد ، بست رو هاش چشم و نشست نیزم رو کامال و

 . دیغر لب ریز و کرد مشت رو هاش دست

 . کشمتیم قسم جونش به!  کشمتیم دستام  نیهم با ، ادیشه تو به لعنت_ 

 

 اما رونیب ببرتش اتاق از بازوش گرفتن با و بره افسون سمت به خواست و

 و شد درهم قبل از شتریب هاش اخم ، کرد حس رو احمد و هیمهد حضور یوقت

 :گفت هیمهد به رو و ستادهیا صاف

 رون؟یب بره اتاق از یکن کمکش یتونیم شما_ 

 

 یمرد شد ینم باورش و بود شده زده شوک پوالد یرفتارها از بایتقر که هیمهد

 اومد خودش به بده نشون دختر کی به نسبت ینرمش نیچن یرینفوذناپذ نیا به

 . داد جواب خجالت یکم با و

 . تونمیم بله_ 

 

 افسون به و دیکش گردنش پشت به یدست حوصله یب ، دیکش یقیعم نفس پوالد

 بر عالوه ، نداشت گرانید یجلو رفتارها  مدل نیا به یا عالقه ، شد رهیخ

  که چند هر رفت یم جلو محتاط و کردیم رو افسون ی مالحظه دیبا اون



 رو خودش یجلو اما کردند یم رو افسون گرفتن اغوش تو طلب بازوهاش

 . کرد زمزمه لب ریز و گرفت

 ! منه مال افسون اون از بعد...  گهید کمی فقط ، گهید کمی_ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 کرده صحبت باهاش و دهید رو رضا بود یشکل هر به و بالخره که رو افسون

 چه تا رضا و  ختهیر اشک حد چه تا که بماند ، رسوند مژده ی خونه به بود

 نیا تمام ی جهینت بالخره اما بود کرده یقرار یب افسون دنید خاطر به اندازه

 ! قولش رسوندن مقصد به و بود برادر و خواهر مجدد دارید دردسرها

 

 ، بود کرده عمل قولش به و کرده دایپ زنده اما شکسته درهم چند هر رو رضا

 رفتن نیب از یانتها تا دیبا فقط بده انجام رو خوادیم که یکار تا بود آزاد حاال

 . کرد یم عمل محتاط مهرآفتاب

 

 با رو ها محموله تمام ، بود نمونده یباق گروه نیا رفتن نیب از تا یزیچ

 تمام دونست یم چون بود رفته جلو یصبور با و بود رسونده مقصد به تیموفق

 به اخر در که ی  ا محموله یاصل ی محموله  و ستندین یاصل ها محموله نیا

 مناسب فرصت در و کرد یم صبر شکارش یبرا دیبا پس دیرس یم دستشون

 ! کنه فصل و حل رو مسئله نیا بلکل تا کرد یم حمله

 

 یم محافظت افسون خود و افسون ی خانواده از اندازه یب دیبا همه از تر مهم

 . کرد



 احتمال به ، رهیبگ قرار بیتعق تحت و بره لو افسون تیهو بود ممکن آن هر 

 اس هیقض نیا پشت شد ینم متوجه کس چیه پوالد یرفتارها خاطر به و ادیز

 اما شدیم شناخته ستین مشخص تگرشیحما که یجاسوس عنوان به افثون و

 ی اجازه و کرد یم جمع کامال رو حواسش تمام دیبا ، کرد یم سکیر دینبا

 . نهیبب صدمه افسون دادینم

 

 ، کرد لیمتما چپ سمت به به رو فرمون 

 یرو که یا شماره به کرد مجبورش و کرد خوردن زنگ به شروع تلفنش

 . کنه توجه افتاده صفحه

 ازش یضرور مواقع در فقط که مهرافتاب  گروه از یاختصاص یا شماره

 . شدیم استفاده

 

 در یطوفان چیه نکهیا دیام به و داد شماره به رو اش یجد نگاه و داده باال ابرو

 . کرد وصل رو تماس نباشه راه

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۱۰:۱۱ ،۲۰۱۸/۶/۲۱(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 241_پست#

 



 خورد تکون یکم کلتیموتورس ، زد کلتشیس موتور به یلگد و دیکش یادیفر

 نیا و درد به اصال  که بود یعصبان یحد به اما گرفت درد شدت به پاش و

 . داد ینم تیاهم مسائل

 

 و بود دهیخواب پشتش که یدستور اون از ، شد شروع تماس اون از زیچ همه

 . کردیم عمل بهش دیبا مطلقا هدفش به دنیرس یبرا

 یاصل گروه وارد که حاال و نبود دستور از فرار یبرا یا روزنه  چیه

 یرویپ مطلقا دستورات از دیبا و بکشه پس پا تونست ینم بود شده  مهرآفتاب

 گروه بردن نیب از و تیمامور نیا کردن تموم یبرا بود مجبور. کرد یم

  گروه به افسون دادن لیتحو کار اون اگر یحت بزنه یکار هر به دست یخاط

 .باشه مهرآفتاب

 

 از صورتش ، دیکوب موتور به  یا گهید لگد و دیکش ادیفر زنان نفس نفس

 .زد داد و رفت درهم دیچیپ مفاصلش تو که یدرد شدت

 ! لعنت ، بهتون لعنت_ 

 

 تمام تیعصبان و نهیک از پر ، شد رهیخ روش به رو به و نشست نیزم یرو و

 .کرد مرور رو خودش و خط پشت فرد نیب شده بدل و رد یها صحبت

 

 یباق و یحرف  چیه یجا و شده انیب رحمانه یب و  ساده یلیخ زیچ همه

 و کنترل رو خودش بود تونسته یسخت به پوالد  که یحد به ، بود نگذاشته

 . کنه رفتار یعاد

 

 . بشه داده لیتحو ما به دیبا یمیکر ادیشه شرکت از یانتقال کارمند_ 

 



 صورتش به یتفاوت یب از یماسک مجبورا اما بود شده شوکه دنشیشن محض به

 . بود دهیپرس اش یشگیهم تیجد و تعجب از یکم درصد با فقط و زده

 ؟ لیدل چه به_ 

 

 .بود نیا جواب

 ییباال رده طرف از میمستق دستور...  مشکوکن بهش سازمان طرف از_ 

 ... هاست

 

 رفت یم انتظار تشیشخص از که همونطور و اش یشگیهم عادت به اما پوالد

 . بود کرده مطرح رو یسوال باز

 ؟ لیدل چه به گفتم_ 

 ! هاست ییباال رده از دستور که گفتم_ 

 

 .داد جواب خونسرد

 انجام رو گفتن بهم  که یکار کننده قانع لیدل با تنها ، ستین  مهم من یبرا_ 

 . دمیم

 

 بعد  هیثان یس حدود بعد و شد سکوت وارد خط ، کرد یمکث خط پشت فرد

 . دیشن جواب و شد وصل دوباره تماس

 انداخته دور از بعد اما ، شده دهیدزد ادیشه  گروه توسط دختر نیا برادر_ 

 وارد برادرش شدنش دهیدزد از بعد قایدق دختر نیا ، نشده دایپ جسدش شدنش

 تونه ینم نیا ،  داره یدسترس ادیشه و تو اطالعات حاالبه و شده ادیشه گروه

 زودتر چه هر دیبا و مشکوکه برادرش شدن یدیناپد ، باشه قبول قابل ما یبرا

 نیا ستین مهم براش بگم بهتون گفتن سیرئ ، بشه داده لیتحو ما به دختر نیا

 د؟یشد متوجه ، بره نیب از دیبا یعنی میکرد شک بهش یوقت نه ای گناه  یب ادم



 

 . بود داده جواب مکث یکم با مجبورا اما یعصب پوالد

 ! دیکن امکیپ  لویتحو خیتار فقط ستین یمشکل_ 

 

 یصندل یرو رو یگوش و کرد قطع رو تماس یا اضافه حرف چیه یب و

 یرانندگ نیح در یحت یواکنش چیه و کنه سکیر تونست ینم ، انداخت یکنار

 اما  کم چند هر شلوغ ابونیخ نیا تو رفتنش لو احتمال ، بده نشون خودش از

 . روند اش خونه سمت به و کرده  بسنده قیعم یاخم به تنها پس داشت وجود

 

 رو افسون تونهیم و شدنه درست حال در زیچ همه کردیم فکر که یزمان قایدق

 شده که یشکل هر به دیبا حاال و بود افتاده یاجتناب قابل ریغ اتفاقات باشه داشته

 ؟ یحل راه چه اما کردیم دایپ یحل راه براش بود

 کرد؟یم کاریچ افسون نجات یبرا دیبا

 

 کم یلیخ که یا یگوش گاراژ ی گوشه کمد از و شد بلند ، کرد مشت رو دستش

 شماره و دیکش رونیب رو کرد یم استفاده ازش یاضطرار مواقع یبرا و

 .گرفت

 نجات دو افسون دی،با  شده که یشکل هر به و دیکش یم یاساس یا نقشه هی دیبا

 .داد یم

 

 ریز خشم از پر و وحشتناک یاحساسات دستخوش و دییسا بهم رو هاش دندون

 .کرد  زمزمه لب

 محافظت ازش گروه اون افراد تک به تک دنیکش شیآت به متیق  به یحت -

 !دنیند منو یرو اون هنوز...  کنمیم
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 ـــــــــــــــــــــــ

 

  بود نشده پاک صورتش یرو از عنوان چیه به اخم قبل روز از که چند هر

 کاله و کت دنیپوش از بعد و کرد باز رو گاراژ در ینسب یتیرضا با اما

 به و نداشت اش خونه به یربط  چیه  که یدر از و شده موتور سوار کاسکتش

 که یگاراژ و در نیا واقع در ، شد خارج بود یا گهید ی خونه مختص ظاهر

 در از رو پوالد بتونه  که بود شده ساخته یجور داشت قرار داخلش موتورش

 نظر رو  امدش و رفت اگر یحت لهیوس نیهم به و کنه خارج خونه از یا گهید

 با تونست یم پس  بشه رفتنش  رونیب متوجه تونست ینم کس جیه گرفتند یم

 !  کنه فرار دندیکش یم رو خونه کیکش که ییها آدم نظر ریز از راحت الیخ

 

 قرارش محل به زودتر  جه هر دیبا ، کرد شتریب رو سرعتش و زد یپوزخند 

 کامال که یکس با مشورت و تماس اون از بعد.  دیرس یم  حسام و افسون با

 تونست ینم اما بود دهیکش یا نقشه  اومده شیپ مشکل یبرا داشت اعتماد بهش

 شب پس دادیم انجام رو کار نیا عجله نیکمتر با دیبا و بزنه اب به گدار یب



 شده تموم اش یکار میتا که یوقت بعد روز و بود دهیکش نقشه و مونده داریب رو

 خودشون به رو ینظر چیه نکهیا بدون که بود خواسته افسون و حسام از بود

 رو اومده شیپ که مشکل همه از اول تا برن گفتیم که یادرس به کنند جلب

 ! کنه مطرح رو اش نقشه بعد و بازگو

 

 چند ،هر شد رهیخ اطراف به دقت با دیرس بود نظرش مورد که یمحل به یوقت

 بشیتعق کس جیه که بود  کرده جمع رو حواسش هم باز یرانندگ  نیح در که

 شد مطمئن برش و دور بودن امن از یوقت و بود مواظب هم باز اما نکنه

 . شد ساختمون وارد و داد رونیب حوصله یب رو نفسش

 

 پشتش در و ، شدند خونه وارد حسام بعد و افسون بیترت به بعد ساعت کی

 نیح در و شد خونه هال وارد دونفر اون از زودتر پوالد ، شد بسته سرشون

 خونه  به ورود هنگام از حسام نرم کامال و مردونه رفتار به ینگاه مین نشستن

 . فشرد بهم رو هاش دندون و ،انداخت  افسون به نسبت

 

 تنها چون بود کرده دور راه از ، افسون از حفاظت مسئول ناچار به رو حسام 

 نیا از وجه چیه به اما بود حسام دادیم انجام رو کار نیا خوب یلیخ که یکس

 . نبود یراض وضع

 ! نبود یراض اصال حسام و افسون بودن هم کنار و یکینزد نیا از 

 

 و یعصبان مسلما و داره یاحساسات افسون به نسبت حسام دونست یم یخوب به

 ! کنه کنترل کامال رو خودش تونست ینم عنوان چیه به و بود کالفه اندازه یب

 

 رهیبگ حسام از رو نگاهش نکهیا بدون و  شد زیر لب صبرش ی کاسه بالخره

 : گفت تند یلحن با و بلند

 دیبا که هست یتر مهم یحرفا ، بعد یبرا بمونه حرفا نیا و یپرس احوال_  

 .بگم بهتون



 

 کرد یم نگاهش که افسون  به یظیغل ی غره چشم حسام چشم از دور به و

 کرد اشاره چشماش تحکم با و نکرد یتوجه اما شد خوردنش جا باعث که رفت

 . نهیبش تر عیسر چه هر تا

 

 سر با ابتدا در پس کنه شروع کجا از دونست یمم پوالد یول نشستند دو هریقت 

 مایمستق مدت بلند یمکث از بعد و اورد دردناکش ی قهیشق به یفشار انگشتش

 :گفت

 .بدم لشونیتحو بسته کت و کنم ریدستگ رو  افسون دیبا اومده باال از دستور_ 

 

 و دیچسپ یصندل به ، بست رو هاش چشم حرف نیا دنیشن محض به افسون

 :گفت بلند و و دیپر جا از تیعصبان با  حسام اما کرد مشت رو هاش دست

 ؟ حرفا نیا یچ یعنی ه؟یچ منظورت_

 

 .داد جواب تیجد با کنه نگاه افسون به نکهیا بدون پوالد

 ! نیبش حاال! گفتم یچ یدیشن_ 

 

 پوالد سخت و سرد صورت  به ، کرد پرتاب مبل یرو ، رو خودش  حسام

 .دیپرس اول رو دیپرس یم همه از اخر دیبا دیشا که یسوال و شد رهیخ

 ؟ یبد لشیتحو یخوایم_

 

 یم حس رو افسون  نگاه ینیسنگ که همزمان ، دیچرخ حسام سمت به پوالد

 .داد جواب کرد

 !ستین یا گهید راه ، بکنم نکارویا دیبا_ 

 



 

✨ 

✨✨ 
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 و تحکم و حسام یها تیعصبان و تنش از پر ی مکالمه مدت طول تمام در

 دو هر یها صحبت به سکوت در افتاده  ریز به یسر با افسون پوالد خشونت

 در و دیشن یم رو کوتاهش ی کلمه چند جمله هر از چند هر ، دادیم گوش مرد

 . بود رفته فرو یکیتار از مملو ییایدن تو

 

 یمرد ، پوالد و دید ینم رو ،حسام بود شده تار و رهیت هاش چشم یجلو ایدن

 نظر در گرش تیحما ی هیسا و بود رفته فرو ابهام یا هاله تو بود عاشقش که

 . شدیم تر کمرنگ لحظه به لحظه افسون

 

 دگرگون تینها یب حالش و برد یم سر به محض یدیناام در یواقع یمعنا به

 . دیرس یم نظر به مشوش و بود

 



 شده رهیت افکارش تمام و باخته رو خودش پوالد اول   ی   جمله دنیشن محض به

 باورش ، نداشت پوالد دهن از رو یجمالت نیچن دنیشن توقع واقع در ، بود

 . بده لشیتحو مهرآفتاب گروه به و بکنه یکار نیچن بخواد پوالد شد ینم

 

 دیچیپ یم ذهنش تو سوال نیچند مداما

 

 ؟ شهیم یچ تیحما همه اون پس_ 

 شه؟یم یچ قولش_ 

 ؟ بکنه پروژه اون یفدا منو خوادیم_ 

 ؟ ستمین مهم براش اصال_

 

 قبل از شتریب تشیعصبان و شدیم درد از پر قبل از شتریب قلبش هیثان به هیثان

 قفسه به ینیسنگ ی ضربه قدرت تمام با پوالد کردیم حس ، شدیم تر پررنگ

 . داره وجود مرگش امکان لحظه هر و کرده وارد اش نهیس ی

 

 هاش حرف ، بود شده عوض سرتاپا و نبود یقبل ادم اون گهید پوالد که انگار

 ! کنه باور تونست ینم رو دیشن یم که ییاونا ،

 

 . کرد یم ونهید رو افسون  داشت تیمامور نیا دادن انجام به اصرار

 جلو داشت داشت پوالد با که یکم خاطرات   تمام و بود کرده فرق زیچ همه

 . باخت یم رنگ هاش چشم

 

 جمله یباق دنیشن بدون رو"  دیبا"  ی کلمه هم باز و فشرد بهم رو هاش چشم

 و بود نشسته که پوالد به باال از و دیپر جا از و دیشن داشتند که یارتباط و ها

 . کرد نگاه کرد یم نگاهش کور یاخم با



 

 نگاهش فقط و ارهیب زبون به رو یا جمله چه دیبا دونست ینم لحظه اون تو

 از بعد حسام بالخره اما بود دوخته بهش بود حرص و یناراحت از پر که رو

 یا ینگران با و ستادیا افسون کنار و شد بلند شدیم دهیکش درازا به که یسکوت

 .دیپرس ملموس

 خوبه؟ حالت_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۱۱:۴۴ ،۲۰۱۸/۶/۲۶(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 244_پست#

 

 با پوالد نکهیا تا شد رهیخ پوالد به فقط و نداد نشون حسام به یتوجه افسون اما

 یرو به رو فاصله با ، شد بلند و کرد تنش ستون رو یها دست مکث یکم

 : گفت حسام به رو یدستور و ستادیا افسون

 !. ادیم بعدا افسون....   برو تو_ 

 

 و گرفت یم اش دهیند عمال و بود نداده رو جوابش افسون ، کرد اخم حسام

 . بزاره تنهاشون خواست یم ازش مایمستق پوالد حاال



 

 روز مثل براش پوالد و افسون بودن کینزد درک ، بود یعصبان دایشد 

 مجبور و اومد ینم بر دستش از یکار اما داد یم عذابش نیهم و بود روشن

 و داد رونیب یناراحت با رو نفسش پس بده انجام رو گهیم پوالد که یکار بود

 : گفت

 . خوب یلیخ_ 

 

  دوتا اون به پشت خونه از شدن خارج از قبل اما رفت در سمت به و دیچرخ و

 : گفت

 . باشه بهش حواسش یکی برگشت راه تو بهتره...  مونمیم افسون منتظر_ 

 

 . کرد اضافه پوالد کرد یراض یبرا بعد و

 !  خطرناکه تمونیموقع ، پوالد یکن توجه جلب دینبا تو_

 

 

 در و شد خارج خونه از باشه پوالد طرف از یحرف چیه منتظر نکهیا بدون و

 . دیکوب بهم رو

 ییصدا با و رفت جلو به قدم به در شدن دهیکوب یصدا دنیشن محض به افسون

 . دیپرس حرص از زیلبر

 ؟ یبد لمیتحو یخوایم واقعا_ 

 

 طلبکار و زد کمرش رو راستش دست و دیکش درهم رو هاش سگرمه پوالد

 .دیپرس

 ؟  میگفت یچ حسام و من یداد گوش اصال_ 

 



 رفت جلوتر قدم کی پروا یب و نبود بدهکار پوالد سوال به گوشش اما افسون

 .دیپرس قبل از بلندتر ییصدا با و

 ؟یبد لمیتحو یخوایم واقعا_ 

 

 . زد صداش وارد سرزنش روش روبه دخترک یلجباز درک با پوالد

 ! افسون_ 

 

 ! یتکرار یسوال و شد بشینص یتوجه یب هم باز اما

 ؟ نه ای یبد لمیتحو یخوایم_ 

 

 یلیخ رو شیخونسرد و بود شده یعصب افسون ی اندازه به ، دیکش یقیعم نفس

 یبرا خاطر نیهم به بود داده دست از کردیم بحث حسام با که یوقت شیپ وقت

 . دیغر و برد باال رو صداش بار نیاول

 نویهم....  کثافتا اون دست بدمت خوامیم!  بکنم نکارویهم خوامیم اره_ 

 ..... بدم لتیتحو خوامیم....  بشنو....  بفرما...  یبشنو یخوایم

 

 یصدا با زیم ی شهیش شکستن باعث و دیکوب جلوش ی  ا شهیش زیم به لگد با و

 : گفت داد با و نشد متوقف اما شد بلند

 ؟ یشد یراض_ 

 

 یرک جواب نیچن دنیشن توقع ، بود شده رهیخ پوالد به یناباور با اما افسون

 و اس مسئله نیا فشار ریز حد چه تا پوالد کرد ینم درک چند هر نداشت رو

 ؟ خاطره چه به بشیعج تیعصبان

 . کرد یم نگاه مسئله به یبعد تک و بود یعصبان فقط و فقط

 



 که صداش دنیشن و پوالد دنید طاقت نیا از شتریب ، رفت عقب به قدم چند

 و پوالد از خواست یم دلش نباریا ، نداشت رو خالص ریت به بود شده لیتبد

 از پر و ریز ییصدا با فقط پس کنه فرار بودند وصل بهش که ییزهایچ تمام

 .دینال نهیک

 ! یکنیم محافظت ازم یگفتینم کاش_ 

 

 اما دیدو در سمت به فشرد بهم رو داشتند اشک یتمنا که درش پر یها وپلک

 و  افتاده ریگ بکنه یحرکت بخواد نیا از قبل و بود اون از عتریسر پوالد واکنش

 . بود بسته روش به رو یفرار هر راه

 

 رو حرکت ییتوانا پوالد رحم یب و بلند یها انگشت نیب دستش مچ اسارت

 . بود کرده سلب ازش

 

 !باش داشته فیتشر فعال ، یزود نیا به کجا_ 
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 یا لحظه یبرا گوشش کنار پوالد ی سوزاننده و گرم یها نفس یکینزد

 و شده سرخ یها چشم دنید با و برگشت عقب به و دیپر جا از ، ترسوندش

 . شد الل کلمه یواقع ی  معنا به پوالد ی  عصبان تینها یب صورت

 

 بود شناخته حال به تا که یپوالد با یشباهت  چیه بود ستادهیا جلوش که یپوالد

 . بود نااشنا و  رحم یب ، سرکش پوالد نیا ، نداشت

 

 رو افسون  روح و بودند هاش چشم از شدن زیسرر حال در یکیتار و  ظلمت

 . دندیکش یم خودشون داخل به وقفه یب

 

 زودتر چه هر دیبا افسون و بود دهیرس حدش و صبر یانتها به قتایحق پوالد

 بود ممکن وگرنه داشت یبرم هاش یلجباز از دست و کردیم درک رو خطر

 ! وفتهیب یاتفاق هر

 

 و یلجباز از دست که یزن و بود داده دست از رو خودش کنترل که یمرد

 اخر در و بود یبد تینها یب بیترک داشت یبرنم اش خودسرانه یها رفتار

 ... اما داشت وجود دوشون هر ینابود امکان

 

 رهیت یفضا بودن خطرناک متوجه و کنه درک که نبود یتیموقع در افسون اما

 ! آور مالل و انتها یب سواالت از بود پر سرش تنها بشه نشونیب ی

 

 . زد داد و دیکش پس ضرب به رو دستش

 دروغ همش فهممیم حاال....  کردمیم اعتماد بهت دینبا اول از...  کن ولم_ 

 هی فقط که من از و یبکش تیلعنت ی پروژه اون از دست محاله تو ، بود

 .یکن محافظت ارزشم یب جاسوس



 

 با لب ریز و کرد یغرش ، دیکش جلو و گرفت تر محکم رو افسون دست پوالد

 :گفت تر تمام چه هر خشونت

 ! نزن حرف! افسون نزن حرف_ 

 

 دست از رو خودش کنترل اما بود زده وحشت ، نبود بردار دست افسون اما

 . بود داده

 محاله من چون برم بزار کن ولم ؟ نزنم حرف یخوایم مگه؟ گفتم یچ چرا؟_ 

 ؟یدیفهم!  شم خفه

 

 باالتر و باال تنش حرارت درجه  کم کم و بود  اومده جوش  به خونش که پوالد

 . دیکش داد ابتدا در یان میتصم کی با رفت یم

 . ینیبیم بد که نکن یروان منو....  نزن حرف ، افسون ریبگ خون خفه_  

 

 . دیغر صورتش تو و دیکش کینزد رو افسون تونستیم که ییجا تا بعد و

  د  ....  برندار دور خودت واسه یدینشن حسامو و من یحرفا از یچیه یوقت_ 

 یک بکنم؟؟ خوامیم کاریچ که یداد گوش تو  دمیم لتیتحو گفتم من المصب

 ها؟ کنم؟ محافظت ازت خوامینم گفته

✨ 
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 و کرد فوت رو ملتهبش نفسش ، برد افسون صورت کینزد رو صورتش و

 .زد لب دار خش افسون تیعصبان سر از افتاده گل یها گونه به رهیخ

 محاله ، بزنن بیآس بهت بزارم محاله ؟یکرد فکر یچ من مورد در واقعا تو_ 

 . وفتهیب برات یاتفاق بزارم

 

 زدیم دودو که افسون یها چشم به رو بارش شیآت نگاه به و کرد یمکث و

 یحت ای و بکشه عقب لحظه اون تو نکهیا بدون لرزون یلبها با افسون ، دوخت

 . دیپرس بکشه خجالت پوالد به نسبت حدش از شیب یکینزد بابت

 ؟ یچ پس_ 

 

 اما کرد متعجب نگاهش یدودل دنید بابت رو افسون و دیکش یقیعم نفس پوالد

 نه ای دهیشن درست شد ینم باورش ، دندیکش یم سوت که بودند هاش گوش بعد

 گوشش کینزد دهنش و بود شده رد صورتش ی کناره از پوالد صورت اما

 باورش که شدیم یجار افسون قلب سمت به رود مثل یکلمات ، بود شده متوقف

 . بود سخت

 

 بهت گفتم یچ بارها و بارها قبال رفته ادتی....  خودت شیپ یکرد فکر یچ_ 

 ؟

 

 تر اروم ، کرد کم افسون مچ یرو رو هاش انگشت فشار حرف نیا یپ در و

 . داد ادامه بود شده صحبت هم افسون با که یبار هر از تر گرم و قبل از

 پس زتیچ همه ، وجودت تمام ، خودت....  یمن مال تو ، گفتم بهت بارها_ 

 ! برسه بهت گروه اون فیکث دست زارمیم نکن فکر



 

 فرق"  یمن مال تو" گفتیم پوالد که یبار هر با نباریا ، دیلرز افسون و

 و بودند معنا پر اورد یم زبون به که یکلمات تک تک  نباریا ، کردیم

 .داشت فرق ها یقبل با اسمون تا نیزم مفهمومشون

 

 داشته دوست حس افسون به فقط و فقط سرکشانه که یحس از پر و بودند گرم

 .دادندیم شدن

 

 فکر نیا  رتیح از ، داشت دوستش پوالد واقعا دیشا اما بود ینکردن باور

 لبهاش بود که یزحمت هر به و باشه شجاع کرد یسع اما دیلرز قبل از شتریب

 . دیپرس زمزمه به هیشب و داد تکون رو

 ؟ هیچ منظورت_ 

 

 یحس ، داد یم بهش یبیعج حس افسون یصدا و تن لرزش ، دیکش عقب پوالد

 !توان تمام با لبهاش دنیبوس و اغوشش تو خواستنش هیشب

 

 پوالد و بود خواسته کی فقط نیا اما بشه رابیس وجودش از خواست یم قتایحق

 سرخ بیس به هیشب که افسون از پس گذاشت یم سرپوش روش یخوب به دیبا

 رو پشتش ، کرد رها کرد یم دنیبوس به بیترغ رو پوالد لحظه هر و بود شده

 : گفت تیجد با و کرد بهش

 ! یمن مال گفتم...  گفتم یچ یدیشن_ 

 

 متفاوته ارهیم زبون به پوالد که یکلمات یمعن بود شده متوجه ،  شده جیگ افسون

"  بپرسه جسارت با و بره جلوتر قدم کی خواستیم دلش ، نبود یراض اما

 " ؟یچ یعنی بودن تو مال قایدق

 



 . دیپرس یا گهید شکل به اما دیپرس و

 م؟یچ تو یبرا من دست؟ ریز ؟ لهیوس ، امالک و ملک ؟ میچ برات من_ 

 

✨ 

✨✨ 
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 سرکش حس اون و بود یعصب هموز ، برگشت و زد موهاش به یپچنگ  پوالد

 کنهیم کاریچ  داره کنه فکر یحت نکهیا  بدون پس بود نرفته نیب از یوحش و

 و بود مغرور اما دونست یم یخوب به رو جواب ، زد افسون ی قهی به یچنگ

 و دیکش باال رو افسون پس ارتشیب زبون به تونست ینم ها یراحت نیا به

 . دیغر صورتش تو و ستهیبا پاش یها پنجه یرو کرد مجبورش

 ؟یکنیم فکر یچ خودت_

 

  پوالد بیعج رفتار از ریمتح افسون

 قهی که یدست به و کرد  بسته و باز بار چند رو دهنش بود دهید امروز فقط که

 نییپا به رو ناتوان هاش دست ، انداخت ینظر بود انداخته چنگ رو اش

 دنیکش پس پا الیخ اما افتاد یم داشت ینم نگهش پوالد اگر و بودند زونیاو

 ! بشنوه هست که زیچ هر رو پوالد جواب خواستیم ، نداشت



 

 .داد جواب و زد یکج و زیر لبخند یسخت به

 منظور  کنمینم فکر!  نیهم...  یباش داشته تحکم من رو یخوایم فقط_   

 ! یباش داشته یا گهید

 

 عواقبش منتظر شیات نیا تماشاگر و انداخت پوالد جون به شیآت حرف نیا با و

 .  موند

 

 وا تقال به و شد ختم پوالد به دنیچسپ بایتقر و دنشیکش جلو شتریب به که یعاقبت

 !داشتش

 

 یم کترینزد لحظه هر و بود  نکرده رها رو اش قهی هنوز که یپوالد به رو

 . دیپرس ترس با شد

 ؟یکنیم کاریچ_ 

 

 و بدجنس یافراط صورت به که ییصدا با و داد لشیتحو یشخندین اما پوالد

 . داد جواب بود شده ثیخب

  کنم فرو پوکت مغز اون تو خوامیم... یهست یچ برام  کنم تیحال خوامیم_ 

 !شهینم تیحال زادیادم زبون با مشخصه...  یهست یچ واسم

 

 ی نهیس به دوست هر با و اورد خودش به یفشار افسون  که اومد کترینزد و

 : گفت عجله با و دیکوب پوالد

 ! عقب برو...  کن بس پوالد ااا....  یندار زبون مگه ؟ اخه یچ یعنی_ 

 



 انداخت افسون به داشت همراه به رو دو هر گرما و سرما از که ینگاه پوالد

 :گفت کشدار و زد پوزخند و

 !کنم رفهمتیش تونمیم راحتتر ینجوریا...  شهینم تیحال خوش زبون با اخه_ 

 

 گرفت، نشونه رو افسون قرمز یلبها و کرد خم افسون سمت به رو سرش و

  و شد یم شتریب  افسون دنیبوس ی خواسته رفت یم کرینزد که لحظه هر

 دهیکش چالش به شتریب حسش و شدیم شتریب افسون لباس یرو انگشتش فشار

 وار خواهش و اورد فشار اش نهیس به هاش دست با افسون یوقت اما شدیم

 .  برداشت جلو به حرکت از دست زد صدا رو اسمش

 

 :گفت  زنان نفس نفس و شمرد متیغن رو پوالد یتحرک یب افسون

 ...  توروخدا...  نکن.... پوالد_ 

 

 افسون یانار ی  لبها یقرمز از رو نگاهش بعد و کرد کج یکم رو سرش پوالد

 . دیپرس ینینش عقب یا ذره  بدون اما دوخت هاش چشم به و گرفت

 ؟ کنم یشکاف کالبد برات رو مسئله ای یهست یچ من واسه یشد رفهمیش_ 

 

 مشت رو پوالد لباس ، فشرد بهم سوختیم شرم فرط از که رو هاش لب افسون

 ناتوان و زیر ترس در غرق همه از شتریب و شده قرمز ، زده جانیه و کرد

 :گفت

 ! هیچ منظورت دمیفهم... ف_ 

 

 انداخت پرپشتش یابروها به یگره ، داد تکون یسر یراض اما وقفه با پوالد

 :گفت و کرد رها رو افسون و



 یمونیم یباق من مال  عمرت اخر تا تو ، تمام یعنی یمن مال تو گمیم یوقت_ 

 به بزار و ببند دهنتو پس کنمیم قلم  بخوره بهت که رو کس هر دست من و

 . کنم محافظت ازت و جلو برم خودم روش

 

 تحکم با و دوخت یا گهید سمت به لیم یب رو نگاهش و نشست مبل یرو و

 . داد ادامه

 ! کنن یعمل اشونو نقشه زیچ همه یب یایعوض اون بزارم نکن فکرشم یحت_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 و شد خارج شرکت یورود در از ، کرد درست اش شونه یرو رو اش کوله

 . شد رهیخ آسمون به و ستادهیا کوتاه یمکث با

 خونه به رو خودش زودتر چه هر دیبا و رفت یم یکیتار به رو بایتقر هوا

 . رسوند یم

 

 و برخورد اون و داده هشدار پروژه مورد در پوالد که شیپ روز دو از

 . نداشت خوراک و خواب ، بیغر و بیعج اعتراف



 

 یزیچ تونست ینم شتریب لقمه چند جز روزها و دیخواب یم یسخت به ها شب

 . نهیبب رو رضا و بره بود نتونسته یحت ، بخوره

 یمیتصم پس ادیب شیپ یمشکل هم رضا یبرا بود ممکن ، دیترس یم واقع در

 . نکنه برقرار خانواده اون و رضا با یارتباط چیه فعال بود گرفته

 

 حرف به هیثان هر و لحظه هر و بود ختهیر بهم شیروح تیوضع یطرف از

 دست بهش که بود یمتناقض احساسات اش جهینت تنها و کردیم فکر پوالد یها

 . دادیم

 

 ! ناراحت و یعصبان تینها یب  هم و بود خوشحال هم

 

 دیشا که یا عالقه به و دهیشن پوالد از رو ییها حرف نیچن که بود خوشحال

 مداما یموز یفکر جون بود یعصب اما بود شده دواریام داشت انیجر نشونیب

 انحصار و یخودخواه خاطر به پوالد یرفتارها تمام که دادیم هشدار بهش

 اما کنه اشاره بهش مایمستق تونست یم داشت دوستش واقعا اگر و اش   یطلب

 ! کنه گوش رو حرفش بود  کرده مجبورش و بود کرده حمله بهش فقط

 

 کرده لمس اتفاق اون از که یا هیاول خوشحال از یخبر روز دو گذشت از بعد

 یافکار و تیعصبان به رو جاش و بود شده برعکس زیچ همه و نبود بود

 خودش از رو افکار نیا خواستیم که بار هر و بود داده نیزهراگ و مسموم

 اش خواسته فقط و داره دوستش بود نگفته پوالد که افتاد یم ادشی  کنه دور

 ! کرده لیتحم بهش رو

 ! بس و  نیهم

 



 نسبت یدیناام همه از بدتر و یلجباز و تیعصبان داشت که یحس تنها حاال و

 سهیمقا پدرش با رو پوالد داشت قبل یروزها از بدتر و بود احساسش به

 .کردیم

 

 که بود کرده رو تالشش تینها روز دو نیا و بود شده سرد زیچ همه به نسبت

 گذرونده ها پرونده با رو وقتش تمام و باشه داشته پوالد با رو برخورد  نیکمتر

 اخرش به مهرافتاب گروه و پوالد نیب یباز زودتر چه هر تا بود منتظر و

 ! برسه

 

 چشیپاپ اما کردیم دنبالش الود اخم ینگاه با پوالد روز دو نیا در یطرف از

 لیتحو ی هیقض  به رو افسون رفتار یسرد و بود کرده سکوت شد، ینم

 رو یبزرگ اشتباه چه دونست ینم و داد یم ربط مهرافتاب گروه به دادنش

 بر عالوه جا همه از خبر یب پس داده دست از رو یفرصت چه و شده مرتکب

 . کردیم رفتار افسون با اش نقشه طبق و یمعمول ، هاش اخم

 

 داشته نگه یکار اضافه ی بهانه به بود یینها روز بالخره که امروز رو افسون

 نداشت خبر اش نقشه از  هم روحش افسون  که یحال در شب یکیتار تو تا بود

 ! کنه ریدستگ

 

 بهش رو دادن لیتحو و کردن حمله خیتار  که بود گفته هم افسون به واقع در

 با و شده طور هر دیبا کردند رشیدستگ و دیرس زمانش که یوقت و گهینم

 فرار کردیم فایا رو دهنده کمکم نقش که یحسام و دستاش ریز یکار کم کمک

 !برسند ماجرا یبعد فاز به تا کنه

 

 یوقت و شد هم نطوریهم و کنه رفتار یعیطب کامال افسون خواستیم واقع در

 کم یا نقطه به که یوقت شد دور یکم و گرفت فاصله شرکت در از افسون

 بود افسون نیا و کردند حمله بهش گرفتنش قصد به نفر چند دیرس امد و رفت



 مردها نیا دست از دیرس یم بعدا که یحسام کمک به بعد و ییتنها به دیبا که

 و گرفت سفت رو اش کوله اخر در اما دیترس تینهایب ابتدا در پس کردیم فرار

 . دیکش رونیب رو فلفلش یاسپر و برد فرو بشیج داخل رو دستش بعد

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 یرو افسون و کرد یم نگاهش سنگدل ، افسون ی  اشنا و بهیغر مرد ، اون

 !بود افتاده نیزم

 اش رهیخ ناباور و شوکه هاش چشم و باال سرش ، بود تنش ستون هاش دستم

 ! ،اما

 

 شکننده و ی،عصب ارهیب تاب رو سردش و بهیغر نگاه نتونست نیا از شتریب اما

 . زد داد رشونیتاث تحت که بود ادیز روزهاش نیا ی  ها َشک که یانقدر

 ...االن.. االن یول یزد رو حرفا اون تو!  یزد گولم تو....تو_ 

 



 انگار نه انگار پوالد اما دیلرز یم تنش که بود حالش انقدر ، بده ادامه نتونست

 شد خم و دیخند مرموز. بود شکسته پاش یجلو ، مواظبشه بود گفته که یافسون

. 

 

 پشت که ییمردا و رفت یم عقب که یافسون به توجه یب و زد زانو کنارش

 . آورد جلو رو دستش و گرفت ظالمانه رو بازوش بودند سرش

 

 شخندین. داد امتداد گردنش ریز تا فکش ی غهیت یرو ، رو اش اشاره انگشت 

 :گفت دیچیپ اتاق تمام تو صداش که یجور بلند و زد

 از من! دخترجون یشد متوجه اشتباه کنمیم فکر یول ؟یچ که  گفتم خوب_  

 . ادینم خوشم تو مثل ییدخترا

 

 .کرد اضافه و زد یپوزخند زیام ریتحق

 ! بدم نشون عالقه تو مثل یدختر به من که اریب لیدل هی_

 

 .داد ادامه و شد کج لبش ، کرد اشاره بسته در به و

 برام ، ادیب خوشمم یکی از یروز اگر ، مهمه سودم و هام معامله من واسه_ 

 . کنمیم یقربان اونو و بود نخواهد مهم

 

 انهیموز ازش شدن دور بدون و کرد جدا افسون گردن از رو سردش دست و 

 . کرد جمع رو لبهاش و دیکش اش چونه به یدست

 

 بر یمبن هاش گفته و بود دهیشن پوالد از قبال که ییها حرف از فارغ افسون

 گرفته قرار پوالد یعیطب رفتار ریتاث تحت کامال کنه یباز نقش  مجبوره  نکهیا



 لعنت خودش به لیدل نیهم به محض   ت  یواقع اتفاقات نیا تمام بود کرده باور و

 . جذاب   تینها یب نظرش در هنوز مرد نیا که فرستاد

 

 حالت با بود مرگ به رو یناراحت فرط از که یافسون به تیاهم یب اما پوالد

 :گفت و دیخند ینرم به ، زد داد صورتش تو یخاص

 !،توهم جون دختر یزد توهم فقط!  ستین مهم یلیخ!خوب توهم_ 

 

 افتادن از ترس ، دیکش خودش سمت به یکم و گرفت رو شالش ی گوشه و

 نفسش ، برد گوشش ریز رو سرش پوالد ، کرد تیهدا جلو به رو افسون شال

 . دراورد لرزه به سردش تن و شد داغ گوشش ی الله که کرد رها یجور رو

 

 .  شناخت ینم رو مرد نیا ، بود دهیترس

 ! االن اما مواظبشه گفتیم و اونه مال گفتیم ، دونستیم رو اسمش

 ! شناختمش ینم

 ؟ شد یچ اصال

 ؟ شد یجور چه

 

 ؟ رفتندیم شیپ خوب داشتند

 بود؟ کردن یباز نقش حال در پوالد و بردیم سر به خواب تو افسون ای

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 



✨✨✨✨ 
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 ! یزیچ هر از تر یواقع ، بود یواقع افسون نظر از بود که یچ هر

 

 چرا و شد ماجرا نیا یقربان افسون چرا ، ختیر بهم زیچ همه کهوی به چرا اما

 هاش حرف و رفتار از تر یواقع حالتش نیا و کنه باور تونست ینم رو پوالد

 ؟ بود خونه اون تو

 

 افسون اما کرد زمزمه رو یزیچ گوشش ریز پوالد که بود افکار نیهم در

 یحد وبه دینشن که بود فکر در و یعصبان یحد به اش یشگیهم عادت طبق

 . خواست یم رو دادنش پس جواب دلش تنها که بود شکسته

 ! اره

 !دادیم پس جواب دیبا پوالد

 

 

 با و زد چنگ بود شده خم تنش کنار که رو بازوش یعاص یقلب با حرص پر

 .فشرد توان تمام

 یصدا تیغا به و داد فشار بازوش تو ضیغ با رو شدش بلند تازه یها ناخن

 و کرد حفظ رو خونسردش حالت اما دیشن رو پوالد یها دندان شدن دهییسا

 . دیچسپ افسون به شتریب

 



 . اغوشش تو بردش فرو و شد حلقه افسون کمر دور دستش

 مغلوب نداد اجازه خودش به اما شد شل افسون دست حرکتش از شده شوکه

 نشات قلبش از که یا یسرد با یحرف هر از قبل و بشه پوالد تیجذاب و قدرت

 :گفت گرفت یم

 !حافظ پوالد متنفرم ازت_ 

 

 و بخوره  حرص که کنه یکار و بزنه زخم ، کنه اش یعصبان خواستیم دلش

 . افتاد هم اتفاق نیهم

 بود شده یعصب و بودند خونه تو که روز اون از بدتر مراتب به یحت ای باز

 . دیباریم خون یها چشم از و شد رهیت اش چهره

 

 حرکت کی یط و شد زنده براش روز اون ادی حالت نیا تو دنشید با

 : گفت و بره عقب کرد یسع ناخوداگاه

 ! کن  ولم_ 

 

 نیب از حرکت کی با رو بازوش و رفت فرو بغلش  تو قبل از شتریب اما

 :گفت تحکم با و گرفت رو گردنش.  دیکش رونیب هاش انگشت

 ! شو خفه_ 

 

 .شد شوکه ، دیچرخ افسون سر

 ! بود یعصب مطلقا و مشخصا پوالد

 یبو از شهیهم و کردیم زشیتم صبح به صبح که اش غهیت شش صورت به

 .شد رهیخ ، شد یم مست اش شیر ریخم

 



 تو دیشا  دیترس افسون که بود صورتش کینزد یحد به ، نداد یتیاهم اما پوالد

 . دیشن یا زمزمه گوشش ریز بشه، حل وجودش

 بهت؟ گفتم یچ یدیشن اصال_ 

 

 از سردتر و گفته قلبش تو دهیچیپ درد به"  ییبابا برو" ،  زد پس رو بغضش 

 .داد جواب قبل

 مگه؟؟ داره یتیاهم چه_

 

 افسون الجون تن به یتکون و داد نگاهش به یخشونت ، دیخند نرم پوالد نباریا

 : گفت بود دهینشن افسون حال به تا که یلحن با رفتارش برخالف و داد

 و کن گوش خوب ، اعصاب یب ی دختره ستمین رتیغ یب من ، کن اعتماد_  

 . شو یعصبان کردم یکار هر

 

 روش و زد پس کردیم ینیسنگ اش نهیس یرو که رو یبغض زده یپلک افسون

 . نداد یجواب و برگردوند رو

 

 که حسام ی شده الش و اش  ی جنازه ، بده جواب بتونه که نبود یتیموقع تو

 سرش تو که ییها ضینق و ضد تمام  و بود هاش چشم یجلو بود افتاده یکنار

 و قلب باتمام طرف هی از ، اوردند یم فشار بهش یراحت به زدند یم موج

 که روحش یطرف از و باشه داشته باور و اعتماد پوالد به خواستیم وجودش

 یب و خشونت و بود شده شک یواد وارد پدرش طرف از شیپ وقت یلیخ

 ! بدوونه شهیر اعتماد نیا گذاشت ینم حسام و افسون به نسبت پوالد یرحم

 

 گرفت ازش رو نگاهش ، رفت عقب عقب بود شده شل پوالد دست که حاال پس

 به مجداد رو بازوش پوالد موقع همون در ، کرد دیناام خودش از رو پوالد و

 : گفت بلند و دیکش چنگ



 ....  جون بچه کنمیم ات چارهیب_ 

 

 یحت نکهیا بدون و شد بلند ، داد هلش بود افتاده حسام که ییجا ، عقب به و

 : گفت افرادش به رو کنه نگاهش دوباره

 ... رمیگیم جونتونو بشه شونیزیچ ای کنن فرار ، باشه دوتاشون به حواستون_ 

 

 

 : گفت یسرد به و کرد اشاره حسام به شخندین با و

 . رمیگیم جونشو خودم ،فردا نیبرس ستین الزم هم جونمیب ی الشه اون به_ 

 

 هاش دست با که رو افسون و کرد ترک رو اتاق حرف نیا زدن از بعد و

 . گذاشت تنها بود پوشونده رو دهنش یجلو

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 صداش و دیگز لب حسام زار حال دنید با و دیکش حسام سمت به رو خودش

 . زد

 ؟یداریب حسام ؟آقا  حسام آقا_ 

 

 یکم و برد جلو رو سرش ، دیترس یکم دینشن یجواب حسام طرف از یوقت اما

 . زد صداش تر بلند

 و بره نیب از استیدن ی  کجا دونست نمس که یاتاق نیا تو دیترس یم شدت به

 ! رهیبم

 

 ؟ حسام اقا ؟ حسام اقا_ 

 

 .کرد اضافه دلش تو و

 .. افتاده حال نیا به و خورده کتک ینجوریا من خاطر به! رهینم ایخدا_ 

 

 دیگز لب دیچیپ پاش مچ تو درد که یوقت و داد تکون رو خودش یکم درد با و

 . اورد پاش مچ به یفشار دست با و

 

 درد شدت به حاال و بود دهیچیپ پاش  بدش بخت از کردیم فرار داشت یوقت

 از دتریناام سرش و دیکش یاه ، ستهیبا  ای و نهیبش درست تونست ینم و داشت

 یکم پاش درد یوقت بعد و فرستاد پوالد  به یلعنت انداخت نییپا یا لحظه هر

 باز یها چشم با اما برگشت حسام یها نفس  کردن چک قصد  به شد تر اروم

 پر روز کی از بعد بالخره و شد مواجه نهیبش و بشه بلند کردیم یسع که حسام

 : گفت احمقانه و زد یزیر لبخند دردناک اتفاقات از

 د؟یخوب_

 



 هیتک سرش پشت وارید به کامال ، دیکش باال رو خودش درهم یها اخم با حسام

 : گفت درد با و داد

 !ام زنده_ 

 

 :گفت معذب و ناراحت و انداخت نییپا رو سرش بالفاصله افسون

 . متاسفم واقعا.   اومده شیپ وضع نیا من خاطر به_ 

 

  که یمعصوم حالت به رو خواست یم دلش ، داد باال یکم رو ابروش  حسام

 ینم یهمراه صورتش یاعضا اما بزنه لبخند بود گرفته خودش به  افسون

 : گفت اروم یلیخ ینرم به و شد زدن لبخند الیخ یب پس کردند

 امون نقشه کردن یعمل واسه ، ستین تو ریتقص پس سمیپل من که یدونیم_ 

 .  میرسینم کجا جیه به وگرنه شدیم ینجوریا دیبا

 

 

 بودند زده  رهیچم هاش چشم پشت که ییها اشک ، کرد بلند رو سرش افسون

 : گفت و کرد یزندان یسخت  به رو

 . هیادیز یلیخ گهید نیا.....  حد نیا تا نه_ 

 

 : گفت و دیشن حسام که فرستاد پوالد به یلعنت لب ریز و

 !  یکن گله دینبا پس اس نقشه جزو نایا یدونیم خودت_ 

 

 .داد جواب یلجباز با و گرفت حسام از رو نگاهش افسون

 حد نیا تا رو زایچ نیا تونمینم اصال و دونمینم یلعنت ی نقشه از یچیه من_  

 . کنهیم یرو ادهیز داره پوالد..... کنم قبول



 

 یوقت و لجبازه تینها یب افسون که بود دهیشن پوالد از قبال ، کرد اخم حسام

 اخم ، زور با مگر برگردند رو نظرش شهینم عنوان  چیه به  کنه گل شیلجباز

 . دیپرس تیجد با و کرد

 .؟ یندار اعتماد پوالد به یبگ یخوایم_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ! بده حسام به یجواب چه دیبا دیپرس خودش از و خورد جا افسون

 نبود یخوب وضع اصال ، کرد اخم قبل از شتریب دید رو افسون دیترد که حسام

 تمام که بسا چه و شدیم هم بدتر نیا از وضع کردیم پشت بهشون افسون ،

 ! رفت یم باد به هاشون تالش

 

  به درد با رو سرش و گذروند نظر از رو بودند شده یزندان داخلش که یاتاق 

 :گفت تیجد با و داد هیتک وارید

 کنه حل رو  مسئله نیا تونهیم که یکس  تنها ، یکن اعتماد پوالد به دیبا_ 

 ...پوالد  



 

 اعتماد من به یتونیم  بگه خواستیم دلش که یحال در اش خواسته برخالف و

 .کرد اضافه یکن

 ! ببرم شیپ از یکار جیه تونمینم منم یحت_ 

 

 : گفت خودش با و بست چشم یعصب و

 به اخرش زیچ همه.... کنه هیتک بهم کنم یکار تونم ینم که داره یدرد عجب_

 یبدجور نیا....   ندارم مقابلش یشانس  جیه  وقت  چیه من و ختم پوالد

 ! زهیریم بهم اعصابمو

 

 به رو خودش بعد و داد تکون نیطرف  به رو سرش حسام جواب ریدرگ افسون

 :گفت لیم یب و نشسته حسام از فاصله با و دیکش وارید کنار

 ... اما...  اما  دارم اعتماد کنه حل رو مشکل نیا  تونهیم نکهیا به_ 

 

 خودش از ، برگردوند رو روش و کرده درشت  چشم و شد ساکت کهوی و

 ؟ بگه یچ خواستیم دیپرس

 بود؟ یچ برسونه حسام گوش به خواستیم که رو حرفش یا ادامه

 

 ....بگه یچ خوادیم دونست یم خوب ، داد قورت رو دهنش اب زده وحشت

 : بگه خواستیم

 اش ینشدن کشف و بیعج تیشخص اون به خودم به  نسبت احساسش به_ 

 نیهم واسه بردارم بابام با کردنش  سهیمقا از دست  تونمینم....  ندارم اعتماد

 !میعصبان

 



 دقت با و کج رو سرش بود شده جلب افسون العمل عکس به توجهش که حسام

 : گفت و فشرد بهم رو دندونهاش بعد و کرد نگاهش

 ؟یچ اما_ 

 

 :گفت دروغ به مجبورا ، دیکش یقیعم نفس و شد دستپاچه افسون

 .  بگم یخاص زیچ  خواستمینم....  یچیه_ 

 

 

 رو صورتش و بست نشه  چشم تو چشم  حسام با  نکهیا یبرا رو هاش چشم و

 چیه به ، کرد یعصب قبل از شتریب رو حسام افسون العمل عکس ، برگردوند

 کرد یم پنهانش افسون که یجواب به نسبت یمثبت تصور تونست ینم عنوان

 و بود شده سرخ کبارهی به اش دهیپر رنگ صورت که خصوص به باشه داشته

 . دیگز یم شیب و کم رو هاش لب

 

 ازش افسون که یجواب داشت نانیاطم ، دیکوب وارید به رو سرش ینرم به

 هاش نفس و کرد سکوت حایترج پس رنجونتش یم تینها یب کرد یم امتناع

 کم بود شده وارد بدنش و تن به که یدرد حجم از تا کرد میتنظ کند تمیر با رو

 !  کنه

 

 : گفت لب ریز

 ! پوالد رمیگیم ازت دخترو نیا روز هی_ 

 

 

✨ 

✨✨ 



✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 از بعد و شد رهیخ اطرافش به یجیگ با و داریب دیچیپ گردنش تو که یدرد با

 . اورد ادی به رو زیچ همه هیثان چند گذشت

 یحال در و دهیکش دراز نیزم یرو که دید رو حسام و دیچرخ مخالفش سمت به

 . کشهیم نفس کنهیم خس خس اش نهیس که

 

 اومد ینم بر دستش از یکار چی،ه بست چشم یعصب و فشرد بهم رو هاش لب

 . کرد یم ترش ونهید نیهم و

 

 سفر به بود گفته دروغ به که کرد فکر مادرش به و انداخت نییپا رو سرش

 یگروه صورت به روز ده مدت یبرا رایسم و مادرش بود قرار ، رهیم یکار

 بود کرده مطرح رو سفرش موضوع افسون که یوقت و برن مسافرت به

 مجبورا و بودند برخورده مشکل به مورد نیا در هم باز و نکرده قبول مادرش

 ده مسافرت شروع از قبل کنه گوش مادرش حرف به یحت نکهیا بدون افسون

 . بود کرده ترک رو خونه روزشون

 

 نجاتش یبرا یکمتر زمان احتماال پوالد گفته به و بود یادیز زمان روز ده

 ده از شتریب بتشیغ اگر و گرفت یم نظر در رو احتماالت دیبا اما بود الزم



 یحت ای و کردیم فیتعر مادرش یبرا رو زیچ همه دیبا شک یب شدیم روز

 .اورد یم مدتش یطوالن بتیغ یبرا قبول قابل یلیدل

 

 و بره رونیب سرش از  مزاحم افکار  تا داد تکون رو سرش و دیکش یاه

 ! ارامش یکم از غیدر اما بشه اروم اعصابش یا لحظه یبرا حداقل

 

 به پوزخند پوالد و شد باز در کنه دایپ ارامش خواست یم که یزمان درست 

 : گفت پروند خواب از رو  حسام که یجور بلند و ستادیا در چهارچوب تو لب

 د؟یداشت یخوب شب_ 

 

 به رو و برگردوند پوالد به دادن جواب بدون رو روش و کرد اخم افسون

 : گفت ینگران با زدیم نفس نفس  که یحسام

 شده؟ یچ ؟ دیخوب_ 

 

 که پوالد به ینگاه می،ن زده یلبخند ، نشست بود یا یسخت هر به بالخره حسام

 .داد جواب عمد به و انداخته بود کرده اخم شدت به

 ! دختر نباش نگران.... خوبم_ 

 

 . دیپرس و کرده تکرار رو لبخندش و

 ؟ یبهتر_ 

 

 جواب و گرفت دهیناد رو پوالد حضور عمال و انداخت نییپا رو سرش افسون

 . داد

 . خوبم_ 



 

 تو قبل روز از و بود شده گرفته دهیناد افسون و حسام توسط کامال که پوالد

 کنترل رو تشیعصبان تونست ینم وجه چیه به و دلشت قرار  تیموقع نیبدتر

 زد صدا رو همراهاش از دونفر و برگشته عقب به و دییسا دندون به دندون کنه

 : گفت بلند و

 !میریم_  

 

 . داد ادامه یسرد به و برگشته پوالد و حسام به رو و

 !  مهلتتونه نیاخر فردا گفتم بهتون روزید_ 

 

 . کرد  اشاره  افسون به و

 . یایم من با تو_ 

 

 : گفت و گرفت  نشونه رو حسام بعد و

 . درک  به رهیم نمیا_ 

 

 شد خارج اتاق از و کرده بهش رو وپشتش انداخته  افسون به ییپرمعنا نگاه و

. 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 



✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۰۱ ،۲۰۱۸/۷/۱۵(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 254_پست#

 

 افسون اما دادندیم هلش جلو به فشار با و بودند بسته پشت از رو هاش دست

 که یحسام نگران ، بود نگران تینها یب و دادینم موضوع نیا به یتیاهم

 اتاق از شدیم دهیکش نیزم رو پاهاش که یحال در و گرفته رو بغلش ریز دونفر

 ! بودنش اورده رونیی

 

 شده گرفتارش که یبتیمص دنید ، اورد هجوم چشمش به اشک ها مدت از بعد

 !  تر وحشتناک مورد در نزدن حرف و نزدن دم و بود وحشتناک بودند

 

 همه از که یفشار یباال حجم تونست ینم قلبش اما بود نقشه نهایا ی همه دیشا

 جز یا چاره اما بود بد حالش شدت به و کنه تحمل رو شدیم وارد بهش طرف

 !  نداشت راه ی ادامه

 

 اولش یجا به زیچ همه بالخره کرد فکر دوارانهیام و انداخت نییپا رو سرش

 بندازه پوالد به ینگاه مین تا جرخوند راست سمت به رو سرش و گردهیم بر

 !   ستادیا حرکت از پاهاش و ستین کنارش شد متوجه که

 

 ییمردها دست از تا کردیم تقال که یحال در بعد و اورد هجوم بهش بد یحس

 به یا هیثان یبرا بشه خالص بره جلو کردندیم مجبورش و بودنش گرفته که

 ! کنه افتیدر یدیام چیه نتونست اما دید رو پوالد و برگشت عقب



 

 و کنان تقال ، رهیبگ دیام کننده وانهید ی صحنه اون از تونستین چطور اصال

 . رهیبگ رو پوالد یجلو و بره جلو کرد یسع کنترل یب

 

 اون فقط و شد پاک ذهنش از بودند زده قبال که ییها حرف تمام و نقشه تمام

 بود زده زانو جلوش گهید یکی و بود دستش به تفنگ یکی که دیدیم رو ییدوتا

 !  بود نییپا سرش و

 

 پوالد نه ، نبود اشون نقشه تو شدن کشته که بود نیا دونست یم که یزیج تنها

 یم تینها یب نیهم و بودند نزده نورد نیا در یحرف چیه حسام نه و

 ! ترسوندش

 

 چیه ، شدیم دهیکش عقب به قبل از شتریب رفتن جلو یجا به اما افتاد تقال به

 یم نییپا اریاخت یب حاال هاش اشک و برسه دوتا اون به بتونه که نبود یراه

 . افتاد دینبا که یاتفاق بالخره و بودند کرده دایپ خودشونو راه و اومدند

 

 یصدا بره جلو یمتریلیم یحت ای بزنه صدا رو پوالد یحت بتونه نکهیا از قبل

 که یحسام جون یب تن بعد و دیچیپ فضا تو دوبار که بار کی نه گلوله کیشل

 . افتاد نیزم یرو شدیم خون در غرق ذره ذره

 

 شده درشت یها چشم با و شد متوقف افسون دنیکش نفس حسام افتادن با همراه

 . شد رهیخ جلو به و افتاد زانو دو یرو دیلرزیم شدت به که یحال در

 

 ییتقال و دیلرزیم کیستریه صورت به و بود نشسته نیزم یرو که حاال

 فقط و بودند کرده رهاش خودش حال به بودنش گرفته که یمردها نداشت

 ! بودند ستادهیا کنارش



 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨✨ 
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 تیواقع نیب ، بود شده حس یب تنش و کردندیم ینافرمان بدنش یاعضا تمام

 بفهمه که بود نیا خواستیم که یزیج تنها لحظه اون تو و بود شده گم دروغ

 ،نبضش زد زانو حسام کنار مردها از یکی یوقت و نه ای داره تیواقع مرگ نیا

 : گفت پوالد به رو و کرد چک رو

 ! قربان کرده تموم_ 

 . دیکن خاکش نشه متوجه یکس که ییجا دیببر و دیکن جمعش ، خوبه_ 

 

 یم خواب و دروغ نظرش به زیچ همه ، نداشت باور هاش دهیشن به اما افسون

 خونسردش و رهیخ نگاه و پوالد دست که یتفنگ و حسام به نگاهش فقط و اومد

 متوقف جاش سر یا لحظه افسون دنید با بعد و برگشت پوالد که بود حسام به

 ! شد

 

 . دیکش ادیفر تیعصبان با بعد و

 ؟ مصرفا یب دیانداخت راه شو من واسه دشیببر نگفتم مگه ، نجاسیا چرا نیا_ 



 

 کنار که یمرد دو به توجه یب و افتاد راه افسون سمت به بلند یها قدم با و

 یبازو بود زده خشکشون پوالد یناگهان تیعصبان از و بودند ستادهیا افسون

 . دیتوپ دوتا اون به دوباره و ستهیبا کرد مجبورش و گرفت رو افسون

 !  رمیگیم حالتونو برگشتم یوقت ، چشمام یجلو از دیگمش_

 

 لب ریز و دیکش خودش سر پشت اوتو و افتاد راه افسون حال به توجه یب و

 .دیپرس بشنوه افسون فقط که یجور

 ؟ یخوب_ 

 

 بتونه یحت نکهیا یب سوخت یم پوالد یها انگشت تماس از دستش که افسون

 دست پوالد اما نداد یجواب و انداخت نییپا رد سرش کنه کنترل رو هاش اشک

 . دیپرس دوباره و نبود بردار

 ؟ یخوب_ 

 

 مقابله ییتوانا اما بود اومده جوش به خونش ، فشرد بهم رو لبهاش افسون

 : گفت فیضع و دار خش لیدل نیهم به نداشت

 !  پوالد متنفرم تتینها یب یخونسرد نیا و تو و از_ 

 

 پوالد که ارهیب رونیب پوالد دست از رو بازوش کرد یسع ییتقال اندک با و

 : گفت افسون گوش ریز بم یصدا و  تینها یب یتیعصبان با فقط و نداد اجازه

 ! کوچولو ریش یزیانگ نفرت ادم نیا مال تو و_ 

 

 کرد مجبورش بده افسون یها حرف یحت و تقال به یتیاهم  نکهیا بدون بعد و

 در و بشه اومده مهرافتاب گروه یاصل مقر به بردنش یبرا که ینیماش سوار



 نیماش رو افسون عمال و بست سرش پشت کنه نگاهش یحت نکهیا بدون رو

 ! نشست جلو خودش و کرد یزندان

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 !افتاد اتفاق عیسر یلیخ زیچ همه

 دهیدزد و یخاک ی جاده به دنیرس از بعد نیماش تصادف و نیماش افتادن راه

 . شدنش

 

 طرف اون و طرف  نیا به که یها ادم و برش و دور  اتفاقات  به منگ و جیگ

 به کس چیه و افتاده ریگ نیماش تو پوالد  چرا دیفهمینم و بود رهیخ بردنشیم

 . رهینم کمکش

 

 و کرده برخورد ییجلو یصندل به افسون و بودند کرده تصادف یبد شکل به

 ادشی درد افتاد پوالد به نگاهش یا لحظه یبرا یوقت اما بود شکسته سرش

 درد نداشت یتحرک چیه و شده خم جلو به که پوالد جون یب تن دنید با و رفت

 یجواب پوالد از یوقت اما کرد زدنش صدا به شروع اریاخت یب و فراموش رو



 در  که ببره جلو رو دردش پر تن خواست و شد نگران قبل از شتریب دینشن

  به تر تمام چه هر خشونت با و دهیکش رونیب چند توسط و باز اش یکنار

 . شد دهیکش یسمت

 

 !  شدیم برده مردها توسط یراحت به چون نداشت دهیفا تقال

 که یکسان توسط و ختیر بهم بود دهیکش پوالد که یا نقشه یراحت نیهم به

 .شد دهیدزد دونست ینم رو  تشونیهو

 

 رو سرش و نشست بودند کرده سوارش که یون کنج زده وحشت و نگران

 بود متنفر ازش  وهم داشت دوستش هم  که یپوالد به و گذاشت زانوش ی،رو

 . کرد فکر

 

 یبرا یاتفاق  چیه که بودند برداشته دعا به دست  زده  وحشت وجودش  تمام

  نگران نکهیا ، کردیم اش ونهید داشت حس  نیهم یطرف از و وفتهین پوالد

 ! دادیم ازارش شدیم بود خودخواه حد نیا تا که یپوالد

 تنش و کردیم درد قبل از شتریب پاش ، دیکش یقیعم نفس اه دنیکش با همزمان

 ییجا تا بود شده حال یب و کرخت بود اومده بهش که یفشار و درد خاطر به

 رو توانش تمام بعد  هیثان چند و شهیم دهیکش خواب عالم به داره کرد حس که

 . شد هوش یب و داد دست از

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 و کرد باز چشم اومد دردناکش ی گونه به که یفشار و صورتش شدن لمس با

 سر پشت که یاتفاقات تمام تا دینکش طول شتریب هیثان چند ، شد رهیخ سقف به

 ! بپره جا از و بده نشون واکنش بدنش و ارهیب ادی به رو بود گذاشته



 

 دقت صورتش به یحت و بود کنارش که یادم به توجه یب و دیپر جا از  نگران

 یمرد دیرس در ی رهیدستگ  به دستش یوقت اما دیدو در سمت  به بود نکرده

 خی هاش رگ یتو خون شد باعث و زد صداش رو اسمش سر پشت از اشنا

 !بزنه

 ؟یبریم فیتشر ییجا...  حافظ پوالد جاسوس....  بایشک  افسون_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ذهنش تو کنه تعرض بهش بود کینزد که یروز از وضوح به ردادیت یصدا

 ! دیشن یم کینزد یلیخ ی فاصله از رو صدا اون دوباره حاال و بود شده حک

 

 الیخ یراحت با و نبود الیخ انگار که ردادیت دنید با و برگشت عقب به شوکه

 ظالمانه که یدر به و رفت عقب کردیم نگاهش و دهیکش دراز تخت یرو

 . برخورد بود کرده اش یزندان

 



 نیا از که ردادیت اما نداشت رو یسوال چیه دنیپر جرئت ، کرد نگاهش دهیترس

 .دیپرس و داد هیتک تخت تاج به و دیکش باال رو خودش بردیم لذت تیوضع

 ؟ ادتهی که منو_ 

 

 .داد تکون یسر دروغ به افسون

 ! شناسمتینم نه_ 

 

 : گفت و دیخند نرم ردادیت

 ؟؟ واقعا_ 

 

 راه افسون سمت به دهنده ازار و اروم ییها قدم با و شده بلند تخت یرو از و

 . افتاد

 . میکرد مالقات همو یجور چه و کجا و میک من کنم یاداوری بهت دیبا پس_ 

 

 یمحلول از پر رو بود کنارش که یوانیل ، برداشت یا شهیش کنسول یرو از و

 . کرد رنگ زرد

 . شد افسون ی رهیخ زیت و اورد باال رو وانیل

 . ادیم ادتی یبخور که نویا_ 

 

 ینم و بود کرده ریگ تله تو اما کرد حس کامال رو خطر در به دهیچسپ افسون

 . کنه دایپ یفرار راه چیه تونست

 بدنش یاعضا تک به تک و رفت یم جیگ ،سرش نبود خوب حالش یطرف از

 . زدند یم ادیفر رو درد

 



 بهش بالخره ردادیت و کنه یحرکت نتونست پس بود دهیبر رو امونش پاش درد

 . برد باال  افسون یها لب یجلو تا رو وانیل و دیرس

 

 .دیپرس  وار طعنه و زد نیزهراگ یشخندین

 با؟یشک خانم ادیم ادتی بوشو_ 

 

 ریز و داده تکون رو دستش تیعصبان با و برد عقب رو سرش اخم پر افسون

 به برخورد با و شد رها ردادیت دست از وانیل که یجور ، زد ردادیت دست

 . شکست راحت یلیخ نیزم

 

 .دیخند و داد باال رو ابروش دو هر یناراحت چگونهیه بدون ردادیت

 ای شیزیبر صدبارم ، میدار رو  یدنینوش  اون بازم ، هست وانیل بازم_ 

 . یبخور ازش  کنمیم مجبورت اخر دست یبشکن وانویل

 

 ، فشرد و گرفت هاش انگشت نیب رو  افسون ی چونه رمنتظرهیغ یلیخ و

 : گفت خشم با و شد عوض صورتش حالت

  مطمئنم اما نبود کارخودت دیشا ، یکرد مارستانیب یراه منو شب اون_ 

 به زشیعز جاسوس که کنمیم یکار من حاال و بالس اون ی اصل عامل پوالد

 ! باشه مرده دیبا االن تا و اوردم در اونم پدر چند هر ،  بده پس تاوانشو  جاش

 

 یم اتفاق که اونچه به نسبت رو اش ینگران هاش دهیشن اما خورد جا افسون

  پوالد یبرا ینگران و وحشت و درد سر از رو هاش چشم.  برد نیب از افتاد

 دیدیم بیاس پوالد اگر اما ادیب کنار باهاش تونست ینم که یهرچند ، بست

 . شدیم ونهید که بود مطمئن

 



 اما بده هل رو ردادیت هاش دست با کرد یسع و فشرد بهم رو هاش دندون

 حرکت ادیز تونست ینم یدگید بیاس خاطر به افسون و بود تر چابک ردادیت

 . شد ردادیت ریاس هاش دست پس کنه

 

 از پر پس نداشت دهیفا گهید یکار پنهان ، کرد باز رو هاش چشم تقال یب

 . دیپرس حرص

 ؟ مرده که هیچ منظورت_  

 

 . اورد افسون یها دست یفشار ردادیت

 مثل قایدق....  بکشنش تصادف بعد دادم دستور ، کشتمش من نکهیا منظورم_ 

 ! شد کشته مهرافتاب گروه توسط هما

 

 .داد ادامه  شرارت با و زد یپوزخند ، دید افسون جیگ نگاه یوقت و

 ! نگفته بهت اش گذشته از یچیه ستیرئ ،انگار یبدبخت جاسوس چه_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 پوزخند بهش که ردادیت یپروا یب یها چشم به مایمستق رو نگاهش افسون

 : گفت و دوخت زدندیم

 ! ستین مربوط تو به_ 

 

 پر  ، رفت عقب قدم کی و کرده رها رو افسون ضرب به و دیخند اما ردادیت

 :گفت ازاردهنده یشکل به و دیکش یقیعم نفس لذت

 کس چیه بعد به نیا از چون کن غالف درازتو زبون گمیم اطالعت محض_ 

 ! برسه دادت به که ستین

 

 انگشت با که ینیح در و چزخوند افسون تن تمام یرو ، رو خطرناکش نگاه و

 : گفت کردیم لمس رو لبش ی گوشه

 جز تو بعد به امروز از چون کنم هتیتنب تیدراز زبون هربار بابت ممکنه_

 ! یمن اموال

 

 کجاست که کرد یم درک ، فشرد بهم تیعصبان از پر رو هاش دندون افسون

 تنش و قلب شدنش پناه یب و پوالد نبود تصور از...  اومده سرش ییبال چه و

 حاضر وجه چیه به اما بود یرانیو به رو و شده یشتریر چند یا زلزله دچار

 شب مهیخ عروسک به لیتبد و بده نشون ترس خودش از ردادیت یجلو نبود

 . بشه شیباز

 

 . دیغر  و کرد مشت رو دستش

 !  باشم تو مثل یاشغال مال که ستمین ارزون اونقدر من_ 

  

 : گفت زیام ریوتحق داد باال ییابرو ردادیت



 !  بابا نه_ 

 

 برداشتن و چرخش کی با و گرفت رو افسون یبازو ، زور از استفاده با و

 . دیپرس خندون...   تخت کنار یسراسر ی پنجره به دیکوب اونو کوتاه قدم چند

 ؟ یباارزش یلیخ یکنیم فکر_

 

 . دیخند شتریب ردادیت ، نداد یجواب اخم از پر افسون

 ؟ یکنیم دایپ نجات یکنیم فکر_

 

 نییپا افسون یلبها قصد به رو سرش ردادیت نباریا و  نداد یجواب هم باز افسون

 ردادیت صورت به ضیغ با و اورد باال رو دستش ناخوداگاه افسون که  اورد

 . زد داد کنترل یب و دیکوب

...  باشم که تمیزندان....  خورهیم بهم تو مثل یفیکث ادم از حالم! عقب گمشو_ 

 ! یکن الوده فتیکث تن و دست اون با منو دمینم اجازه بهت...  نباشه که پوالدم

 

 از بعد و گذاشت یلیس یجا یرو ، رو دستش و شد شوکه یکم ابتدا در ردادیت

 و رفت عقب عقب دیکشیم شعله نگاهش که یحال در و ستادیا صاف مکث یکم

 : گفت لرزوند رو افسون تن تمام که یجور اتاق از شدن خارج از قبل

 یزبون بلبل بازم نمیبب خوامیم یبد جون که کردم یکار یوقت ، ادیب که شب_ 

 ؟ انهی یکنیم

 

 تو شد آوار چطور افسون که دیند و دیکوب بهم رو در ، شد خارج اتاق از و

 !  خودش

 



 نیسختتر براش ختنیر اشک و اورد ینم کم مشکالت تو وقت چیه که یافسون

 که یپوالد و خودش یبرا و ختیر یم اشک بهار ابر مثل حاال بود ممکن کار

 ! کرد یم هیگر خون نبود گهید

 

 دادیم فشار زانوهاش به رو سرش که یحال در و بود کرده بغل رو خودش

 ! زدیم زجه

 !هاش رفته دست از تمام یبرا

 . بود نفرتش و عشق تمام که پوالد یبرا

 ! دادیم جون ردادیت ی هرزه نگاه ریز داشت که خودش یبرا

 !  برادرش و خانواده یبرا

 

 وحشتناک کابوس نیا از دیشا که دیام نیا به ختیر یم اشک زیچ همه یبرا

 یوقت اما برادرش و مادر کنار اش خونه به برگرده زودتر چه هر و بشه داریب

 نیا تمام دیفهم شد کرخت تنش و دیخشک هاش اشک و گذشت ساعت نیچند

 وحشتش و ترس شدیم تر کینزد شب به که چه هر و محضه تیواقع اتفاقات

 ! کرد یم دایپ شیافزا هم

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 . زد داد

 کن ولم_

 . گرفت رو بازوش و زد شخندین ردادیت

 !  که خوبه جات چرا_

 

 بعد و شد رهیخ شدیم تر کینزد بهش لحظه هر که تخت به ، کرد تقال افسون

 : گفت یعصب

  خوامینم....  خوامینم نویا من ؟یفهمیم ، نامشروع یرابطه گنیم نیا به_

 ..  بزنه بهم دستشو تو مثل یکثافت

 !  کن ولم. 

 

  افسون دست دو هر مچ حاصلش یب یتقالها و افسون به تیاهم یب ردادیت اما

 رو کراواتش چپ دست با و گرفت راستش دست  بزرگ یها انگشت نیب رو

 .داد هلش تخت یرو  منتظره ریغ یلیخ و کرد باز

 دیبا یکی بالخره...  یباش من با دیبا تو و نامشروع رابطه شهیم االن از_

 ... کنه صاف پوالدو حساب

 

 . خاروند رو لبش ی گوشه و انداخت افسون به یلذت پر  نگاه و



 صاف حسابشو دیبا تو جاش به پس نکرد میراض  مردنشم یول کشتم که اونو_ 

 ! یکن

 

 دادیب و داد به توجه یب و گرفت رفت یم عقب عقب که  رو افسون یپا مچ و

 اسلحه یسرد برسه افسون به دستش نکهیا از قبل اما شد خم سمتش به افسون

 . ستادیا حرکت از و کرد حس گردنش پشت رو

 

 تیعصبان با کنه رها رو افسون نکهیا بدون و انداخت افسون به ینگاه مین

 : گفت

 ؟یکنیم یغلط چه نجایا...  یهست یک_ 

 

 سر به یشتریب فشار اسلحه با بود پوشونده رو صورتش که دست به اسلحه فرد  

 اخم قبل از شتریب ردادیت....  ادیب نییپا تخت از که کرد اشاره و اورد ردادیت

 یعصب کوتاه یسکوت از بعد و ستادیا مرد یجلو و کرده رها رو افسون و کرد

 . زد داد حرص از پر و

 ؟ یهست یک.   کهیمرت بزن حرف_  

 

  بم و گرفته ییصدا با و گرفت نشونه رو ردادیت مرد که رفت جلو قدم کی و

 :  گفت

 ! کنمیم ابکشت یبخور تکون جات از_ 

 

 : گفت یدستور و انداخت افسون به ینگاه مین و

 نکردن؟ که تتیاذ! رونیب برمتیم نجایا از ، نییپا ایب_ 

 



 کردیم تحمل رو وزنش یسخت به یحال در دهیترس و شوکه ، نداد یجواب افسون

 . دیپرس...   ستادیا خوران تلوتلو و کرد زونیاو تخت یرو از رو پاهاش

 ؟ یاومد یک طرف ؟از یهست یک تو... تو_ 

 

 . داد جواب حوصلهیب و تند و انداخت ردادیت به ینگاه مین مرد

 ! فرستاده مارو حسام_ 

 

 با بعد و دیتاب اش زده وحشت قلب به یدیام ی روزنه ، زد یمحو لبخند افسون

 :  گفت لب ریز الیخ یراحت

 ! اس زنده واقعا انگار_ 

 

 . دیپرس عجول و شد ناخوش ناخوشش خوشش حال افتاد پوالد ادی به که بعد و

 کجاست؟ اون...  حافظ پوالد...   پوالد_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 یمعن چیه نتونست افسون که کرد اکتفا سر داد تکون به تنها و نداد یجواب مرد

 : گفت تنها و کرد نگاهش استفهام با و کنه افتیدر ازش یا

 !  رفتنه وقت_

 

 : گفت یدستور دیرس یم نظر به شوکه که ردادیت به رو و

 ! وفتیب راه_

 

 . دیپرس افسون از متیمال با و

 ؟ یبر راه یتونیم_ 

 

 .داد جواب ختهیر بهم و نگران افسون

 ! تونمیم_

 نشو دور ازم میدینرس امن محل به یوقت تا و کن حرکت من کنار ، خوبه_

 ! خطرناکه یلیخ نجایا

 

 : وگفت کرد مشت رو دستش ، انداخت نییپا رو سرش افسون

 ! باشه_

 

 . کرد اشاره ردادیت به اسلحه سر با مرد

 ... کنمیم حرومت گلوله هی که نباش زاینچیا و فرار ،دنبال باغ سمت میریم_ 

 

 هلش جلو به اسلحه سر با  و بست پشت از دستبند با رو ردادیت دست دو هر و

 . داد

 ! جلو وفتیب_ 



 

 به که الیو یکنار سالن از گذشتن از بعد و کردند عبور کوتاه راهرو   کی از

 شدند باغ وارد باغ به یمنته یپشت در از بود رفته فرو سکوت در یبیعج شکل

. 

 

 یا اشاره دست با مرد گذاشتند بود رفته فرو یکیتار در که یباغ به پا که یوقت

 توسط هم افسون و شد برده یسمت به نفر چند توسط ردادیت بعد هیثان چند و کرد

 قرار ییسرپا درمان تحت بودند پرستار و اریهم مرد ی گفته به که دونفر

 .گرفت

 

 ییصدا چیه چرا که سوال نیا و بردیم سر به وحشتناک یسکوت در الیو هنوز

 که یزمان و بود کرده پر رو ذهنش رسه ینم گوش به الیو از یقسمت چیه از

 به بودند شده پنهان ها درخت پشت که یافراد به ینگاه مین شد کامل درمانش

 . دیپرس بعد و انداخت پوالد ای و حسام کردن دایپ دیام

 ! ساکته انقدر یچ همه چرا_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۱۶ ،۲۰۱۸/۷/۲۴(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 



 262_پست#

 

 ! مینکرد شروع اتویعمل هنوز چون_

 

 مهربون یلبخند و نافذ ینگاه با که دید رو یمرد و برگشت عقب به افسون

 . شده رهیخ بهش

 : گفت و کرده تکرار رو لبخندش مرد که کرد نگاهش متعجب

 ی پرونده و گروه نیا  فرمانده و مسئول هستم دوست یعل ارسالن من سالم_ 

 . کردیم کار روش حسام که ییدارو قاچاق

 

 نظر اظهار و شه بلند که بود اون از تر خسته ، برگشت عقب به کامال افسون

 بیعج یفضا براساس و بکنه بود ستادهیا جلوش که یفرد مورد در یخاص

 . دیپرس دیترد با اطرافش

 یخطرناک نیا به یگروه طور چه ؟ دیداد نجات منو راحت انقدر طور چه_

 . کرد خارج الیو از رو ما راحت یلیخ و رهیبگ رو شما مامور نتونسته

 

 . داد جواب و زد یتر پهن لبخند مرد

 ! دمیشن که یهست یهمونطور_ 

 

 : گفت و کرد  اخم افسون

 ! نبود نیا من جواب_  

 

 : گفت و دیخند نباریا ارسالن



  دادم که یقول خاطر امابه کنمینم شرکت یاتیعمل چیه تو مایمستق اصوال  من_ 

 که داشته رو ارزشش که نمیبیم ،  شدم ماجرا وارد شخصا تو نجات یبرا

 ! دختر یسرسخت یلیخ تو...  یکن دایپ نجات

 

  چرا ، زدیم حرف بیعج روش به رو مرد ، فشرد بهم رو هاش لب افسون

 ، شد بلند  پس بده نجاتش شخصا و بده قول خاطرش به که بودیم مهم انقدر دیبا

 ازارش که یفکر و اطراف و دور اون پوالد کردن دایپ یبرا هودهیب یتالش با

 . دیپرس دادیم

 پوالد گهید یکی و حسام شما مامور یکی  شناسنیم خوب منو نفر دو تنها_  

 حافظ پوالد  نکهیا  دوم و  اولم سوال جواب اول خوامیم جواب تا چند من... 

 ؟ مهمه انقدر قول نیا چرا و دیدیشن یک از من مورد در نکهیا سوم و کجاست

 مثل یادم که باشه مهم انقدر دیبا چرا ارزشه یب جاسوس هی که من مثل یادم

 داره ربط هما اسم به یزن به ایقضا نیا نکنه ؟ بده نجات منو و ادیب شخصا شما

 ؟

 

 از بعد روش به رو دختر شدینم باورش ، کرد نگاهش متعجب ارسالن

 حد نیا تا و بود شده سرپا بود دهیشن شینفوذ مامور از که یزیچ اون گذروندن

 درست دیبا رفتار نیا اومد نظرش به بعد اما کنه مطرح رو سواالتش  تیجد با

 . باشه درست دیبا افسون یسرسخت به یانسان یبرا ، باشه

 

 . داد جواب زنهیم هیکنا که انگار و کرد نگاهش تیجد با و  جمع رو لبخندش

 خاطر نیهم به میدار ادیز ینفوذ روابطمون از یکی لطف به خونه نیا تو ما_ 

 خونه نیا نیرزمیز میخوایم ما که یزیچ نکهیا و میبد نجاتت میتونست راحت

 شک تا دنیم کیکش نجایا یکمتر افراد عتایطب پس خونه خود تو نه اس

 حسام از رو زایچ یسر هی نکهیا سومت سوال مورد در....   نشه زیبرانگ

 و تو بدون فقط اما بزنم یحرف تونمینم هم هما مورد در اما بماند شیباق دمیشن

 !  دیندار هم به یربط چیه هما

 



 . داد ادامه یا سرفه تک با و کرد نگاهش زیت و

 ردادیت دستور به شدنت دهیدزد واقع در ، شده حمله بهش بگم دیبا هم پوالد_ 

 .دادند قرار هدف مورد رو پوالد و شده انجام باند   نیا ی سرکرده پسر که بوده

 

 .دیپر حرفش نیب و کرد نگاهش طاقت یب افسون

 اس؟ زنده دیبگ فقط_ 

 

 پس زدند صداش سر پشت از که بده جواب خواست و کرد یمکث ارسالن 

 : گفت فقط و کرد قطع رو حرفش

 ! یشیم زیچ همه متوجه یکن صبر که کمی_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ارسالن نکهیا از قبل سواالتش موندن جواب یب از یعصب و ناراحت افسون

 . رفت سمتش به و کرد تند پا بشه دور



 : گفت و ستادیا ازش فاصله با دیرس بهش یوقت

 . شدم کالفه شدن سر به دست همه نیا از من ؟ ادیم یک.. یزود به.. نیا_

 

 از یکی به یا اشاره و انداخت بهش چشم ی کناره از ینگاه مین ارسالن

 : گفت و کرد افرادش

 بهت راحت یلیخ زویچ همه تونمینم که میدار تیمعذرو یسر هی ، یزود به_

 . یبش خبر با زیچ همه از بشه تموم اتیعمل نیا یوقت دمیم قول بهت اما بگم

 

 عمرش طول   تو بار نیاول یبرا ، رفت فرو فکر به و دیکش یقیعم نفس افسون

 : گفت و برداشت بودن عجول و عجله از دست

 .کنمیم صبر...  باشه_

 

 . داد جواب و زد یمحو لبخند ارسالن

 .میزنیم حرف زیچ همه مورد در بعدا...  امن یجا هی فرستمتیم فعال_

 ؟ االن_

 نجایا از رو تو افرادم...  یبش اتیعمل نیا ریدرگ تو خوامینم...  االن قایدق_

 . برنیم

 

 دیبا شدیم تکرار بود افتاده قبال که یاتفاق اگر ، کرد نگاهش دیترد با افسون

 ؟ کرد یم کاریچ

 : گفت تیجد با بعد و کرد دنبال رو افسون دیترد خط ارسالن

 هی بهت بزار یکنیم فکر یبش دهیدزد برنامه از خارج دوباره نکهیا به اگر_

 ... بگم ویزیچ

 



 یشخندین ارسالن ، شد رهیخ ارسالن یروزیپ از پر صورت به کنجکاو افسون

 .داد ادامه و زد

 هاش نقشه زدن بهم یبرا و بود شده خبردار پوالد یاصل هدف از ردادیت دیشا_

 با تونمیم خاطر نیهم به  میبود حرکتش نیا منتظر ما واقع در اما دیدزد رو تو

 .کنهینم دتیتهد بعد به االن از یخطر چیه بگم بهت نانیاطم

 

 : گفت و دیخند نرم ارسالن که کرد نگاهش متعجب افسون

 . بمون منتظر اونجا و برنتیم که ییجا به برو فعال...  یفهمیم بعدا_ 

 

 . کرد اشاره بود ستادهیا کنارش خبردار که یمامور به و

 ....  رسونه یم رو تو یرحمت سروان_ 

 

 . کرد اضافه سرش چرخوندن با و

   بمون همونجا و برسون گفتم بهت قبال که ییجا به رو بایشک خانم ، سروان_

 ! حق پناه در... 

 

 یکم از بعد و شد رهیخ ارسالن رفتن به افسون ، شد دور یخداحافظ یب و

 . دیپرس یرحمت سروان از  مکث

 ؟ برم دیبا کجا_

 

 . داد جواب تیجد با و لبخند یب یرحمت ستوان

 باال صدا سرو که یزمان قایدق دیبا ما و شهیم شروع داره کم کم اتیعمل_

 ستین ما به حواسش یکس که هیزمان موقع اون چون میبش خارج نجایا از گرفت

. 

 



 : گفت و کرد اشاره یسمت به دست با و

 ! طرف نیا از_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 که یافراد کنار از شدن رد نیح در و افتاد راه یرحمت ستوان سر پشت افسون

  مانند فنس و بلند یها درتخچه و ها درخت پشت رو خودشون یخاص نظم با

 با که دید رو ردادیت یتصادف یلیخ و انداخت ینظر بودند کرده پنهان ینیتزئ

 . شهیم محافظت دونفر توسط و نشسته یا گوشه بسته یها دست

 

 به رو و رفت ردادیت سمت به و کرد کج رو راهش دیرس ذهنش به که یفکر با

 که یا نهیک کردن یخال یبرا و انداخت شیشونیپ به یظیغل اخم ، ستادیا روش

 : گفت کردیم ینیسنگ دلش رو

 ! یبپوس زندان تو دوارمیام ، نهیهم تو مثل یبدبخت ادم عاقبت_ 

 

 . برگشت عقب به ردادیت یصدا با که شد رد کنارش از و

 ؟یه_ 



 

 انداخت یم لرزه به رو یکس هر تن و بود مبرهن و واضح ردادیت نگاه ی نهیک

 ، شد اش رهیخ بشه ردادیت ی نهیک یها شعله ریدرگ نکهیا بدون افسون اما

 : گفت و زد یپوزخند افسون یخونسرد دنید با ردادیت

 یبود لهیوس هی که ییتو...  من نه ییتو بدبخته که یاون نجایا ، نکن اشتباه_  

  داشت ارزش واسش یلیخ که یزن انتقام...  رهیبگ رو هما انتقام بتونه پوالد تا

 پوالد ی خانواده که رو هما یجا یتونینم وقت چیه و یا لهیوس هی فقط تو... 

 !یریبگ بود

 

 

______________ 

 

 

 

 رهیخ اطرافش به خواب مهین و جیگ ، شد داریب خواب از که بود شب یها مهین

 . دیکش خوابش از  خسته یها چشم به یدست و شد

 

 یرحمت ستوان همراه به اومد ادشی و اومده نییپا تخت یرو از یتشنگ حس با 

 بدون که بود شده یعصب یحد به قبل شب واقع در ، بود اومده خونه نیا به

 با که یمختصر یی  اشنا و خونه به دنیرس از بعد و نیماش سوار یحرف چیه

 به مجبور ازاردهنده افکار از فرار یبرا رو خودش بود کرده دایپ خونه طیمح

 . بود کرده خواب

 

 و گرفته یباز به رو روانش و روح بود آورده زبون که ییها حرف با ردادیت

 بیتخر از فرار یبرا که یراه تنها پس بود کرده قبل از بدتر رو بدش حال

 یخبر یب عالم به و بخوابه که بود نیا داشت هودهیب افکار توسط ذهنش شدن



 کردیم فکر که یزمان درست و بود شده داریب یتشنگ اثر در حاال اما بره فرو

 وقفه یب و آروم و بود دهیخواب مبل یرو که آشنا یمرد ی هیسا دنید با تنهاست

 گذاشت دیکوب یم محابا یب که قلبش یرو رو دستش و دیپر جا از دیکشیم نفس

. 

 

 بسته و باز جانیه فرط از رو هاش چشم نهیب ینم خواب شد مطمئن که یوقت

 . افتادند راه مبل سمت به اریاخت یب پاهاش و کرد

 

 با و شد رهیخ پوالد یزخم صورت به دلتنگ و کرد اخم ، زد زانو مبل کنار

 جلو رو دستش بود شده پخش اش یشونیپ یرو نامرتب که موهاش لمس هوس

 مچ بزنه لبخند خواستیم که یزمان قایدق اما  کرد لمس رو موهاش ینرم و برد

 کردیم نگاهش خمار و باز مهین یها چشم با که پوالد بزرگ دست ریاس دستش

 . زد خشکش و شد

 ... هما.... مامان...  هما ؟ ییتو_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 . کرد نگاهش شده درشت یها چشم با و شد پرتاب عقب به سرش  شوکه

 

 : گفت لب ریز

 ؟ پوالده مادر هما مادر؟_

 

 کامال هنوز که پوالد به و نشست نیزم یرو مبهوت ، دیکش عقب رو دستش و

 . زد صدا رو اسمش و کرده نگاه بود نشده داریب خواب از

 پوالد؟_

 

 ، کرد اخم افسون یصدا دنیشن با پوالد

 یصدا بعد و زده صدا رو مادرش  بشه داریب کامال که نکهیا از قبل اومد ادشی

 . بود دهیشن زدیم صداش که رو افسون بهت از پر

 

 سر به خواب در که یزمان رو" هما" تیهو تیواقع که شد متوجه وضوح به

 و نشست صاف ، فرستاد موهاش نیب رو اش پنجه یعصب ، کرده فاش بردیم

 و شد یعصب قبل از شتریب شونشیپر یموها و  لباس اون تو افسون دنید با

 . فشرد بهم رو هاش دندون

 

 و کردیم نگاهش شده درشت ییها چشم با تشیوضع به توجه یب اما افسون

 . بود دیدیم که یخواب از شدن داریب منتظر

 

 پر و حوصله یب  و اوردین تاب رو افسون ی رهیخ نگاه پوالد گهید طرف از

 شعله مهابا یب که رو خشمش کرد یسع و انداخت نییپا رو سرش حرص از

 .  کنه کنترل دیکشیم

 



 تر اروم یکم که پوالد دیکش درازا به نشونیب سکوت یوقت و گذشت قهیدق چند

 : گفت برنده و زیت و اورد باال رو نگاهش بود شده

 ؟ینیبش جلوم وضع نیا با یخوایم یک تا_

 

 دراورد حرکت به رو لرزونش یها لب ، نشد پوالد حرف یمعن متوجه افسون

 . زد صداش و

 ؟ پوالد_

 

 رو مشتش ، داد دست از رو ارامشش هم باز افسون یصدا دنیشن با پوالد

 بکشه رو ردادیت دیبا کرد فکر خودش  با و زد پوزخند زهرالود و کرد سفت

 .دیغر.... 

 ! خودمم_

 

 دوباره کرد مجبورش و نشوند افسون یها چشم به اشک پوالد یصدا تیواقع

 . بزنه صداش

 پوالد؟_ 

 

 . کشتیم رو ردادیت و رفت یم دیبا حتما ، بست چشم

 ، بود ، بود دهیشن ارسالن از  که ییها دهیشن و ردادیت افسون حالت نیا مسبب

 : گفت  بم و خشونت پر لب ریز

 . ام زنده_

 

 لحن اون با و بود نشسته جلوش سالم و  زنده پوالد  ، زد لبخند بالخره افسون

 . زدیم حرف باهاش شیشگیهم

 



 : گفت و زد پس رو هاش اشک قیعم ینفس دنیکش با

 . یا زنده اره_

 

 . کرد اضافه دار خش و تلخ و داد باال رو سرش و

 ! شکر رو خدا_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 نیا تو که یافکار تمام و مادرش از رو افسون ذهن دیبا ، دیکش یپوف پوالد

 رو خودش ذهن دیبا اون از تر مهم و کرد یم پرت کردیم فکر بهشون لحظه

 . کردیم پرت دشیدیم شکل نیا به حاال و بود شینگران تمام که یافسون از

 

 گفت و رفت اشپزخونه سمت به ، کرد افسون به رو پشتش ، شد بلند ضرب به

: 

 ؟ باشم مرده یبود دهیترس_



 

 تیواقع یتازگ به"  هما" تیهو کشف و مادر ی کلمه دنیشن از بعد که افسون

 در نداد پوالد یمعن یب سوال به یجواب بود کرده درک رو پوالد بودن زنده

 و زد چنگ بود هاش چشم یجلو که یزیچ نیاول به یعصب و شد بلند عوض

 . کرد پرتاب پوالد سمت به

 

 افسون و افتاد نییپا ، کرد برخورد پوالد کمر به قایدق یکاغذ دستمال ی جعبه

 .دیغر و ستادیا ، شد بلند بود ناراحت و یعصب که

 ؟ نهیا من ینگران نهمهیا جواب واقعا_ 

 

 و دیخند افسون العمل عکس به ناخوداگاه و انداخت نییپا رو سرش پوالد

 . دیپرس

 یخواستیم اونوقت بود گلدون یکاغذ دستمال یجا دیشا... میبکش بود ممکن_

 ؟ یکن کاریچ

 

 : گفت و فرستاد هاش دندون ریز فشار با رو نشیریز لب افسون

 . بود گلدون کاش_ 

 

 شخندین و شد رهیخ یشلختگ از پر افسون به مایمستق و برگشت عقب به پوالد

 : گفت زنان

 ؟ یکن درمانم وضعت نیا با یتونستیم شدمیم یزخم اگر_ 

 

 . دیپرس و کرد اخم افسون

 چشه؟ وضعم_

 



 : گفت و داد تکون تاسف ی نشونه به یسر پوالد

 . بنداز خودت به نگاه هی_

 

 لباس طرز متوجه تازه که یافسون و گذاشت جلو به قدم کی  ترسوندن یبرا و

 در اما دیپر جا از بود زده خشکش و شده اش رفته فرو درهم یموها و دنیپوش

 از که ینور معرض در گردنش کنه فرار و بره عقب خواستیم که ینیح

 نکهیا از قبل ، شد یبیعج زیچ متوجه پوالد و گرفت قرار اومد یم اشپزخونه

 کناره چراغ ازادش دست با و دیکش رو بازوش بشه خارج دسترسش از افسون

 . کرد روشن رو وارید ی

 

 چیه به بود شده خارج اتاقش از یوقت ، دیکش پس رو دستش زده خجالت افسون

 پوالد دنید با و بود نکرده پوشش به یتوجه و نهیبب رو پوالد نداشت توقع وجه

 به پوالد که یزمان یول بود کرده فراموش رو خودش یحت ، رو زیچ همه

 که یزیچ تنها بود شده دنشیپوش لباس طرز متوجه و کرد اشاره پوشش

 اتاق از تونه یم که یزمان تا و کنه فرار پوالد دست از که بود نیا خواستیم

 . ادین رونیب

 

 : گفت کنان تقال پس سوختیم شرم از صورتش

 . برم بزار...  کن ولم_ 

 

 چشم با و کرده کج سمتش به رو سرش افسون یتقال به توجه بدون اما پوالد

 . کرد داشیپ بالخره که بود یزیچ یجستجو در شده زیر یها

 به پوالد خون شدیم باعث که بود بسته نقش افسون گردن یرو یبزرگ یکبود

 . ادیب جوش

 



 فکر نیا خاطر به و رداد  یت کار یکبود نیا که بود سرش تو فکر نیا مداما

 . دیکش داد و کنه تحمل نتونست که ییجا تا شدیم تر نیخشمگ لحظه به لحظه

 ؟ هیشرفیب کدوم کار گردنت رو یکبود ه؟یک کار_

 

 

✨ 

✨✨ 
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✨✨✨✨ 

 

 [۷:۲۰ ،۲۰۱۸/۷/۳۱(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 267_پست#

 

 یحال در و دیکش عقب رو خودش اما خورد یسخت تکون پوالد داد از افسون

 فاصله پوالد از حال نیع در و بپوشونه دست با رو گردنش کردیم یسع که

 : گفت رهیبگ

 .است ساده هیکبود هی فقط نیا...  نزنه سرت به اشتباه فکر_ 

 

 قرار بازوهاش حصار تو قایدق افسون که ستادیا یجور اما کرد رهاش پوالد

 بلند شدیم تر سرخ لحظه به لحظه که یافسون از صبر کم و تحمل یب ، رهیبگ

 .دیپرس

 ؟ ستین اون کار ؟ نکرده تتیاذ  یعوض ردادیت اون_ 

 



 رشیگ اتاق تو که یشب و ردادیت یکارها یاداوری با ، رفت تر عقب افسون

 و افتاد پته تته به ، شد فشرده اش نهیس ی قفسه سرخو ازقبل شتریب بود انداخته

 : گفت تنها

 !  نه_ 

 

 زد موهاش به یچنگ آشفته بود گرفته نظر ریز رو افسون حاالت تمام که پوالد

 .زد داد صداش آوردن نییپا بدون و

 . بگو راستشو_ 

 

 قدم چند و گرفت مشت به رو لباسش ، دیپر جا از پوالد بلند یصدا از افسون

 کردنش فرار از یریجلوگ یبرا رو دستش مچ پوالد که رفت عقب به کوتاه

 وارید به ، فشرد هاش انگشت نی،ب برد باال رو دستش مرحله چند در ، گرفت

 . زد صدا رو اسمش و چسپوندش

 ؟ افسون_ 

 

 فشرده وارید و پوالد یها انگشت نیب که دستش مچ به و ستادیا تقال از افسون

 گفت یسرد به تنها و کرد فروکش  تنش عطش تمام کبارهی به ، شد رهیخ شدیم

: 

 ! کن ول مچمو_ 

 

 . دیپرس ناخوداگاه و خورد جا افسون ناگهانب رییتغ از پوالد

 خوبه؟ حالت_

 

 خودش در که یتوان تمام با و انداخت پوالد به نیخشمگ و سرد ینگاه افسون

 :گفت و دیکش پس رو دستش داشت سراغ



 !  خوبم_

 

 پر و برنده و کرد اش شده ازاد دست مچ دادن ماساژ به شروع انزجار با و

 :گفت نهیک

  رگ وفتادهین که یاتفاق بابت ستین الزم ، خوردم که ییکتکا مال تنم یکبود_  

 ای خوردم افرادت از که باشه یکتک بابت یکبود نیا دیشا...  یکن پاره گردن

 . ور اون و نیا یکردیم پرت که ها موقع اون بابت

 

 .داد ادامه و زده زل پوالد یها چشم به مایمستق و برد باال رو سرش و

....  ومدیبرنم یکس دست از یکمک چیه هم افتاد یم یاتفاق اگر که چند هر_ 

 . شدمیم  له من فقط وسط نیا

 

 بود شده آزاردهنده و نیسنگ یبیعج شکل به نشونیب یفضا ، کرد  اخم پوالد

 چرا که بود عجب در تنها و نبود یخبر چیه ششیپ لحظه چند تیعصبان از اما

 نیهم به کردیم رفتار خشک و سرد حد نیا تا و کرده رییتغ کبارهی به افسون

 شد کاسته مچش درد از یکم  که یوقت  افسون و  بزنه یحرف نتونست لیدل

 : گفت طلبکار و کرد فوت رونیب به رو نفسش

 . ریبخ شب....     نزن دست  من دست مچ به وقت چیه گهید_  

 

 پشت رو در و  شده اتاقش وارد پوالد یعصب و متفکر یها چشم یاجلو و

 شدیم متوجه رو  افسون یناراحت لیدل کم کم یحال در رو پوالد و بست سرش

 کف با چطور بود کرده که یاشتباه از ناراحت پوالد که دیند و گذاشت  تنها

 . دیکوب اش یشونیپ به دستش

✨ 

✨✨ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 به نهیبب کباری یبرا یحت رو پوالد نکهیا بدون افسون که یوقت بعد روز دو

 برگشتن یبرا یامادگ و خونه کردن زیتم مشغول بالفاصله ، برگشت خونه

 از یاثر که ییروزها از یکی عصر در اثنا نیهم در شد رایسم و مادرش

 خونه یجلو رو حسام گشتیبرم رضا دارید از یتازگ به افسون و نبود پوالد

 یکاف به رو اون یدستپاچگ یکم با حسام ، شد حالش یایجو یوقت و دید اش

 همراهش خواست ازش و کرده دعوت بود دور افسون ی خونه از که یشاپ

 .رفت افسون و بگه بهش رو دعوت نیا یلیدل تا بره

 

 و اومده حرف به بالخره اما بود دستپاچه اندازه از شیب حسام شاپ یکاف تو

 یخواستگار ازش ختیر یم عرق وضوح به که یحال در مقدمه یب یلیخ

 .کرد

 

 اما بود کرده ناراحت یحدود تا و شوکه رو افسون که منتظره ریغ اتفاق کی

 گفت نکهیا از بعد و بده یمنف جواب بهش همونجا نتونست حسام اصرار به بنا

 .برگشت خونه به کنهیم فکر درخواستش به



 

 .  کرد تکرار خودش با رو حسام بارهادرخواست و بارها 

 دونستن و ردادیت یها حرف اما داشت تعلق پوالد به اش عالقه و روح تمام

 ترس بدتر همه از و بود افتاده نشونیب که یادیز اتفاقات و هما یوجود تیواقع

 بخواد تا بود داده هم دست  به دست بفهمه رو ماجرا تیواقع مادرش نکهیا از

 . بده مثبت جواب حسام به که

 

 ، بود شده ترسش باعث که یپوالد ، بود کرده لج پوالد و خودش با واقع در

 با مشابهش اعمال خاطر به بارها   بارها و بود ترسونده مرگ حد تا رو اون

 .بود شده اش سهیمقا پدرش

 

 و  نرفته دنشید به کباری یبرا یحت ییتنها و گذشته روز چند در که یپوالد

 . بود کرده رها یواقع یمعنا به رو اون

 

 و کالفه قبل شب یخواب یب اثر در روزها و دیدیم کابوس ها شب همه از بدتر

 سرد رفتار با افسون و برگشتند خونه به رایسم و مادرش نکهیا تا بود یعصب

 میتصم بار نیاول یبرا و شد قبل از تر بغرنج تیوضع و شد مواجه مادرش

 داده یجواب هاش تماس از کدوم چیه  به یوقت اما بزنه زنگ پوالد به گرفت

  پس  شد قبل از تر یقو ذهنش در  گرفتن قرار سواستفاده مورد  تصور نشد

 رفته قبال که یشاپ یکاف به خواست ازش و گرفت تماس باهاش حسام که یزمان

 یکاف یکینزد به  که یوقت اما بده مثبت جواب بهش گرفت میتصم بره بودند

 و یباخودخواه و شده دایپ اباد ناکجا از پوالد ی سروکله بود دهیرس شاپ

 . شد شاپ یکاف به رفتنش از مانع زود از استفاده

 

 توجهش تمام هم پوالد و کرد ینم صحبت عنوان چیه به راه طول در افسون

 افسون پوالد و دندیرس پوالد یمیقد ی خونه به نکهیا تا بود داده یرانندگ به رو

  و بشه خونه وارد کرد مجبور رو



 .  کرد مطرح رو سوالش نیاول طاقت یب و کرده قفل سرشون پشت رو در

 اونجا؟ یرفت چرا_

 

 چشم از رو نگاهش ، رفت عقب قدم کی پوالد پرخون نگاه دنید با افسون

 : گفت و گرفت پرنفوذش یها

 برم؟ که خواست ازم_ 

 

 .کردیم ییخودنما و زدیم نبض وضوح به پوالد گردن ی برجسته رگ

 ! یرفتیم دینبا _

 

 بود شده رشیگ بانیگر که یا یدلتنگ بلعکس و داد قورت سخت رو دهنش اب

 . دیپرس سرد

 برم؟ دینبا چرا_

 

 رو تنومندش کلیه و بلند قد شهیهم مثل ، کرد کم رو نشونیب ی فاصله پوالد

 .دیپرس مالکانه ، انداخت هیسا افسون صورت

 ؟ یرفت چرا بگو تو_

  

 در پوالد که بود مشخص وضوح به ، داد قورت رو دهنش اب باز افسون

 . دیپرس خودش از پس ستادهیا تحمل و صبر از حد نیاخر

 یچ...  بدم مثبت جواب شیخواستگار به که رفتم بگم...  بگم؟ دیبا یچ_ 

 بدم؟ جواب

 



 انگشت حرکت با لمس یب رو ش چونه پوالد نکهیا تا نداد یجواب و دیگز لب

 : گفت یسوال گر نوازش اما محکم بار نیاول یبرا و اورد باال اش اشاره

 نه؟ مگه یدونیم نویا یکن فکر بهش یندار حق تو_  

 

 یبزرگ وحشت دونستیم رو ماجرا پوالد نکهیا ، ستادیا حرکت از افسون قلب

 . برد نیب از رو ترسش سهولت به پوالد یبعد حرکت اما کرد منتقل بهش رو

 

 رو سرش و برگرفتند در رو گردنش ، خوردند سر نییپا به پوالد یها انگشت 

 رو دلش که ییصدا تن همون با و دهیکش سمتش به افسون یلبها به رهیخ

 :گفت ارومتر لرزوندیم

!  تو و منم فقط... باشه ذهنت تو یمرد چیه نکهیا بدون ، یمونیم نجایهم تو_ 

 ! گهید مرد جیه نه منم باشه سرکوچولوت تو دیبا که یاون

 

✨ 

✨✨ 
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 پوشوند رو صورتش هاش دست با یناراحت و جانیه همزمان هجوم از افسون

 .دیپرس وار ناله و اومد فرود زانوهاش یرو و



 ؟یکنیم تمیاذ چرا ؟ یداریبرنم  سرم از دست چرا_ 

 

 افسون  شرم از شده  سرخ صورت یجا یجا  به رو اش رهیخ نگاه پوالد

 وگرفته  بم  و کرد یمصلحت یا سرفه ، دیکش گردنش به یدست کالفه و دوخت

 : گفت

 .یدونیم بهتر نویا  خودت ،  ستین دادنت ازار قصدم_ 

 

 سرش و اورد نییپا رو دستهاش بده نشستنش حالت تو یرییتغ  نکهیا یب افسون

 :گفت و  گذاشت زانوهاش یرو ، رو

 ینم...  هیچ کارا نیا از  منظورت  فهممینم...  دونمینم یچیه گهید من_  

  من...  یبد ازارم و یاریدرب یباز اقاباالسر  واسم یخوایم مدام  چرا فهمم

 ! هیچ تو درد  فهممینم واقعا

 

 .داد جواب سرعت به اما شد یعصب و کرد اخم پوالد

 مال  یعنی یمن مال گمیم یوقت  ؟ ستین واضح یمن واسه تو  گمیم که نکهیا_ 

 . باشه داشته رو تو نداره حق من ریغ یمرد  جیه و یمن

 

 طلبکارش نگاه و نشست نیزم یرو ، اورد باال ضرب  به رو سرش افسون

 .زد داد بایتقر و پوالد به داد رو

 من یگیم  راه به  راه که  ستمین امالکت و ملک من...  نباش خودخواه انقدر_ 

 . توام مال

 

 : گفت و کرد نگاهش وار سرزنش پوالد

 .نبود یزیچ نیچن  منظورم_ 

 



 : گفت و گرفت پوالد از رو نگاهش ، نشوند لب به تلخ یپوزخند افسون

  بهت راجع یفکر  نیا از ریغ تونمینم واقعا من و یطلبکار شهیهم تو_ 

 و مهرافتاب گروه شدن منحل از بعد که یخودخواه ادم هی تو....  باشم داشته

 به بار هی یحت ، ینگرفت من از یخال و خشک سراغ هی روز همه نیا گذشت

...  هیچ بتیعج یرفتارا لیدال  یبگ یخواینم و فهممینم یحت...  یومدین دنمید

  و ینکرد حساب یچیه منو تو...  یکرد  پنهان ازم مادرتو تیهو تو

 با  وقت اون یبد تیاهم  بهم  دارم شک یحت من.... یرفت خودتو راه فقط

 یب من یخوایم و یارینم یدرست لیدل جیه و توام مال من یگیم بلند یصدا

 رفتارا  نیا  نره  ادتی اما کنم قبول دستوراتتو یمخالفت چیه و بازخواست  چیه

 . رهینم  یکی من کت تو

 

 

  وجودش که یحال در کاذب یشجاعت با و داد قورت یسخت  به رو دهنش اب و

 : گفت دیلرزیم ژله مثل  درون از

  بدم  مثبت جواب حسام یخواستگار به تا اومدم امروز که هست  نمیهم واسه_ 

 که یاون چون....   ندارم رو شکنجه مدل نیا و رفتارا نیا تحمل  گهید چون

  رمیگیم  میتصم  ام ندهیا واسه که منم...  منم باشه یک مال رهیبگ میتصم دیبا

 دندون نیا و بدم مثبت جواب حسام به خوامیم  نیهم واسه.... گهید کس چیه نه

 .بکشم لقو

 

 درست شدینم باورش ، شد درشت تیعصبان و شوک شدت از پوالد یها چشم

 تو خون ، کرد دایپ رو قتیحق زد زل افسون صورت به یوقت  اما  نه ای دهیشن

 .  شد شونیپر و افتاد انیغل به یها رگ

 بلندش ، گرفت رو افسون یبازو کارش عواقب به  توجه یب لیدل نیهم به 

 : گفت گوشش ریز پرتمنا و دار خش ، دشیکوب وارید به و کرد

 گهید یکی زن یکن ول یخوایم حاال یکرد خودت خراب منو...  نکن ونمید_

 ؟ یبش



 

 تو دهیخواب ی  مردونگ و جاذبه ریتاث تحت و لرزون ، کرد نگاهش ناباور افسون

 : گفت ضعف پر و دهیلرز پوالد یصدا

 . کنمینم..  یکار..  که من_ 

 

 تحکم پر و خشن ، کشدار و برد گوشش کنار سر کرد رها رو بازوش پوالد

 . کرد زمزمه

 زن و یبر بزارم  ؟ کنم ولت یدار توقع... اش عشوه پر وجودت تمام تو_ 

 رتیغ از رگم  کنه لمست...  ادیدرن صدام رهیبگ دستتو..  یبش گهید یکی

 نترکه

 

 سر از ی کرده باد رگ به مغرور و راسخ پوالد ، خورد گره افسون نفس

 : گفت و دیکوب رتشیغ

 بهش چکسیه دست زارمینم...   مالکت منم و یمن ملک اضافه حرف یب تو_ 

 کمال و تمام...  خوامتیم من چون یمجبور من به تو گفتم بهت قبال.... برسه

 ... باش  من مال پس! 
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 اش نهیس از رو نفسش ، کرد سقوط نییپا به لرزون و شد شل افسون یزانوها

 . دیپرس لرزون و داد رونیب بود شده نیسنگ اندازه یب که

 ه؟یچ منظورت_ 

 

 نیزم روز تا کرد رها یاروم به رو بازوش افسون بد حال درک با پوالد

 اش دهیپر رنگ صورت به رهیخ و نشست جلوش افسون نشستن یپ در و نهیبش

 : گفت  تیجد با

 .گفتم واضح منظورمو_ 

 

 دندون فشردن با رو هاش لب که یحال در و برگردوند رو صورتش افسون

 : گفت کرد یم یزخم

 ؟ هیچ منظورت فهممینم من_ 

 

 جلو به سرش دنیکش جلو با و زد یبرق نگاهش ، زد یلبخند مچهین پوالد

 : گفت کشدار

 .. کوچولو جاسوس یش زنم یخوایم_ 

 

 دیپرس بلند و چرخوند ضرب به رو نگاهش ، شد حبس افسون ی نهیس تو نفس

. 

 ؟یچ_ 

 

.  واداشت اخم رو افسون که نگفت یزیچ و داد باال رو ابروش دو هر پوالد

 .دیپرس شده جیگ



 ؟ شم زنت من یبخوا دیبا چرا ؟ بشم تو زنت شم؟ زنت_ 

 

 . زد یشخندین و گرفت قوس باال به پوالد لب

 ؟ کرد یخواستگار ازت چرا حسام_ 

  دونمینم_

 . یش زنم خوامیم چرا نپرس منم از پس_ 

 

  گفت ناراحت و شد رهیخ کرد یم نگاهش  خباثت با که یپوالد به اشفته افسون

 ؛

  ؟ حسام با یکنیم یلجباز_  

 

 به یا ضربه اش اشاره انگشت با خواست و داد تکون تاسف به یسر پوالد

 : گفت ازا در و شد مونیپش که بزنه افسون   یشونیپ

 ، کنه یخواستگار تو از کرده غلط حسام ضمن در...  افسون ستمین بچه من_ 

 هر ای حسام انگشت یحت دمینم اجازه...  یبود خودم مال ماجرا نیا اول از تو

 . کن فرو سرت اون تو نویا بخوره بهت یا گهید کس

 

 نکهیا بدون افسون اما زد لبخند و کرد اشاره سرش به اش اشاره انگشت با و

 یا قروچه دندون و دیکش عقب رو سرش بشه خوشحال یحت ای و بزنه لبخند

 . دیپرس یتند به و کرد

 دوستم کنم؟ قبول اتوییزورگو دیبا چرا ؟ کنم ازدواج تو با دیبا چرا من_ 

 ه؟؟یچ یکن ازدواج باهام یخوایم نکهیا واسه لتیدل ؟یدار یاحساس بهم ؟یدار

...   ندارن یجواب کدومشون چیه که دارم موردت در سوال هزارتا هنوز من

 به یحت تو و یهست یک قایدق دونمینم.. شناسمتینم کنمیم حس اتفاق نهمهیا بعد

 ....یبد من به یخال و خشک حیتوض هی یدینم زحمت خودت



 

 . کرد اضافه و شد بلند زنان نفس نفس و

 یدار توقع واقعا یدینم انتخاب اریاخت من به که یخودخواه انقدر یحت یوقت_ 

 ؟ کنم ازدواج باهات کنم قبول من

 

 پشتش که همونطور بشه خارج در از نکهیا از قبل اما افتاد راه در سمت به و

 . دیپرس بود پوالد به

 انقدر چرا اصال ؟ برات میچ ؟من یکنیم فکر طور چه مورد در واقعا تو_ 

 ؟ یخودخواه
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 بره جلو کنه یسع نکهیا بدون و شد بلند ، گفت ینچ پرحرص و لب ریز پوالد

 .دیپرس

 ؟ نه مگه ،یبد مثبت جواب حسام به یبود رفته_ 



 

 یبد حس ، زد خشکش بشه خارج خونه از تا بود کرده باز رو در که افسون

 که یکس به سخته اندازه چه تا دونست یم خوب خودش و داشت سوال نیا به

 و پوالد از واقعا اما بده مثبت جواب گهید نفر هی به خوادیم بگه داره دوستش

 . بود شده دیناام هاش ییزورگو

 بگذره غرورش از نبود حاضر وجه چیه به و بود خودخواه حد نیا تا نکهیا از

 ینم رازهاش و دردها کیشر رو اون پوالد نکهیا ، کرد یم اش ونهید

 . کرد یم شیعصب دونستش

 

 ینم چون بود ممنون اومد ینم جلوتر پوالد نکهیا از ، انداخت نییپا رو سرش

 رو اش عالقه و کنه مقاومت شیمردونگ و جذبه برابر در تونهیم یک تا دونست

 و سخت یناراحت از که ییصدا با ، داد قورت یسخت به رو دهنش اب... رهیبگ

 : گفت بود شده دورگه

 .  بدم مثبت جواب بهش خوامیم اره_

 چرا؟_

 

 

 : گفت سوالش به ربط یب و نداد یجواب افسون

 بهم تو چون ، پوالد کردم ینم ازدواج باهات داشتم عالقه بهت اگر یحت من_ 

 یدونینم خودت کیشر منو و یکن یم پنهان ازم تویواقع خود و یندار اعتماد

... 

 

 هاش دندون و دیکش گردنش  به یدست ، افتاد پوالد یابروها به قیعم یگره

 .زد داد بایتقر و فشرد بهم رو

 ؟ یصبرکن یبلد... بایشک افسون_

 



 یلبخند ، انداخت بهش تلخ ینگاه و چرخوند شونه یرو از رو سرش افسون

 :گفت و داد لشیتحو چارهیب

 منتظر اس هفته کی از شتریب حافظ؟ پوالد کردم صبر یادیز یکنینم فکر_ 

 . یبپرس ازم یخال و خشک احوال هی یحت و یایب بودم

 

 در به نیخشمگ رو مشتش ، برداشت افسون سمت به بزرگ قدم چند پوالد

 . زد داد و دیکوب

 جواب بودم کرده که ییکارا تمام بابت بودم مجبور....  بودن کرده رمیدستگ_ 

 اون شیپ یبر یخوایم دیرس بهم خبر و شدم ازاد که امروز صبح تا بدم پس

  ؟ شتیپ ومدمیم دیبا یطور چه بگو تو حاال...  کهیمرت

 

 . دیپرس فقط و دیچرخ کامال افسون

 ؟ بودن کرده رتیدستگ_ 

 

 . داد جواب حوصله یب پوالد

 ؟یبشنو منو یحرفا و یکن صبر کمی یتونیم حاال!  اره_ 

 

 یحال در و فشرد هاش انگشت نیب رو فشیک ی دسته ، داد تکون یسر افسون

 : گفت بود شده تموم مقاومتش که

 ! خونه برگردم خوامیم االن...  نه االن یول بار هی نیهم فقط_ 

 

 بشه اسانسور سوار نکهیا از قبل تا و شد خارج خونه از" خداحافظ" گفتن با و

 دیکل نکهیا بدون شد بسته اسانسور یدرها یوقت و داشت نگه رو هاش اشک

 هاش اشک به بسته یدرها پشت و نشست رانو دو یرو بزنه رو اسانسور

 . داد ییرها ی اجازه
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 به رو به و کرد پرت گارهایس ی  هیبق کنار رو بود شده تموم که یگاریس

 چیه به یوقت و کرد مرور رو بود افتاده که یاتفاقات تمام ، شد رهیخ روش

 از لب ریز و گرفت هاش دست  نیب رو سرش سردرد حس با دینرس یا جهینت

 . دیپرس خودش

 کنم؟ کاریچ_ 

 

 رو گاردش بود شده باعث گهید کباری و بود داده قرارش فشار تحت پوالد

 بود شده اش جهینت و کنند غلبه عقل  به احساساتش بده  اجازه و ارهیب  نییپا

 . بود داده حسام به که ینامشخص جواب و بدش حال

 

 دست با و بده افسون حال لیدل چه به بود شده متوجه یخوب به  که یحسام

 .که بود گفته و ستادهیا افسون یجلو ، شده بلند  کرده مشت ییها

 . بشه  برنده راحت پوالد دمینم اجازه....  کنمیم اقدام تر یجد_ 



 

 ییها سفارش  به کدومشون چیه  که یزیم کردن حساب از بعد یها قدم با و

 و بود شده  خارج شاپ یکاف از بودند نزده دست بود  اورده گارسون که

 . بود کرده رها خودش حال به رو افسون

 

 دیکش دراز تختش یرو ، برگشت خونه به وقت اتالف یب  حسام رفتن از بعد

 بلند بخوابه نتونست بود کرده مشغول رو ذهنش که یافکار خاطر به یوقت و

 . شد سوپرمارکت یراه پولش فیک برداشتن با و شد

 

 نشست بود اشون خونه یرو روبه پارک تو  که یدرخت ریز و دیخر یگاریس

 . کرد گاریس دنیکش به شروع و

 

 افکارش و کنه کمک بهش نتونست هم گاریس دنیکش  اما یگرید از پس یکی

 . نداشتند رو گذاشتنش راحت قصد

 

 مژده دنید با و کرد بلند سر ، فشرد هاش دست نیب رو دردناکش سر یعصب

 : گفت و دیکش رونیب  پاکت از رو گاریس کردیم نگاهش کمر  به دست که

 ورا؟ نیا از.... سالم_ 

 

 . نشست افسون کنار و داد باال ییابرو مژده

 . یبخر گاریس یرفت گفت مادرت نمتیبب  بودم اومده_ 

 

 مژده  که گفت"  یاهان" و گذاشت لبهاش نیب کنه روشن رو گاریس  نکهیا یب 

 . دیپرس  تیجد با و انداخت بهش ینگاه مین

 ؟ یکنیم دود ویلوکوموت مثل یدار که شده یچ  چته؟_ 



 

  به گاریس تلخ دود دنیکش از بعد و  کرده روشن گاریس ، زد یشخندین افسون

 .داد جواب هیر

 ؟ بشه یزیچ دیبا مگه....  بود کرده گاریس هوس  دلم فقط یچیه_ 

 

 :گفت مرموز یلحن با و  گرفت  افسون از رو نگاهش و زد یمحو لبخند مژده

 اجازه و زدن زنگ امروز  که هیخواستگار دوتا نیا خاطر واسه دیشا گفتم_ 

 !یخواستگار یبرا خواستن
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 . دیپرس ابهام با و زد گارشیس  به یپک ، کرد اخم افسون

 یخواستگار چه خواستگار؟_ 

 



 بود سوختن حال در افسون یها انگشت نیب که یگاریس  به ینگاه مین مژده

 : گفت ربط یب و انداخت

 گاریس یبرا اون از بدتر.. یکشیم بازم اما یبکش ادینم خوشش مامانت_  

 ؟یکن بس یخواینم.....  رونیب یزنیم خونه از دنیکش

 

 .داد جواب و چرخوند رو صورتش و شد قبل از شتریب افسون  اخم غلظت

 . نکشم تونمینم....  کنمیم خودمو کار من  انهی باشه موافق_  

 

 .داد وادامه اورد باال رو سوخته  مهین گاریس و

 . گارهیس  نیهم کنهیم  ارومم لحظه چند یبرا که یزیچ تنها_ 

 

 : گفت یسوال و کرد پرت پاش یجلو رو گاریس و

 ه؟یچ خواستگارا هیقض بگو حاال_ 

 

 : گفت حال همون در افتاد راه افسون ی خونه سمت به و شد بلند ، دیخند مژده

 . یفهمیم_ 

 

 انگشت نیب رو گاریس پاکت مژده رفتن به رهیخ و گفت یکشدار پوف افسون

 . کرد دنیدو به شروع عجله با و کرد له هاش

 

 یناراحت و مادرش یعصب صورت دید که یزیچ نیاول شد که خونه وارد

 برگشت اولش یسرجا بود شده محو که یاخم ، بود مژده یخونسرد و رایسم

 . دیپرس کنه اشاره خواستگارها ی هیقض به نکهیا بدون و

 شده؟ یچ_ 



 

 و زد طنتیش پر یچشمک بود نشسته رایسم کنار که مژده ، نداد یجواب رایسم

 بود قهر باهاش که مادرش اما کرد نگاهش حیتفر پر و شده قالب یها دست با

 دیپرس هیکنا با نبود بخشش به حاضر وجه چیه به و

 بالخره؟ شد تموم گارتیس_ 

 

 بهش یمتشنج نگاه و شد یعصب ، داد تکون یسر پرتاسف و جواب یب افسون

 رایسم به رو هدفمند نباریا پس نداشت اومدن کوتاه قصد مادرش اما انداخت

 . داد ادامه

 واسش یحت...  کنه شوهر خوادیم یچطور اخالقش نیا با دونمینم_ 

 .حتما شدن ریس جونشون از! ادیم خواستگارم

 

 نداد یجواب اما کرد باز و بست رو هاش چشم مادرش رفتار از ناراحت افسون

 صدا اسم به رو افسون مادر وار شماتت و دیکش یقیعم نفس رایسم عوض در

 .  زد

 ؟؟ بایز_ 

 

 تینها یب هاش تماس به افسون یها ندادن جواب و مسافرت خاطر به اما بایز

 . داد ادامه پس بود یعصب

 داشتم که ییجا تا ، زنگ پشت زنگ روز چهار... رایسم گمینم که دروغ _

 امکان و نداشتم یگوش گهیم گردهیبرم ساده یلیخ هم اخرش... افتادم یم پس

 .... خورهینم یرندگ درد به واقعا افسون ی  تیمسئول یب به یادم....  نبود تماس

  

 وارد بندازه افسون به ینگاه مین یحت نکهیا بدون و شد بلند سرجاش از و

 . دیکوب محکم سرش پشت رو در و شد اتاقش

 



 اش قهیشق به یفشار انگشت سر با بعد و کرد دنبال رو مادرش رفتن افسون

 : گفت مژده به رو و اورد

 . اتاقم تو رمیم ستین خوب حالم من مژده ببخش_ 

 

 .دیشن رو رایسم یصدا که گرفت شیپ رو اتاقش راه و

 وقت و گرفتن تماس حافظ پوالد و درخشان  حسام اسم به دونفر ی خانواده_ 

 ؟ یشناسیم دونفرو نیا...   تو یخواستگار انیب که خواستن

 

 تینها یب  مرد دو نیا اسم دنیشن از سردردش ، فشرد بهم رو هاش لب افسون

 قلبش طپش گرفتن شدت و هاش نفس شدن نیسنگ حس با و شد شتریب شق کله

 داد بایتقر اتاقش به شدن وارد قبل و رسوند اتاقش به رو خودش بلند یها قدم با

 . زد

 . بده یمنف جواب دوتاشون به_ 

 

 : گفت لب ریز و داد هیتک در ،به دیکوب سرش پشت رو در و

 . دیبزار شیپ پا باز  دادم بهتون که یا یمنف جواب بعد نیمردش اگر_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۷:۱۴ ،۲۰۱۸/۸/۱۱(, ]هزارتو)ایفاد

 274_پست#



 

  ، دیکوب بالشت به رو سرش مادرش رفتار از ناراحت و دیکش دراز تخت یرو

 ریدستگ ،" ستین ریتدب را کرده خود" یقول به چون مدارا جز نداشت یراه

 افتاده بتشیغ روز   چند نیا یط در یادیز اتفاقات  و بود شده دهیدزد ، بود شده

 در و کنه فیتعر مادرش یبرا رو کدومش چیه تونست ینم افسون که بود

 .  نزنه دم و  کنه تحمل بود مجبور یچارگیب کمال

 

 هنوز هیقض  نیا اومد ادشی ، دیگز لب و گذاشت سرش یرو ، رو دستش

 تو دیبا مسلما اظهاراتش ثبت و سیپل ی اداره به رفتن بر عالوه و نشده تموم

 .دادیم شهادت مهرافتاب گروه هیبرعل و شدیم حاضر دادگاه

 

 کاریچ دیبا شدیم تیواقع متوجه مادرش اگر ، دیلرز تنش یا لحظه یبرا

 کرد؟یم

 ؟ بده حیتوض براش رو تیواقع خواست یم طور چه

 

 دنید با و زد یغلت حوصله یب ، شد شتریب نشیریز لب یرو هاش دندون فشار

 و کرد درشت چشم کردیم نگاهش موشکافانه و بود داده هیتک در به که مژده

 .دیپرس

 ؟اتاقم تو یاومد یک_ 

 

 .داد جواب شدیم کینزد تخت به که یحال در و انداخت باال یا شونه مژده

 !ینشد من اومدن متوجه که یبود فکر تو انقدر_

 

 .دیپرس اش رهیخ یها چشم با یزبون یب زبون با و زد زل بهش و

 ؟یکردیم فکر یچ به_ 



 

 .دیپرس سرش برگردوندن با و کرد درک رو مژده نگاه یمعن افسون

 ادتهی ؟ کنم کمکش ازاش در کنه دایپ رو رضا کردم معامله یکی با گفتم ادتهی_

 شت؟یپ اومدم و مرده رضا دمیشن

 

 . داد جواب رفته باال یابرو با و شد متعجب افسون ی  رفتار گردش از مژده

 ؟یچ که...  ادمهی اره_ 

 

 

 .داد جواب و زد یواقع یلبخند افسون

 .دمشید و کردم داشیپ بالخره...  اس زنده داداشم.... کردم دایپ رو رضا_ 

 

 : گفت زده جانیه و دیپر جا از حرف نیا دنیشن محض به مژده

 ؟ واقعا واقعا؟  ؟یگیم یجد من جان ، افسون_ 

 

 تموم اش خنده یوقت بعد هیثان چند ، دیخند بلند و گرفت باال رو سرش خنده با و

 : وگفت گرفت رو افسون یبازو شد

 ؟ نیا از بهتر یخبر چه... میبگ مامانت به میبر ایب یمعطل چرا پس_ 

 

 :گفت گرفته و دیخز تخت یرو رغبت یب و دیکش پس رو دستش افسون

 شه؟ینم_ 
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 یخوب حس بهش وجه چیه به افسون حال ، برگشت سرجاش تعجب با مژده

 .دیپرس نرم و کرد فروکش اش یشاد و جانیه تمام لیدل نیهم به داد ینم

 ؟ شهینم چرا اس؟ زنده یگینم مگه ؟ چرا_ 

 ...اما دونمیم که ماهه کی بایتقر من... اس زنده رضا... اس زنده_ 

 ؟یچ اما_

 خونه ارمشیب تونمینم وجه چیه به االن اون از بدتر و ستین خوب حالش اما_ 

 !خطرناکه... 

 

 .دیپرس یشاک و زیت ییصدا با و کرد اخم مژده

 ؟ افسون یکرد کاریچ_

 

 : گفت شکمش تو پاهاش کردن جمع نیح در و کرد مژده به رو پشتش افسون

 تا بدم تاوان شدم مجبور....  کردم معامله رضا کردن دایپ بابت که گفتمت_ 

....  کنم صبر شتریب دیبا و نشده تموم من دادن تاوان هنوز اما بشه دایپ رضا

 . نشده تموم ایقضا نیا هنوز

 



 . چرخوند خودش سمت به و گرفت رو افسون ی شونه یعصب و جیگ مژده

 ؟یکرد یغلط چه ؟ افسون یکرد یا معامله چه_ 

 

 که بارهم کی یبرا خواستیم دلش چون اما شد درهم درد از افسون صورت

 گفت و اوردین خودش یرو به کنه یخال رو دلش یرو نیسنگ بار از یکم شده

: 

 دایپ رو رضا تا بود داده قول بهم که یاون واسه کردمیم جمع اطالعات دیبا_ 

 هیبرعل دیبا شده تموم ایقضا بایتقر که حاال و کردم یم یجاسوس  دیبا...  کنه

 بودن دهیدزد رو رضا که بودن ییادما همون ادما اون...  بدم شهادت ادما اون

 نشده رفع خطر که یزمان تا نیهم واسه... دزدا بچه و دارو یایچ قاچاق.... 

 . امنه هس که ییجا...   نجایا ارمیب رو رضا خوامینم

 

 بده نشون یبد واکنش یحت ای و  بزنه یحرف  نکهیا بدون اما شد یعصبان مژده

 .دیپرس صبور...  کرد رها رو  افسون ی شونه

 اون واسه ؟یکردیم کار من ی خونه اوردت دفعه اون که یکس همون واسه_ 

 ؟یکردیم یجاسوس

 

 

 .دیدزد رو نگاهش افسون

 . بگم تونمینم که نپرس یچیه هیقض اتیجزئ از اما اون واسه اره_

 

 . دیپرس طلبکارانه و گرفت مشت تو رو موهاش مژده

 ؟ یگفت نجاشویا تا چرا پس_ 

 

 . داد جواب و داده هیتک تخت تاج به ، شد بلند بایتقر افسون



 شهیهم که تو از بهتر یک...  بشه کم دوشم یرو بار از کمی خواستم یم فقط_ 

 !  یکنیم منو بد یاخالقا ی مالحظه

 

 .دیپرس ناراحت و شد بلند تخت یرو از مژده

 چطوره؟ تتیوضع االن_

 

 :گفت دورش هاش دست کردن حلقه با و داد جا شکمش تو رو پاهاش افسون

 ؟یا یعصبان....  شهیم تموم داره زیچ  همه_

 

 : گفت غرولندکنان و نشست توالت زیم یرو روبه یصندل یرو مژده

....  شناسمتیم چون.....  پرسمینم یبزن حرف یخواینم چون اما ادیز یلیخ_ 

 از یدور شتریب دلت و سمتت میایب ادیز مهربان و من خوادینم دلت یحت تو

 من....  یکس با یبزن حرف یبخوا نکهیا به برسه چه خوادیم دوستاتو ی همه

...  خورهیم بهم اخالقت نیا از حالم واقعا من یول میکن یم تیرعا مهربان و

 .لوس ی ننه بچه
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 تیعصبان و حرص با یجور مژده ، گرفت اش خنده یناراحت نیب افسون

 بچه گفت یم حرص با یجور ، انداخت یم خنده به رو افسون که زدیم حرف

 . دیخند و بخنده بلند خواستیم دلش واقعا افسون که لوس ی ننه

 سرخ و یشاک مژده یوقت اما دیخند زیر زیر و گذاشت پاش یرو ، رو سرش

 گفت و برداشت دنیخند از دست دیکوب سرش به دست کف با تیعصبان از شده

: 

 . لوس ی ننه بچه یگفت باحال یلیخ...  دیببخش_ 

 

 : گفت یدستور و انداخت بهش یچپ نگاه و دیکش یقیعم نفس مژده

 ! میکن نیتمر میبر ایب_

 

 : گفت یالیخ یب با بود شده بهتر حالش یکم که حاال و داد باال ییابرو افسون

 رونیب اتاقم تو از پامو اگه عمرا یول یمرب تم شرمنده ؟یبزن کتکم یخوایم_ 

 . بزارم

 

 : گفت و زد یمحو لبخند بعد  هیثان چند و دیجو رو لبش یحرص مژده

 دوتا به گفتم مادرت به...  کردم کاریچ بگم بهت بزار یول زمیعز درک به_ 

 .... تیخواستگار انیب بده اجازه خواستگارات

 

 خنده یمطلب یاداوری با اما دیخند افسون خراش گوش و تند غیج برابر در و

 . دیپرس و کرد قطع رو اش

 تیخواستگار ادیب خوادیم حاال و ویکرد معامله باهاش که هیاون حافظ پوالد_ 

 داره؟ ایچ قاچاق یماجرا به یربط ه؟یک یکی اون ؟ درسته.... 

 

 : گفت و زد یپلک افسون



 پوالد راست دست میکی اون...  کرد دایپ برام رو رضا پوالد...  همونه اره_ 

 . سهیپل هینفوذ عضو واقع در اما ماجراس نیا تو

 

 : گفت متفکر و دیکش یشیارا زیم به رو انگشتش مژده

 بهش... یبزن حافظو پوالد دیق و یبد مثبت جواب سهیپل به بهتره نظرم به_ 

 .باشه یخطرناک ادم اومد یم

 

 فکر از ی،حت انداخت نییپا رو سرش و گرفت مژده از رو نگاهش افسون

 : گفت زیر...  شدیم رو و ریز دلش ازش بودن یعصبان نیع در پوالد نبودن

 ... تونمینم_ 

 

 .دیپرس شوکه باشه کرده یبزرگ کشف که انگار بعد یکم و کرد اخم مژده

 ؟یدار دوستش نکنه_ 

 

 . داد جواب اما اوردین باال رو سرش افسون

 اما ستین خودم دست...  کنم کاریچ داشتنش دوست با دیبا دونمینم اما دارم_ 

 دنیترس نیع در شهیم باعث دنشید که هیادم تنها...  کنمیم فکر بهش  مدام

 . بزنه تند قلبم و بشم گرم

 

 . زد یمحو لبخند مژده

 ؟یبد مثبت جواب بهش یخوایم_ 

 

 . افتاد دلشوره به افسون دل



 به پوالد...  بزنه بهم بخواد ییها حرف چه داره یبستگ...  دیشا...  دونمینم_ 

 مثبت جواب بهش نشه صاف باهم  حسابمون تا...  بدهکاره حیتوض ایدن هی من

 . دمینم
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 کی و بود کرده ثبت چندم بار یبرا رو اظهاراتش تمام ، بود شده تموم کارش

 . بود پوالد اومدن منتظر یکالنتر از تر نییپا ابونیخ

 

 ، نیمجرم تمام شدن محکوم و پرونده نیا انیپا تا خودش ی گفته به که یپوالد

 . کردیم تیرعا دیبا و بود سخت یطیشرا به منوط شیازاد

 

 ، بشه خارج شهر از تونست ینم یحت و کردیم برنامه از خارج تیفعال دینبا

 داشت یبیعج اتفاقات اما نداشت خالفکاران یها تیفعال تو یدست چیه پوالد

 .دادیم رخ اطرافش و دور

 



 افسون ، خودش ندادن نشون و هاش دنیپوش مبدل لباس ، هاش شدن پنهان مثل

 براش بهتره افسون و کنه یمخف رو تشیهو دیبا فعال پوالد که دهیشن سردار از

 . نکنه درست یدردسر چیه

 فروکش تشیعصبان بود دهیشن رو یبعد یخبرها یوقت اما بود شده یعصبان

 .بود  داده دیترد و شک به رو جاش و کرده

 از بعد و مونده سیرئ یب شرکت و شده پخش پوالد شدن کشته خبر بود دهیشن

 در داشتن دست لیدل به پوالد شرکت در مهرافتاب ی پروژه شدن متوقف

 شده کار یب کار از کارمندهاش ،تمام بود شده بسته سیپل توسط ییدارو قاچاق

 کاریب روز چند فقط و نداشت وجود یا یشاک چیه یبیعج شکل به اما بودند

 به سیتاس تازه یشرکت توسط یا رانهیغافلگ صورت به کارمندها تمام و بوده

 .بودند شده گرفته خدمت

 

 یم سردر هیقض نیا از دیبا افسون و بود بیعج پوالد اطراف و دور زیچ همه

 . اورد

 

 : گفت ینچ و کرد جا جابه هاش دست تو رو شیکول فیک و داد تکون یسر

 اد؟ینم چرا...  گرمه هوا_ 

 

 و انداخت داد یم نشون رو ظهر ازدهی  ساعت که اش یمچ ساعت به ینگاه

 از قبل اما رهیبگ رو پوالد ی شماره تا دیکش رونیب بشیج از رو اش یگوش

 رو توجهش و ستادیا پاش یجلو ینیماش کنه وارد رو ها شماره بخواد نکهیا

 . کرد جلب

 

 خواست و کرد درشت رو هاش چشم پاش جلو یا یتاکس دنید با و کرد سربلند

 . شد خشک سرجاش پوالد یصدا دنیشن با که تر طرف اون بره

 ! گرمه هوا..  شو سوار خورهیم رتیمس اگر خانم_ 



 

 کمک در کنار و افتاد راه یتاکس سمت به یمعطل بدون اما کرد اخم و زد یپلک

 : گفت یطب توسط صورتش که راننده به رهیخ و ستادیا راننده

 ...  ابونیخ رمیم_ 

 

 تکون یسر بهش  کردن نگاه بدون و کرد جا جابه رو شیافتاب نکیع پوالد

 .داد

 .خانم شو سوار_ 

 

 و بسته رو در و نشست عقب یصندل و گفت" یا باشه"  لب ریز افسون

 :  گفت دهنش یجلو دستش  گرفتن با و بالفاصله

 ؟ یاومد یشکل نیا چرا_

 

 .داد جواب و کرد میتنظ افشون صورت یرو رو نیماش ی نهیائ پوالد

 .ام مرده ادم هی من فعال چون_  
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 : گفت طلبکار و داد قرار اش نهیس یرو پایچل حالت به رو هاش دست افسون

 ؟یچ یعنی_ 

 

 کرد عوض یا دنده ، انداخت افسون به یافتاب نکیع پشت از ینگاه مین پوالد

 .داد جواب و

 فکر گروهش و ردادیت نکهیا هدفمون....  ام زنده من بفهمه یکس دینبا فعال_ 

 .نداره دردسر جز یزیچ من بودن زنده فعال...  مردم من کنن

 چرا؟_ 

...  ببره نیب از رو التشونیتشک تمام تونهیم که ام زنده مدرک هی من چون_ 

 روز تا بمونه یباق پنهون فعال بهتره که منه دست یمدارک مهمتر همه از

 .دادگاه

 

 همزمان و کنه دایپ رو پولش فیک تا کرد فشیک داخل گشتن به شروع افسون

 . کرد مطرح رو یبعد سوال

 بهم رو تیواقع یخوایم یک بگو بهم اما... باشه دادگاه؟ بعد تا...نطوریا که_ 

 دویبا که یاون و داره دراز سر قصه نیا کنمیم حس چرا نکهیا و ؟ یبگ

  نکردن؟ ریدستگ

 

 و کج رو فرمون پوالد ، شد رهیخ بهش و دیکش رونیب رو شیپول فیک و

 .  کرد تیهدا یاصل ابونیخ سمت به رو نیماش

 . جزء به جزء گمیم بهت زویچ همه...  گمیم بهت رو تیواقع_ 

 

 .داد ادامه خباثت از پر ییصدا با و زده یشخندین ماسک ریز از و



 . کنم پنهون ازت ویزیچ دینبا... یبش زنم قرار اخه_

 

 قرمز ها بچه مثل شد باعث و داشت وا اخم به رو افسون که دیخند لب ریز و

 . کنه یلجباز و بشه

 . باش الیخ نیهم به_ 

 

 خودش یرو به نکهیا بدون پس بود اومده خوشش یباز نیا از واقعا پوالد

 : گفت ارهیب

 ؟یشیم زنم نکهیا ؟ باشم یالیخ چه به_ 

 .تهیواقع ، ستین الیخ نکهیا

 

 ینیح در رو به رو به رهیخ بعد و دیخند ،پوالد دیکش درهم رو هاش اخم افسون

 : گفت تیجد با شدند یم کینزد افسون ی خونه به که

 یلیخ و بشه درست زیچ همه دمیم قول بهت من....  نباش زیچ چیه نگران_ 

 یباش یلجباز دنبال نکهیا بدون و یکن صبر دیبا فقط...  یبفهم رو تیواقع زود

 ....  یبد یمنف جواب کهیمرت اون به

 

 از حواسش که افسون به یا انهیمخف نگاه و زده یرکیز سر از یلبخند و

 یباز تو کردیم فکر گه یزمان اما انداخت بود شده پرت سوالش دوم قسمت

 .دیپرس طلبکار و زد یپوزخند افسون شده برنده

 جواب یبشر یبن چیه به نشنوم حرفاتو تا من...  بگو یبگ یخوایم یچ هر_ 

 واسه پس بسته بن امروز یجنابعال چپ یعل ی کوچه ضمن در...  دمینم یمنف

 من که غلطه پرونده نیا تو یچ  ، بده جوابمو درست و نکن یباز اهیس من

 ؟ ندارم خبر ازش
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 افسون ، شد مشت هاش دست تو  فرمو و دیکش پر پوالد لب یرو از لبخند

 تونست ینم بد بخت از ، نداشت دنیکش عقب قصد انگار نباریا و بود یجد

 انتخاب رو تر یطوالن راه خودش  چون کنه بهونه رو اش خونه به دنیرس

 .بود کرده

 یلحن با بایتقر و شد رهیخ رونیب به  افسون دیکش درازا به سکوتش که یوقت

 :گفت دیناام

 ... یکنیم پنهان من از ویچ همه اخرش دونستمیم_ 

 

 یفضا نیب از یبرا کردن فکر یکم از بعد و شد کج یحوصلگ یب با پوالد لب

 : گفت نشونیب نیسنگ

 مهمه؟ برات یلیخ سوال  نیا جواب_ 

 

 .داد جواب یمعطل یب  افسون

 . ادیز یلیخ_

 



 : گفت مجبورا و زد فرمون به یاروم مشت پوالد

 یاصل سیرئ شدن متوجه دادن نجات رو تو که یالتیعم تو که نهیا تیواقع_ 

 لیدل نیهم به...  بهیتعق تحت االن مرد نیا و کرده فرار ردادیت پدر یعنی باند

 .... بشه پخش من بود  زنده تیواقع مینخواست

 

 .داد ادامه و داده افسون لیتحو یجد یلبخند و

 و خورده روش مشخصاتم و اسم دارم قبرستون تو جسد یب قبر هی یحت من_ 

 .کردن یسوگوار برام ام خانواده

 

 و بود شده تنها حد از شیب پوالد ، شد جمع حرف نیا دنیشن از افسون یها لب

 .دادینم یخوب حس بهش نیهم

 .کرد زمزمه لب ریز و شد نرم لحنش و نگاه اریاخت یب

 کوتاه زیچ همه از دستت اما یا زنده نکهیا با....  باشه بوده سخت دیبا حتما_ 

 .یباش تنها و باشه شده

 

 و کرد رو به رو خیم رو نگاهش و براشفت افسون یصدا لطافت از پوالد

 شده یراض و دهیرس نظرش مورد جواب به انگار که هم  افسون ، نداد یجواب

 . گرفت یخاص سوق و سمت کدومشون هر فکر و نداد ادامه رو بحث بود

 

 تو رهیبگ رو  افسون پرده یب و کنار بزنه خواستیم یواقع یمعنا به پوالد

 غصه پوالد یبرا داشت افسون و کنه اش زده خجالت تونه یم تا و اغوشش

 . بود زده خجالت یکم تعجب درکمال و خوردیم

 که یسکوت شکستن  به یا عالقه کدوم چیه و بودند فکر در غرق دو هر

 متوقف رو نیماش یجلو پوالد نکهیا تا نداشتند بود کرده دایپ انیجر نشونیب

 : گفت و کرد

 . میدیرس_ 



 

 از یاسکناس ، اومد خودش به پوالد یصدا  دنیشن با نبود حواسش که افسون

 به و گرفت پوالد سمت به نشونیب جو کرد عوض یبرا و دیکش رونیب فشیک

 :گفت مزاح

 . راننده جناب ممنون_ 

 

 .داد جواب و گرفته رو پول و دیخند ضرب تک پوالد

 . برکت بده خدا_ 

 

 . زد صداد رو  افسون بالفاصله و

 !افسون_ 

 

 هاش چشم پوالد گفت، یهوم و برگردوند فشیک داخل رو شیپول فیگ افسون

 :گفت  گرم و بم ییصدا با بعد و کرد بسته و باز رو

 . انارخانم  ستمین تنها من یهست تو تا_

 

 پوالد ، شد خشک راه نیب در بود رفته فشیک پیز بستن به که افسون  دست

 :گفت نرم و شده رهیخ افسون ی شده سرخ یها گونه  به حیتفر با و زد یلبخند

 . سمت نیا ادیم داره دوستت...  شو ادهیپ_ 

 

 راه رو نیماش شد ادهیپ یسرسر یا یخداحافظ و عجله با افسون که یوقت و

 . رفت شیمیقد دوست دارید به یعنی شیبعد مقصد سمت به و انداخت
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 یشوخ به و گرفت دندون به رو لبش ی گوشه رفته باال یابروها با مهربان

 : گفت

 ! یریگیم دربست یشد الرج_ 

 

 : گفت و انداخت بهش طلبکار و حوصله یب ینگاه افسون

 ! بابا برو_ 

 

 . دیخند مهربان

 .بزن حرف درست من با ادب یب_

 

 مهربان به رو و شد خونه وارد و کرده باز رو در قفل و کج رو دهنش افسون

 : گفت اومد یم سرش پشت که

 کجا؟ تو_

 



 صدا و سر پر و افسون از جلوتر و زده بهش یا تنه  طلبکار ینگاه با مهربان

 : گفت و شده خونه وارد

 ن؟ییکجا..  جون رایسم...  بایز خاله....  ادیب باد کنار برو_ 

 

 : گفت طنتیش و خنده با و کرد پرت مبل یرو ، رو خودش و

 .ادیم واست خواستگار دوتا...  دوتا دمیشن_

 

 .کرد اضافه و کرده نازک یچشم پشت و

 . کنه ریگ حلقومت تو...  بشه کوفتت شیچ_ 

 

 : گفت تیاهم یب و فشرد بهم رو لبهاش افسون

 . من خوانشونینم...  خودت واسه دار ورشون یخوایم_ 

 

 افسون ، شد اتاقش وارد افسون سر پشت و شده بلنده داد، باال ییابرو مهربان

 چشم با و کرده پرت تخت یرو رو فشیک مهربان لب یرو لبخند از متعجب

 .دیپرس شده زیر یها

 ؟ هیچ واسه لبت رو وحشتناک لبخند اون ؟ مرگته چه_ 

 

 یگره اما افسون ، دیخند بلند نباریا و کرد لمس رو لبش انگشت سر با مهربان

 :گفت هاش دکمه کردن باز نیح و انداخت ابروهاش به کور

 . ندارم حوصله رونیب برو ایب زهرمار_

 



 بشه ناراحت نکهیا بدون معمول طبق ، شد تر رنگ پر مهربان لب یرو لبخند

 و کرده پرت تخت یرو رو خودش یواقع یمعنا به و انداخت باال یا شونه

 : گفت

 دوستت یستین ادم خودت ، شتیپ اومدم وقت یکل از بعد اتفاقا ، برم عمرا_ 

 .کنه ییرایپذ خودش از دوستت بزار حداقل یکن ییرایپذ ازش ادیم

 

 .دیپرس و داد رونیب رو نفسش کالفه ، دیکش رونیب تنش از رو مانتوش افسون

 !یکرد کالفم ؟ یخوایم یچ بگو خوب_

 

 .داد جواب و گرفت باال رو سرش زنان شخندین مهربان

 . زدیم ییحرفا هی مژده_ 

 

 به یسرد عرق بود دهیشن که یزیچ از شوکه ، دیچرخ ضرب به افسون سر

 .دیپرس تند و نشست کمرش

 مگه؟ گفتیم یچ_

 

 خودش یرو به اما دیترس افسون العمل عکس از یا لحظه یبرا مهربان

 : گفت افسون کردن تیاذ الیخ یب و متعجب ، اوردین

 . کنم تتیاذ بودم اومده...  یشد عاشق نکهیا_ 

 

 بلند و کرد پنهون پشتش دیلزریم یعصب که رو اش شده مشت دست افسون

 :گفت

 ...  گفته خودش واسه_ 

 



 و شده رفتنش از مانع و گرفت رو بازوش که رونیب بره اتاق از خواست و

 : گفت

 به عشق...  یبش عاشق بده مگه اصال...  یشیم یعصب هوی چرا ، نیبش ایب_

 .کنم ناراحتت خواستمینم...  روخدا تو افسون...  یخوب نیا

 

 نیب از ضرب به رو بازوش پس کنه جمع رو افکارش تونست ینم اما افسون

 : گفت قبل از تر اروم و دیکش رونیب مهربان یها انگشت

 .گفت یم دینبا مژده ستین معلوم یچیه یوقت_  

 

 حواس تا کرد پنهان شیناراحت پشت ماجرا یباق شدن برمال از رو ترسش و

 بود نگذاشته رونیب اتاق از پا هنوز اما کرد باز رو در و کنه پرت رو مهربان

 و شد مواجه بود دستش که یا نامه و مادرش ی شده دیسف صورت با که

 .دیپرس  متعجب

 بده؟ حالت چرا...  مامان شده یچ_

 

 بد یحال و گرفته ییصدا با و گرفت سمتش به رو نامه دیپریم پلکش که بایز

 .دیپرس

 که شده یچ...  اومده نامه یدادگسترد سمت از واست چرا ؟ افسون هیچ نیا_

 ؟ ندارم خبر ازش من
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 : گفت و زد زانو بود دنیلرز حال در که مادرش کنار

 یکی مورد در شهادت هی فقط ستین یخاص زیچ غمبریپ به ، ریپ به  مامان_ 

 !ام چکارهیه من...  افتاده شرکت تو که ی  اتفاقات از

 

 : گفت وار سرزنش و برگردوند رو نگاهش مادرش

  تمام خوامیم من...  یگیم دروغ یدار  بدونم که شناسمتیم انقدر  افسون_ 

 ؟یدید یچ ؟مگه یبد شهادت تو دیبا چرا بدونم خوامیم...   بدونم رو ماجرا

 ؟یکرد دخالت یچ تو مگه

 

 به رهیخ هاش چهیماه از کدوم چیه دادن  تکون  بدون و دیگز لب افسون

 .داد جواب مادرش ی شده سرخ صورت

 ! نکردم یخالف کار  چیه....  مامان نکردم یکار چیه من_ 

 

 : گفت و کرد مشت رو لرزونش یها دست ، داد تکون یسر بایز

  ؟ یبد شهادت تو دیبا چرا_ 



 

 ادامه دخترش کار پنهان و سرد یها چشم به رهیخ و برگشت افسون سمت به و

 .داد

...  راست ای یگیم دروغ فهممیم کنم نگاه که چشات تو...  افسون مادرتم من_ 

 !افتاده یاتفاق چه و خبره چه بگو بهم حاال

 

 کوتاه یمکث با و کرده مقاومت مادرش کاوشگر نگاه یجلو یسخت به افسون

 .داد جواب

 . ستمین مونیپش الاقل....  ندادم انجام یاشتباه کار من_ 

 ؟ افسون یکرد کاریچ_ 

 

 جون به  که ییها یتلخ تمام اوردن باال حس با و اومد سر به افسون طاقت

 .داد جواب بود دهیخر

 .... کردم تالش خودم ارامش یبرا فقط _

 ؟ هیچ منظورت_

 

 حیتوض مادرش یبرا کامال رو تیواقع تونست ینم هنوز ، دیلرز افسون قلب

 کرد یسع پس بده ادامه یکار پنهان به تونستینم هم نیا از شتریب اما  بده

 یم  زبون به دینبا که ییها قسمت  دنیبر با رو تیواقع ، گفتن دروغ بدون

 به پاهاش بغل با و کرد مادرش به رو پشتش ، دیدزد نگاه پس  کنه انیب ، اورد

 :گفت و داد هیتک لیم

 .کردم معامله  کنم دایپ رو رضا نکهیا سر_ 

 



 رو بود  زده که یحرف مادرش تا موند منتظر و دیکوب پاهاش  به رو سرش و

 و اورد اش شده  چفت یپاها به یفشار هاش چشم بستن  نیح در و کنه درک

 : گفت بود شده تر بلند معمول حد از یکم  که ییصدا با

 یاتاقش تو که نمتیبب روز هر  خواستمینم....  کنم دایپ برادرمو خواستم یم_ 

 ..دستته لباساش مدام و

 

 با و بود نشسته راستش سمت که رایسم به ینگاه مین جیگ و شوکه بایز

 .زد صدا رو رضا  اسم لب ریز و انداخت کرد یم نگاهش یناراحت

 ؟ یکن داشیپ یخوایم توچطور اخه...  دختر  دنیدزد رو رضا رضا؟_

 

  کردن دایپ شنهادیپ پوالد که یوقت ، نشوند لب به دردناک یلبخند افسون

 بعد و پوالد تالش یوقت اما داشت رو حس نیهم  هم اون بود داده رو برادرش

 رو ها نشدن شهیم بزرگ ی  ایدن نیا تو شد باورش ، دید بود  زنده که رو رضا

 دایپ دست بهش یخوایم  که یا خواسته هر بابت، دیبا اما کرد لیتبد شدن به

 .بود داده تاوان یواقع یمعنا به افسون و یبد پس  تاوان یکن

 

 به تونستینم ادیز احتمال به که نیا از و بود شده دهیدزد ، بود شده عاشق

  به  لحظه  شدن یخال از ، شدیم ونهید داشت برسه پوالد به ،  برسه عشقش

 ! تیواقع قبول جز نداشت یراه  چیه و دیترسیم قلبش ی لحظه
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 پوالد یروز بتونه نکهیا از ، مادرش به ناکامل و یقرض چند هر تیواقع گفتن

 چه بفهمه یوقت مادرش بود مطمئن ، کرده دشیناام کامال نهیبب خودش کنار رو

 اجازه ماجراس نیا تو شدن دهیکش مسبب یکس چه و کرده کمک بهش یکس

 .رهیبگ یهمسر به رو دخترش مرد اون دهینم

 

 لبخند حفظ با و کرد بلند رو سرش ، دیچیپ پاهاش دور تر محکم رو هاش دست

 . داد جواب

....   کرد دایپ برام رو رضا کردم معامله باهاش که یکس اما دنیدزد اره_ 

 و کردم یم سکیر دیبا... نکنم یکار چیه و بزارم دست رو دست تونستم ینم

 . دمیرس جهینت به بالخره

 

 کرد ینم فکر وقت چیه که دیشن یم رو ییها حرف ، بود شده سردرگم بایز

 بر.  بود زده خطرناک یکارها به دست دخترش ، وفتهیب اتفاق شونیزندگ تو

 . نداشت یا یمونیپش چیه و کرده قمار شیزندگ سر

 که یکلمات تک تک خواستیم و داشت دیپریم که پلکش کنترل در یسع یعصب

 خطرناک یهشدارها از بود پر سرش تونست، ینم اما کنه درک رو دیشنویم

 به بود نزده یحرف چیه و نشسته کنارش که رایسم نکهیا تا ازادهنده یفکرها و

 . دیپرس افسون به رو و شد خم جلو

 ؟یدیرس جهینت به هیچ منظورت_ 

 



 و داد تکون رو اش خسته یپاها ، شد بلند لبخندش بردن نیب از بدون افسون

 ینگاه رایسم و ،مادرش مهربان متعجب صورت به نکهیا بدون ، دیچرخ

 : گفت بندازه

 ! اس زنده.... کردم دایپ رو رضا_ 

 

 دیپر جا از مادرش شد خارج افسون دهن از حرف نیا نکهیا از بعد بالفاصله

 . دینال و زد افسون یبازو به یچنگ زدیم دودو که ییها چشم با و

 ؟اگر خونه شیاوردین چرا ؟ کجاست االن ؟یکرد دایپ واقعا رو رضا افسون_ 

 ؟ کجاست االن بچم یکرد داشیپ

 

 مبل سمت به ، داد هلش عقب به ینرم به و گرفت رو مادرش یبازو افسون

 : گفت و کرد تشیهدا

 ! کنه یزندگ ما با تونه ینم فعال رضا اما مامان ببخش_ 

 

 هی خواست مهربان از و کرد نشستن به مجبور رو دیلرزیم که بایز بالخره و

 .ارهیب مادرش یبرا خنک اب وانیل

 یسخت به و دینوش رو اب بد یحال با بایز ، گذشت سکوت به یا قهیدق کی

 :گفت یسوال  و کرده جور و جمع بود شده پراکنده که رو ذهنش

 نه؟ چرا_ 

 

 

 .داد جواب مستاصل افسون

 فعال و میدیکش رونیب یخطرناک یجا از رو رضا ما...  خطرناکه فعال چون_ 

 بشه تموم جونش متیق به ممکنه وگرنه بشه خبردار بودنش زنده از یکس دینبا

 نهیهم واسه وفتنیب زندان به و کنن ریدستگ گروهو اون افراد تمام تمام دیبا ،



 زندان تو عمرشون ی لحظه نیاخر تا حقشونه ادما اون...  بدم شهادت خوامیم

 !نره هدر به کرده دایپ برام رو رضا که یاون و من زحمات تا ببرن سر به

 

 : گفت کالفه  و کرد بازتر رو بازش مهین یها چشم بایز

 ....  افسون نمیبب رو رضا خوامیم_ 

 

 : گفت بالفاصله و دیرس ذهنش به یفکر بعد  انداخت نییپا رو سرش افسون

 فعال خوامینم...  دیبزن حرف دینبا کدومتون جیه اما بزنم زنگ بهش تونمیم_ 

 . بخوره رو شما یدور ی غصه قبل از شتریب و دیدونیم شما بدونه

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 نقش هاش چشم یجلو مادرش یصدا یب یها هیگر تمام و داد هیتک مبل به

 زجر و زده حرف مادرش دلتنگ و درشت یها چشم یجلو رضا با ، بست

 دایپ  تیواقع مادرش بالخره اما بود کرده تجربه رو عمرش لحظات نیآورتر

  توسط یتلفت تماس یوقتیکرد داشیپ اگر یول بود کرده قبول رو رضا شدن

 اون افسون و مهربان کمک به رایسم و رفته حال از بایز بود شده قطع افسون

 . کنه یدگیرس بایز بد حال به بتونه رایسم تا  کرده منتقل خواب اتاق به رو

 

 کز مبل گوشه افسون و بود رفته یحرف چیه زدن بدون مهربان بعد ساعت مین

 کرد یم فکر دادیم دیبا ادیز احتمال به که ییها جواب و یها حرف به و کرده



 که ییرایسم به رهیخ و دیکش افکارش از دست کنارش یکس حضور حس با که

 .دیپرس بود نشسته ازش نقطه نیدورتر در

 ؟ خوبه مامانم_ 

 

 .داد جواب و دیپاش روش به نرم لبخند رایسم

 ...فقط خوبه_ 

 ؟یچ فقط_

 

 : گفت دیترد با رایسم

 نیا میدون ینم ما....  نهیبب ویکرد یهمکار باهاش که یاون خوادیم مادرت_ 

  رفتن یبرا دستمون پس خطرناکه یگیم انقدر یوقت و شکله چه به ماجرا

 ویکرد معامله باهاش که یاون میخوایم جهینت در اس بسته سیپل ی اداره به

 .مینیبب

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۰۵ ،۲۰۱۸/۸/۲۱(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 283_پست#

 



 از داشت هاش چشم که یحال در و دیکش چنگ به رو لباسش لرزون دست با

 .دیپرس اومد یم رونیب  حدقه

 کنم؟ کاریچ_ 

 

 . کرد تکرار افسون به نگاه یب و برگردوند رو اش خسته صورت رایسم

 .... نهیبب ، یکن دایپ برادرتو تا کرده کمکت  که یکس خوادیم مادرت_

 

 کرد منتقل فشردندیم رو لباسش که هاش انگشت به رو لرزشش و ترس افسون

 .باشه جانب به حق کرد یسع و

 . انیب  بگم نداره یلیدل اصال؟ یچ واسه_ 

 

 : گفت  تیجد با بشه مردد یا لحظه یحت نکهیا بدون بعد و کرد یمکث رایسم

 باهاش خوادیم مادرت....  ادیب بگو بهش...   افسون  میندار بشه یچ که_ 

 از الیخیب ما شهینم لیدل یکرد یکار نیچن سرخود تو نکهیا....  بزنه حرف

 ...  میبش رد کنارش

 

 داد کردیم ادا تیعصبان با که یکلمات و ها حرف به وار سرزنش ییصدا تن و

 .کرد اضافه و

 .... ادیب بگو ستین کفشش به یگیر اگر... افسون باشه نجایا دیبا شب تا_  

 

 . دیپرس و انداخت بهش یکنجکاو نگاه و

 ! بدونه یزیچ ازش مادرت ینخوا و یکن پنهان ویزیچ یبخوا نکهیا مگر_

 



 اون از بدتر ، دیرس یم نظر به ناراحت و سرد رایسم رفتار جاخورد، افسون

 و ننداخته افسون به ینگاه مین یحت رضا یصدا دنیشن از بعد که بود مادرش

 اما بزنه حرف باهاش بود کرده یسع افسون ، بود شده اتاقش وارد بد یحال با

 بعد نکهیا تا کنه هشیتنب و داره نگه اتاقش در پشت رو افسون بود مصمم بایز

 غامیپ رایسم ، بود شده جیگ تیغا به  که مهربان رفتن و ساعت چند گذشت از

 .بود انداخته ریگ یراه دو نیب رو افسون و رسونده دستش به رو بایز

 

 دیرس یم نظر به و بود  گرفته قرار فشار تحت رایسم و بایز توسط افسون

 .نداشت وجود درخواستشون از فرار یبرا یراه چیه

 

 براش رو بود افتاده اتفاق که اونچه و رهیبگ تماس پوالد با بود مجبور قتایحق

 ... اما ادیب اشون خونه به که بخواد ازش و بده حیتوض

 

 شدیم باخبر ماجرا تمام از مادرش اگر دیپرس خودش از ، کرد رها رو لباسش

 بود؟ یچ فشونیتکل وقت اون اورد یم زبون به رو دینبا که یحرف پوالد اگر ،

 کابوسش و ادیب شیخواستگار به پوالد داد ینم اجازه وقت چیه مادرش مسلما

 . دیرس ینم اش عالقه به وقت  چیه و پوست یم قتیحق به

 

 ! دیرس ینم پوالد به

 

 بعد و دیکش یآه افسون که کردیم نگاهش سکوت با انتظار در همچنان رایسم

 و برگشت بود شده یجار ذهنش تو که ییها حرف به ، برگشت عقب به مردد

 کرده انیب رو قلبش ی خواسته ناخوداگاه که اومد ادشی یزدگ شگفت کمال در

 . شد تنگ نفسش و

 



 انگار و بود شده چارهیب یواقع یمعنا به ، انداخت نییپا رو سرش مستاصل

 ترکشش ریت نیآخر از یآن یمیتصم با پس نداشت پوالد عشق قبول جزء یراه

 : گفت و کرد استفاده

 قبول بودن کرده مجبورم مگه ، ستین که کاریب....   رایسم ادیب نکنم فک_ 

 از بدونه خوادیم یچ هر مادرم.....کردم قبول  رو معامله اون خودم من...  کنم

 . بپرسه خودم
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 نیب یزیچ. بود اشتباه افسون وجود تو یزیچ ، دیکش توهم رو هاش اخم رایسم

 که یراز بدونه خواست یم و کنه درکش تونست ینم که بود شده گم کلماتش

 ! هیچ داره کردنش پنهان در یسع

 

 . دیپرس و کرد براندازش موشکافانه و دیچرخ کامال

 نه؟ مگه یکنیم پنهان ما از ویزیچ یدار ؟ افسون_ 

 

 ! پروا یب و نیدروغ ، زد لبخند افسون



 به بیعج که یا عالقه و بود عشق نیا بود مونده یباق براش که یزیچ تنها

 ! بود تر نیریش یعسل هر از بودنش اور زجر نیع در اما اومد یم تلخ دلش

 

 .داد جواب سردرد و استرس نیب

 یسوال اگر....  ادیب یکس زنمینم زنگ من بگو مادرم به...  خوبم من...  نه_ 

 ....  دمیم جوابشو بتونم که ییجا تا من و بپرسه خودم از داره

 

 : گفت تند افسون به بایز ی خواسته اجبار یبرا و کرد اخم رایسم

 و کن گوش مادرتو حرف....  تو یزنیم ساز انقدر چرا....  دختر یچ یعنی_ 

 ! یکرد تشیاذ کارت با یکاف ی اندازه به... ادیب بگو

 

 رایسم یها حرف دنیشن از بعد ، کرد رایسم نثار یلبخند سکوت در افسون

  و زد اخر میس به یقول به ، اوردند هجوم بهش سرکشانه هاش تیعصبان تمام

 : گفت روزهاش نیا یوجود تیواقع و حالت یب یصورت با

 شما از که افتاده اتفاق هزارتا....   رایسم شدم یخطرناک یباز وارد من_ 

 هنوزم من بگو مادرم به...  ستمین مونیپش اما کنمیم نکارویا بازم و کردم پنهان

 من به فقط و فقط مسئله نیا اما بدم حاضرم تاوانشم...  دمیم ادامه کارم به

 و فقط و دمیبر زیچ همه از کرد نابود بابام مویزندگ تمام یوقت من!  مربوطه

 هر به دست خاطرش به نیهم واسه بود کرده ایدن نیا وصل منو رضا فقط

 ...زنمیم یکار
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 داشت کم کم و رفته پس استرسش پر و نگران نگاه ، دیکش شیشونیپ به یدست

 ینم باورش که ییرایسم ، داد یم نشون رایسم به رو خودش یواقع ی چهره

 اش رهیخ وار مجسمه  کنه رییتغ حد نیا تا و باشه افسون روبروش دختر شد

 نداشت استرس و مقاومت توان نیا از شتریب و دهیرس حدش به افسون اما بود

 رو که ییزهایچ و مشخص رو تشیموقع شهیهم یبرا کباری گرفت میتصم پس

 . ارهیب زبون به رو کنهیم ینیسنگ دلش

 

 

 یجلو ، دیکش رونیب رو گاریس ی بسته و برد بشیج به دست و ، زد یپوزخند

 : گفت و گرفتش رایسم یها چشم

 خوب یلیخ مادرم.... کشمیم گاریس وقته یلیخ من ؟ ینیبیم نویا رایسم_ 

 رها منو یوقت مادرم.... کشم یم گاریس چرا و اومده سرم ییبال چه من دونهیم

... اورد سرم رو بال نیا کردینم تیحما شوهرش یجلو ازم وقت چیه بود کرده

 چون دارم دوست یلیخ مادرمو...  دارم دوستش من.... پدرم هم مادرم هم

 اورد یم سرم یبدتر یبال پدرم کرد یم دخالت مادرم اگر کنمیم فکر یگاه

 .سوزوند یواقع یمعنا به منو بابام اما

 

 



 یجلو بود پنهان شهیهم بلندش نیاست یها لباس خاطر به که رو دستش مچ و

 . داد باال رو نشیاست از یکم و گرفت رایسم

 انقدر...  شد زخم که بست و دستم انقدر...  بابامه یشاهکارا از یکی نمیا_ 

 منو کس چیه....  موند جاش که کرد تکرار نکارویا انقدر و شد خشک زخمم

 اشیباز ونهید یریپ اون و اومد رضا یوقت از اما نکرد تیحما ها موقع اون

 یمن یبرا رضا....  ادیب سرش بال نیا برادرم نزارم گرفتم میتصم کرد یم گل

 کرد راحتم و مرد یریپ اون...  نجات راه شد بودم رفته یخودکش مرز تا که

 کنم هیگر تونستم ینم ، نداشتم خواب....  باشم اروم تونستم ینم گهید من اما

 به تونستمینم...  بودم خورده کتک و یسر تو بس از بود شده نابود روحم.... 

 واسه من گمیم چندم بار یبرا پس بودم اروم رضا کنار فقط و کنم اعتماد یکس

 ینم پس جواب کسم چیه به و رمیم رو یراه هر... کنمیم یکار همه برادرم

 . دم

 

 نیح و دیکش رونیب یگاریس ، شد رد بود زده خشکش که رایسم کنار از و

 رایسم از که ،صورتش کرد پرت مبل یرو ، رو خودش کردنش روشنش

 دلش اما بود درست هاش حرف تمام ، دیگز لب و دیلرز هاش پلک شد پنهان

 !خواست یم دل کردن سبک ییایدن...  خواست یم اشک

 

 از خواستیم ، کنه ارومش هاش ییزورگو با نکهیا و خواستیم رو پوالد نگاه

 . کنه محافظت پوالد

 . باشه خودخواه کباری یبرا حداقل و کنه محافظت اش عالقه از خواستیم

 

 .دیپرس بود ستادهیا سرجاش که رایسم از و گذاشت لبش ی گوشه رو گاریس

 ویزیچ حاال تا ؟یبرس باشه اشتباه دیشا یحت که یزیچ به یبخوا شده حاال تا_ 

 ؟ یخواست حد از ادیز

 



 به یقیعم پک باشه مادرش شدن ناراحت  نگران نکهیا بدون و نیاول یبرا و

 : گفت دودها به رهیخ و داد رونیب رو دودش و زد گاریس

 اول و ینوجوان ،  نکردم یبچگ....  رفت هدر دودا نیا مثل من یزندگ_ 

 یکس زارمینم...  باشه من مثل ستین حقش رضا اما شد رد عذاب با میجوون

 ...  بشه راهم سد و رهیبگ جلومو یکس  زارممینم...  بزنه بیآس بهش

 

 :گفت مادرش اتاق به  اشاره با و دیچرخ و

  کنه؟ هیتنب رو ساله هشت وهفت ستیب منو خوادیم!  اتاق تو رفته کرده قهر_ 

 

 .دیخند بلند

 خودم و ستمین بچه گهید من ، شده رید یلیخ من کردن هیتنب واسه بگو بهش_  

 . کنم انتخاب مویزندگ راه تونمیم

 

 ی گوشه اشک بود شده خراب افسون یها حرف دنیشن از حالش که رایسم

 و دهیشن رو افسون یها حرف تمام بایز نکهیا علم با ، کرد پاک رو چشمش

ئنا  با و کرد جور و جمع رو خودش یکم ، نشست افسون کنار بده حالش مطم 

 . دیپرس اطیاحت

 ؟ یدار نهیک مادرت از  افسون؟ یباش ینجوریا یخوایم یک تا_ 

 

 کرد له بود دهیکش رونیب نتیکاب از که یا یگاریس ریز تو رو گارشیس افسون

 .داد جواب سرد و

 مثل مقابلش در تونم ینم اما دارم دوستش برعکس ستمین متنفر مادرم از_

 کمک با و مژده دست ریز سال چند...   کنم رفتار عیمط و باشم یعاد یدخترا

 و شنینم خوب دردا یبعض اما ساختم خواستمیم که یاونجور خودمو دوستاش

 قضا بر دست و شد دهیدزد هوی رضا سال چند بعد...  نشده خوب دردام منم

 خطرناک...  کنم کار واسش رضا کردن دایپ یازا در کرد شنهادیپ بهم یکی



 شنهادشویپ خواستیم دلم شتریب بده حالش انقدر که دمیدیم مادرمویوقت اما بود

 گهید  گذشته اتفاقات اون نصف و کردم دایپ رو رضا که حاال...  کنم قبول

 ...برم اخرش تا خوامیم...  کنم خرابش خوامینم

 

 :گفت باشه  اروم کردیم یسع که یحال در شد بلند و

 قول...  باشه  داشته اعتماد بهم و کنه قبول ینجوریهم منو بگو  مادرم به_ 

 کنم اول مثل زویچ همه و خونه به  برگردونم سالمت و سالم  رو رضا دمیم

... 

 

  پشت از رایسم  که شد اطیح یراه زیم یرو از اش یگوش برداشتن از بعد و

 .دیپرس سر

 ؟یچ خودت پس_ 

 

 . داد جواب لبخند با و داد سرش به یا هیزاو افسون

 ! رضا یخدا مثل!  دارم ییخدا منم ؟یچ من_ 

 

 ، کرد بود داده بهش پوالد که یا شماره گرفتن به شروع و شد اطیح وارد و 

 بزنه حرف باهاش داشت ازین حاال و بود کرده صرف یانرژ یکاف ی اندازه به

 ! کنه اروم رو خودش و
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 تمام چه هر اطیاحت با یزن و باز اتاقش در که بردیم سر به خواب در افسون

 جا یشیارا زیم یرو که افسون لیموبا سمت به مایمستق و شده اتاق وارد تر

 . رفت بود کرده خوش

 

 ، کرد فکر بکنه خواست یم که یکار به بعد و زد چنگ رو یگوش مضطرب

 ها یراحت نیا به خواست ینم اما نه ای درسته کنهیم که یکار دونستینم واقعا

 .بکشه کنار

 افسون به یکس چه بدونه دیبا ، ارهیب در سر ماجرا از دیبا کرد یم احساس

 از نکهیا بدون اما بود شده رید کارها نیا یبرا که چند هر ، کرده کمک

 پنهان حال در افسون که کرد یم فکر نیا به تنها کنه یرویپ عقلش دستورات

 !ترسوندش یم یپنهان ی مسئله  نیهم و ی  زیچ کردن

 

 حاال و بود خروش و جوش در شیپ  ساعت چند تا  که افسون به و دیگز لب

 انداخت لیموبا به ینگاه مین بعد و شد رهیخ بود دهیخواب یوقت هر از تر آروم

 گزارش وارد یمعطل یب ، کرد وارد دونست یم قبل از که رو لیموبا رمز و

 و ثبت" دوسر وید"  اسم به و همه از شتریب که یا شماره و شد ها تماس

 ! شد خارج اتاق از و سپرد ذهن به رو بود شده استفاده

 

 کامال و کنه کاریچ شماره با خوادیم دونست ینم ، دیگز لب شد که اطیح وارد

 از استفاده بدون بعد و دیکش یقیعم آه ، بود مونیپش بود کرده که یکار از



 از قهیدق چند هنوز  اما  نشست یورود یها پله یرو کنه استفاده شماره

 . کرد خوردن زنگ به شروع اش یگوش که بود نگذشته نشستنش

 

 خورد زنگ اش یگوش دوباره و شد قطع کباری یوقت اما بود ناشناس  شماره

 :گفت وار یسوال و کرد وصل رو تماس

 الو؟_ 

 

 . دیرس گوشش به خط پشت از یجد و زخمت ییصدا

 گان؟یشا خانم_  

 

 پس شناخت ینم رو خط پشت یصدا  عنوان  چیه به ، نشست صاف زن

 . دیپرس و شد یجد متقابال

 شما؟...  دییبفرما_ 

 

 : گفت بعد و کرد یمکث خط پشت از مرد

 مورد در مسئله....  کنم صحبت شما  با یمهم ی مسئله مورد در  خوامیم_ 

 ... خوامیم!  بایشک افسون...  باسیشک خانم

 

 .دیپر مرد حرف نیب شوکه و متعجب زن

  ؟ دیهست یک شما_ 

 

 . داد جواب بشه جادیا صداش تو یرییتغ که نکهیا بدون مرد

 . کرده کمک ما به توش افسون که یا پرونده مسئول_ 

 



 : گفت دهیترس و آورد یگوش به یفشار بود ختهیر بهم افکارش که زن

 نیا بهتره کنمیم فکر....  ندارم اعتماد کس چیه به من اما خوامیم عذر_ 

 .بمونه یباق هست که نطوریهم مسئله

 

 ! نشد کم مرد تیجد از یزیچ

 نکهیا یبرا ، دینباش نگران بهتره  خانم شما و کنم ینم فکر نطوریا من اما_ 

......  ی منطقه س  یپل ی اداره تو منو و دیایب دیتونیم دیکن اعتماد من به دیبتون

 ... دیکن مالقات

 

 .کرد تکرار لب ریز زن

  س؟یپل ی اداره_

 

 .داد جواب بود شده کنجکاو  که یحال در بعد و

 باشه_ 

 دیریبگ تماس من یگوش با سیپل ی اداره به ورود  از قبل و صبح فردا خوبه _

 !،منتظرم

 

 .برد فرو فکر به رو زن و قطع یا اضافه حرف چیه بدون رو تماس و

 

 بود؟ یک مرد اون  مهمتر همه از و بشنوه یچ بود قرار فردا
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 براش رو آدرسش که یمحل به تا بود خواسته افسون از پوالد و بود عصر

 .بره بود فرستاده

 به افسون که بود شده باعث و بود بیعج یدرخواست نیچن ، تیوضع نیا تو

 افتیدر پوالد طرف از که یجواب  تنها اما بپردازه دارید نیا لیدل یجستجو

 . رهیبگ رو جوابش تا ادیب محل اون به که بود نیا بود کرده

 

 رو اون موضوع نیهم و بود یجد شدت به گهید مواقع برعکس پوالد نباریا

 کنه مطلع رو اون خوادیم پوالد و افتاده یمهم اتفاق بود مطمئن ، ترسوند یم

 !باشه افتاده ممکنه یاتفاق چه که بود عجب در اما

 

 ! افتاد یم اطرافش و دور یادیز بیعج اتفاق روزها نیا که هرچند

 که اش موشکافانه یها نگاه و ارسالن ، کرد یم بیعج یها درخواست پوالد

 آخر در و مژده و مهربان سکوت و حسام نبود ، بود دهیند ازش یاثر قبال

 رایسم و مادرش که بود نیا بود داده رخ خونه داخل که یدیجد و بیعج اتفاق

 . بردندیم سر به سکوت در یلیدل چیه بدون

 

 و نهیشیم یصندل یرو که کردیم حس اتاقش تو رو مادرش حضور ها شب

 عنوان چیه به و بود همراهش اش کننده بیتعق نگاه روزها و کنه یم نگاهش



 حالت به تعحب کمال در که رایسم و زد ینم افسون ی خواسته برخالف یحرف

 . کردیم رفتار قبل مثل و برگشته اولش

 

 رو نیا تونست ینم افسون اما بود فرورفته سکوت در و آروم خونه یفضا

 صحبت رایسم و مادرش با پوالد دارید از بعد بود گرفته میتصم و کنه باور

 . بشه ایجو رو ترسناک رفتار نیا یاصل لیدل و کنه

 

 خونه از داره کار رونیب گفت رایسم به نکهیا از بعد و دیپوش رو هاش لباس

 ابونیخ کنار عصر چهار ساعت راس که بود خواسته ازش پوالد ، شد خارج

 دنیخر از بعد هم افسون و بمونه منتظرش بود امد و رفت کم یابونیخ که....  

 داشت وقت هنوز که یحال در سالنه سالنه آدامس بسته کی و گاریس بسته کی

 . رسوند بود گفته پوالد که یابونیخ به رو خودش و شد رد کوچه از

 

 پاش یجلو اشنا یا یتاکس که بود نگذشته ستادنشیا از قهیدق چند هنوز دیشا

 . کنه کنترل رو اش خنده کرد مجبور رو افسون و شد متوقف

 

 یافتاب نکیع با نباریا ، بود زده جا یتاکس راننده یجا رو خودش پوالد بازهم

 !ماسک و کاله بدون اما

 شناخت و بود شده کوتاه کامال موهاش و بود شیر از پر صورتش عوض در 

 .بود کرده سخت حالت نیا تو رو پوالد
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 که یتاکس ، شد سوار عقب یصندل بعد و گفت رو ریمس ابتدا در ظاهر حفظ با

 : گفت سرعت به افتاد راه

 ؟یشد یشکل نیا چرا_ 

 

 .داد جواب و کرد میتنظ افسون صورت یرو رو نهیائ قبل ی دفعه مثل پوالد

 !  بشناسه منو یکس خواستمینم_ 

 

 .دیپرس و زده یبدجنس لبخند و

 ؟یدینپسند هیچ_ 

 

 و کرد نازک یچشم پشت  پوالد یپروا یب نگاه از زده شرم افسون

 : داد جواب غرولندکنان

 . اصال کنم پسند دیبا چرا من ، ستین مربوط من به_ 

 

 . داد جواب و نشوند لب به یمرموز شخندین پوالد

 مگه کنه پسند شوهرشو دیبا ادم زن ضمن در گنینم نویا که تیانار یلپا_ 

 نه؟یا ریغ



 

 هاش چشم  ، شد سرخ تیغا به افسون" شوهر و زن" ی کلمه دنیشن محض به

 . شد رونیب ی رهیخ و کرده قطع رو شونیچشم تماس ، درشت رو

 

 : گفت اش فشرده بهم یلبها نیب از یعصب

 ! چه من به...  کنه پسندت بگو زنت به برو_ 

 

 و کرد ادیز بود شده خلوت یا جاده وارد که رو نیماش سرعت عمد به پوالد

 .داد جواب

 !  گمیم بهش باشه_ 

 

 زد صداش نیدلنش و گرم یلحن با تر تمام چه هر یخونسرد با بعد قهیدق چند و

. 

 !  افسون_ 

 

 افسون قلب به بیعج یطپش ینیریش نیا به اسمش یادا و پوالد لحن یگرما

 . داد جواب وار لکنت افسون ، انداخت

 بله؟... ب_ 

 

 بود آشنا افسون یبرا شدت به که یساختمون نگیپارک وارد رو نیماش پوالد

 : گفت و برگشت عقب به نیماش کردن پارک از بعد و کرد

 ؟ نه ای پسندم بگو ییما زن که شما حاال ؟ انهی پسندم بگم زنم به گفت یکی_ 

 



 مهلت نکهیا بدون و کرده افسون ی شده کبود صورت ی حواله یشرور نگاه و

 : گفت بده افسون به زدن غیج

 . میریم موتور با راهو ی هیبق شو ادهیپ_ 

 

 موهاش و شیر یحت و دهیپوش لباس پوالد به هیشب کامال که یمرد سمت به و

 . رفت ، بود خودش به هیشب تینهایب
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 ، موند باز دهنش نگیپارک دنید با که  کنه اعتراض خواست و شد ادهیپ افسون

 یمرد کنار که پوالد به بلند قدم چند با رو خودش و دیترس اما بزنه داد خواست

 :گفت و رسوند زدیم حرف و ستادهیا

 نجا؟یا یاومد چرا...  کنهیم یزندگ توش مژده که هیساختمون نجایا_ 

 

 : گفت و زد اش شونه به یدست ، برداشت مرد با زدن حرف از دست پوالد



 !  بده انجام درست کارتو_ 

 

 و یتاکس سوار"  قربان  چشم"  گفتن از بعد و داد تکون یسر تیجد با یمرد

 یکوچک ساک و رفت موتور سمت به بالفاصله پوالد ، شد خارج نگیپارک از

 : گفت و برداشته بود کنارش که رو

 .شو اماده باش زود توئه واسه نایا_ 

 

 در و دیپوش و برداشته رو موتور ی دسته یرو زیآو چرم کت هم خودش و

 صورتش یرو از اخم با رو بود صورتش یرو که یشیر تعجب کمال

 . شد رهیخ افسون به دست به کاله و برداشت

 

 : گفت طلبکار و انداخت پوالد به ینگاه مین افسون

 ! برگردون روتو کن لطف_ 

 

 و دیپوش رو همرنگش یا یروسر و باز جلو یروپوش قهیدق چند از بعد و

 : گفت و رفت پوالد سمت به دست به ساک و کرده عوض هم رو هاش کفش

 بزار رو یباز گربه موش....  میبر میخوایم کجا بگو بهم فقط ام اماده من_ 

 . کنار

 

 گفت  تیجد با شدن سوار نیح و گرفت افسون سمت به رو کاسکت کاله پوالد

: 

 !  مهمه...  دارم حرف باهات_ 

 ؟ میریم کجا_ 

 

 . داد جواب حیصر و گذاشت سر به رو کالهش و کرد روشن رو موتور پوالد



 !   من ی خونه_

 

 . رفت عقب قدم کی افسون

 تو؟ ی خونه_ 

 

 یخال موتور سرگاز افسون حرکت خاطر به رو حرصش و خورد جا پوالد

 . کرد

 ؟یدار یمشکل....  من ی خونه اره_  

 

 : گفت یجد و داد باال رو اش چونه افسون

 بزن یدار یحرف هر...  تو ی خونه جز ییجا هر...  پوالد امینم ات خونه_ 

 ریز یکاف ی اندازه به اما دارم اعتماد بهت... ات خونه از ریغ ییجا یول

 !هیکاف گهید ، زدم مادرم اعتماد

 

 : گفت یدستور بعد و کرد نگاهش خونسرد و اخم پر پوالد

 !  میکن توجه جلب خوامینم....  شو سوار_ 

 

 :گفت وار دیتاک بده خودش به یتکون نکهیا بدون افسون

 !امینم ات خونه_

 

 :گفت و کرد روشن رو، موتور پوالد

 ! شو سوار فقط...  گهید یجا هی میریم خوب یلیخ_ 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 تو کس چیه ، بودند ستادهیا بود شده بسته حاال که پوالد شرکت یراهرو تو

 افسون با راحت یالیخ با تونستیم پوالد که بود ییجا تنها و نبود طبقه اون

 شدند یجار زبونش به یرو اروم اروم کلمات پوالد یوقت اما بزنه حرف

 . زد داد و کرده مشت رو لرزونش دست افسون

 ؟یگفت مامانم به یچ واسه   ؟یچـــ_ 

 چرا؟ آخه ش؟یدید یچ واسه
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 خونسرد و داد هیتک یآهن ی نرده به ، برد فرو بشیج داخل رو هاش دست

 :گفت



 به کنم یباز رو دمیم حیترج من ، شدیم برمال زیچ همه روز هی بالخره_ 

 ! میشخص یزندگ مورد در خصوص

 

 ازیپ تا ریس از و کرده یکار نیچن پوالد شدینم باورش ، کرد نگاهش یعصب

 داده جلوه بد رو خودش افسون ، کرده فیتعر رایسم و مادرش یبرا رو ماجرا

 در یسع و نشه زیچ چیه متوجه مادرش تا بود زده داد و کرده دعوا ، بود

 ! پوالد اما داشت تیواقع کردن پنهان

 .بود گفت مادرش به رو تیواقع یریباورناپذ شکل به پوالد

 فرض شده تموم رو زیچ همه و خزعبل   مشت هی پوالد یها حرف کردیم فکر

 . کردیم

 موردش در یفکر چه پوالد یها حزف دنیشن از بعد و االن مادرش اصال

 ؟ کردیم

 بود؟ شده حادیا براش یتیذهن چه

 

 ریغ و رفت جلو پس زدیم اعصابش به شیات پوالد خونسرد و ساکت ی چهره

 . زد داد هاش چشم از اشک بارش نیح در و دیکوب پوالد ی نهیس به منتظره

 فاش مامانم واسه رابطمونو یحق چه به ، یکرد یکار نیهمچ یچ واسه_ 

 ؟یکرد

 

 بار هر ، اومد فرود پوالد یسنگ و سخت ی نهیس تو هاش مشت بار چند

 . گفتیم

 تیشخص از حالم...  خورهیم بهم تییگرا منطق و یاحساس یب نیا از حالم_

 . خورهیم بهم مزخرفت

 

 افسون کردن متوقف یبرا یتالش یحت و بود ستادهیا صاف سکوت در پوالد 

 لحظه به لحظه بردیم کار به که یکلمات و افسون یها ناله اما داد ینم انجام



 دست دو هر مچ داد دست از رو اش یصبور یوقت  و کردیم ترش یعصب

 .زد داد و  وارید به دشیکوب ، گرفت رو افسون

 ...  بدمصب ، کردم و کردمیم دیبا که یکار_ 

 

 و بچگانه یلیخ و رحم یب و  پوالد سرخ و غالب یها چشم تو زدم زل افسون

 .دیغر فکر بدون

 دمیم مثبت جواب حسام به یچ همه به یزد گند که حاال... باشه....  باشه_ 

 به پاتو بزاره یحت محاله...  کنه قبولت محاله مادرم...  ندارم یا گهید راه.... 

 ! ما ی توخونه یبزار خواستگار عنوان

 

 یعصب یها رگ وارد چاقو و شد یجار افسون زبون از که یقتیحق دنیشن از

 تو هوا یب رو افسون ی چونه  اومد، جوش به خونش برویم رو شیاتیخ و

 وضوح به  دیرس افسون یها لب به شصتش انگشت یوقت و گرفت مشتش

 افسون گردن و گوش ریز سرش ، گرفت گر ، دید رو شدنش سرخ و لرزش

 . دیغر اش شده چفت یها دندون یال از و برد

 عقدت یزور و دزدمتیم شده....  یش زنش بزارم باش الیخ نیهم به_ 

 ؟یدیفهم...  کنمیم

 

 تنگ دلش که روزها چه ، دیکش ریت پوالد یصدا لحن  دنیشن از افسون قلب

 کاریچ پوالد اومد یم ادشی که  یوقت اما بود شرور و خودتواه یصدا نیا

 : گفتم هیگر با و داد هلش عقب به پس داد یم دست از رو کنترلش کرده

 ...  پوالد یچ همه به یزد گند...  شم زنت محاله _

 ! یزد گند

 



 اما دیدو ساختمون از رونیب به اشکاش کنترل بدون و داده هلش قبل شتریب و

 دشتویکشیم  داشت ادیب خودش به افسون تا و بود افسون از تر زرنگ پوالد

 ! نیماش

 

 یبد نگاه دید رو اش هیگر پوالد یوقت یول نبرد ییجا به راه افسون یتقالها

 .زد داد و انداخت بهش

 باهات فمویتکل امشب نیهم...  من ی خونه میریم...  ریش ماده بسه هیگر_ 

 یبش زنم واقعا کنم یکار شده...  کنم عقدت و ارمیب عاقد شده...  کنمیم روشن

 .. یبش حسام زن دمینم اجازه

 

 بود گفته قبل از ینیماش فرمون پشت بالفاصله و بست توان تمام با رو در و

 . افتاد راه اش خونه سمت به و نشسته کنند اماده براش
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 لباسش به یچنگ افسون ، شد باز شدیم یمنته گاراژ به که یپشت درب یوقت

 .زد داد بایتقر و زده

 ؟یاریم در یباز مسخره چرا برم بزار پوالد_ 

 

 یجواب نکهیا بدون بودند نیماش تو که یا قهیدق ستیب نیا معمول طبق پوالد اما

 رو اهنگ یصدا بده افسون یها پرخاش یحت و اعتراض و دادیب و داد به

 . داد ادامه اش یرانندگ به یخونسرد کمال در و کرد شتریب یکم

 

  بوده مهربون یروز هی دیشا دله سنگ که یکس

  بوده جوون یلیخ یوقت اعتمادشو شکستن

  ستین بس کنهیم حس بازم جنگهیم که اندازه هر

 ستین چکسیه منتظر که شیتنها دیتبع مثه

 

 نیماش شدن ادهیپ یحت و درها قفل کردن باز بدون پوالد اما شد متوقف نیماش

 . شد رو روبه ی رهیخ و کرد خاموش رو

 !خوندیم هنوز اهنگ

 

 به پوالد  بست رو هاش چشم و دیکوب یصندل یپشت به رو سرش اما افسون

 حرف به عنوان چیه به و دیکشیم رخ به رو سنگدلش یرو اون یواقع یمعنا

 بدتر همه از و بود یعصب ، بود ناراحت افسون داد،ینم گوش افسون یها

 .بود مونیپش

 

  کرده خراب عمدا خودش برگشتو یپال دیشا

  کرده انتخاب اهویس باخته دیسف با بار هزار

  دهیرنج یبدجور ازش بسته دل یک هر به ، دیشا



 دهینبخش گذشتشو دیشا سنگدله که یکس

 

 که بود انداخته فکر به رو افسون و کردیم تکرار رو آهنگ لب ریز پوالد

 و لحظه به  لحظه و زده یکار   نیچن به  دست خاص یهدف با پوالد  یشا

 . کرد یم قبل از تر مونیپش هیثان به هیثان

 

 ی  خواسته نیا که یخال در بده مثبت جواب حسام به خوادیم بود گفته پوالد به

 یم ادا رو کلمات اریاخت یب زبونش و بود شده خاموش ذهنش ، نبود شیقلب

 .کرد

 

 مرموزه و ریگ مه اگه حرفاش تو رحمه یب اگه* 

  سوزهیم داره جنگل هی شب تو ، شبه هی چشماش تو

 عاشقانه به گفتن دروغ بهش اونقدر نهیغمگ نشه معلوم که نهیا از فرارش بازم

 * نهیبدب

 

 یم یلجباز ، بود کرده یزخم رو پوالد غرور و بود شده دار حهیجر غرورش

  از دست خواست ینم اما...  اما اشتباهه کارش که دونست یم خوب و کرد

 . کرد یم قبل از تر یعصب رو پوالد مسئله نیهم و برداره کارش

 

 که یکار تونست ینم هنوز اما بودش برده فرو فکر به شد یم پخش که یآهنگ

 . کنه هضم رو کرده پوالد

 و بود شده خودخواه ، نشه زیچ چیه متوجه مادرش تا بود کرده رو تالشش تمام

 و افکار از فراتر پوالد اما برسه اش عالقه به نادرست یراه از خواستیم

 نگر ندهیا نیا و بود گفته افسون مادر به رو تیواقع و بود رفته افسون درک

 .کردیم نیخشمگ رو افسون  شدت  به پوالد بودن  

 



 رو نیماش دیکل خواست ، شد خم پوالد سمت به و گرفت در از رو اش هیتک

 و برداشت رو نیماش چیسوو و داد نشون العمل عکس عتریسر پوالد که بقاپه

 . دیغر

 . کن رونیب سرت از فرارو فکر_ 

 

 متقابال افسون.  شد متوقف رخش به رخ ، شد  خم افسون  سمت به رانهیغافلگ 

 .زد لب و دیکش عقب رو خودش دهیترس و شوکه

 ؟یکنیم کاریچ_ 

 

 یا لهیوس داشبورد در کردن باز از بعد و برداشت کمان باال به پوالد لب

 : گفت و دیکش رونیب مانند موتیر

 . کنمیم صاف باهات حسابمو توخونه میرفت یوقت...  خورمتینم_

 

 یا دکمه فشردن با افسون ی شده درشت یها چشم یجلو رو  گاراژ باز در و

 .داد ادامه و گذاشت افسون سر یباال رو دستش بعد رفت جلوتر و بست

 .شمیم حسام زن یگیم بازم نمیبب خوامیم_ 

 

 باز با و انداخت لرزونش یها لب به ینگاه مین ترسوندش شتریب یبرا و

 . پروندش جا از افسون کمربند

 

 :گفت و دیچسپ در به قبل از شتریب افسون

 !نکن تیاذ ، پوالد کن ولم_ 

 

 با رو در و ستادیا افسون در کنار ، شد ادهیپ از و زد یشخندین وضوح به پوالد

 :گفت و کرد باز رفته باال یابروها



 کنم؟ ات ادهیپ یخوایم ای شو ادهیپ_ 

 

 پس رو پوالد دست شدت به افسون که برد افسون یبازو کینزد رو دستش و

 .زد داد  و زد

 .  امیم خودم_ 

 

 خودش به نکهیا از قبل اما شد ادهیپ نیماش از یناراض و  درهم ییابروها با و

 سمت به گرفته رو نشیآست پوالد ارهیب زبون به حرف یا کلمه یحت و ادیب

 . دیکشیم خونه یورود
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 دنید با که مهیحک به توجه یب پوالد و گذشتند راهروها از هیثان چند عرض در

 داد هل اتاق داخل رو افسون ، دیکوب صورتش به و شده شوکه پوالد و افسون

 .بست"  دیبر نجایا از"  گفتن با سرش پشت رو در و

 



 چون اما دیپر عقب به قدم کی زده وحشت مهیحک که زد داد یجور پوالد

 به نتونست بود دهید اومد یم نظر به زده وحشت که رو دختر ی چهره

 به ، رسوند پوالد اتاق در به رو خودش دیترد با و کنه عمل پوالد درخواست

 . زد داد در پشت از بود افتاده تنش به که یوحشت زدن پس از بعد و دیکوب در

 !  داره گناه مردم دختر ، دیکنیم کاریچ اقا_

 

 رو مهیحک یصدا یوقت و دیکش اتاق وسط تا رو افسون پوالد گهید سمت از

 رو رفته راه کنه رها رو افسون نکهیا بدون و فشرد بهم رو هاش دندون دیشن

 . دیغر مهیحک صورت تو و کرد باز ضرب به رو در ، برگشت

 ... زنمه_

 

 یپاها یصدا یوقت و دیکوب بهم رو در یا اضافه حرف چیه بدون بعد و

 که رو افسون ، برداشت بلند قدم چند دیشن رو دادیم رفتنش از نشان که مهیحک

 بستن یبرا و بالفاصله و تخت یرو کرد پرت بود شده خفه نطفه تو صداش

 . دیکش کنارش رو خودش افسون فرار راه

 

 :گفت یعصب و دار خش زدیم نفس نفس که افسون به رو و کرد یمکث

 .یشیم زنم... کنمیم تمومش امشب صبرکردم یچ هر بسه_

 

 .دیتوپ بهش پوالد یرفتارها از شوکه افسون

 !کن ولم_

 

 .زد شخندین پوالد اما

 ! که خوبه جات چرا_

 



 دهیکش بند به که یوید دست از فرار یبرا یراه بتونه دیشا تا کرد تقال افسون

 : گفت کنان پرخاش ، کنه دایپ بودش

 ! کن ولم ، یستین محرمم... یفهمیم نامشروع یرابطه گنیم نیا به_

 

 ، گرفت رو مچش و و داد هلش عقب به ناغافل پوالد که بشه بلند کرد یسع و

 : گفت گرفته و بم ،  دوخت افسون یها چشم به نگاهشو قاب

 ....  یکن آرومم دیبا...  ندارم تحمل گهید_ 

 

 .کرد اضافه دادنش آزار یبرا افسون یها یلجباز و حسام یاداوری با بعد و 

 چطوره؟ کنم غتیص_ 

 

 . شد بلند افسون ینینش عقب یب ی ناله که اورد مچش به یفشار 

 و رمیبم مگر!  شترهیب یلیخ ارزشم من...  کن غهیص رو یابونیخ یزنا برو_ 

 . کنم قبول
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 خواستینم وجه چیه ،به زد ظیغل یلبخند اش یوحش ریش ماده به رهیخ پوالد

 جنون سرحد به  کردیم که یحرکت هر با دختر نیا اما ارهیب نییپا رو ارزشش

 .داد یم شیافزا رو داشتنش به لیم و رسوندش یم

 سر از شده سرخ یلبها و کنه بغلش پرده یب تا نبود یمانع چیه خواستیم دلش

 و سرسخت تینها یب که  دختر نیهم بلعکس...  کنه تصاحب رو تشیعصبان

 بدون پس زدیم زخم غرورش به و کردیم شیعصبان شدت به بود دنده کی

 یکی یکی و رفت رهنشیپ یها دکمه سمت دستش بده ترسش به یتیاهم  نکهیا

 : گفت شرارت از پر نیح همون در ، کرد بازشون

 !یکن قبول ویشوهردار تیمسئول وقتشه_

 

 یها عضله به که یرنگ دیسف دوبنده و پوالد ی شده باز راهنیپ دنید با افسون

 حرف جواب   در و افتاد تقال به قبل از شتریب بود دهیچسپ اش نهیس چیپ درچیپ

 بهش توجه یب پوالد که" دادن شوهر رو یدار تیمسئول" بگه خواست پوالد

 .داد ادامه

 کدومش؟ها؟ اد؟یب عاقد بزنم زنگ ای بخونم رو غهیص خودم_

 

 تنش از رو یرکاب خواست و برد لباسش ریز به رو دستش منتظره ریغ و

 . دیپر جا از افسون که ارهیب رونیب

 

 نبود دارش جلو زیچ چیه و رفت یم جلو داشت تر تمام چه هر تیجد با پوالد

 هشیتنب نیا از شتریب پوالد و برن جلو نیا از شتریب خواستینم دلش افسون اما

 .زد داد و فشرد بهم رو هاش چشم پس کنه

 .... من جون رو تو... نکن.... نکن... پوالد...  پوالد_ 

 



 حرکت از دست پوالد داد قسم خودش جون به رو پوالد افسون یوقت بالخره 

 ی لبه  و کرده رها رو افسون ، انداخت ابروهاش به سخت یگره...  برداشت

 : گفت یدستور و سرد بعد هیثان چند....  نشست تخت

 ! نشدم مونیپش تا شو بلند_ 

 

 از خطر ، شد رهیخ سقف به لحظه چند یبرا و کرد باز چشم دیترد با افسون

 زده خی صورت به یدست ، کردیم شکر رو یخدا دیبا و بود گذشته گوشش خیب

 دست نیب رو سرش و نشسته بهش پشت پوالد ، شد بلند بعد و دیکش  ترسش از

 .بود گرفته هاش

 .داد قورت رو دهنش اب

  ؟ بگه یچ خواستیم

 نیاخر تا دونست یم که یپوالد خودش ، بود کرده روشن رو شیات نیا خودش

 واسه حاال و بود کرده یعصب رو داره تعصب روش و مونهیم حرفش رو حد

 .بود شده درمونده و ناتوان کلمه کی یحت شده ، زدن حرف

 

 یعصبان دستش از ، بود شده پوالد بد حال باعث که فرستاد لعنت خودش به

 . شدیم بد نشیداشت دوست مرد رتیغ و غرور شکستن دنید با حالش اما بود

 

 کرد باز دهن و جلو رفت یکم ، کرد مشت لرزونش یها دست نیب رو لباسش

 به ، شد بلند تخت یرو از پوالد اما کنه یخواه معذرت دیشا ، بزنه یحرف تا

 : گفت سردش لحن همون با و رفت بود اتاق چپ سمت در که یدر سمت

 مورد در...  ات خونه رسونمتیم امیم االن کن جور و جمع خودتو_

 یمنف جواب حسام به فقط تو...  مادرته و من نیب مسئله نیا هم یخواستگار

 اتون توخونه بزارن پاشونو ندارن حق...  تیخواستگار انیب یزارینم و یدیم

!   دمیم قول بهت... افسون زنمیم بهم مجلسو و امیم ، قسم یعل یوال به وگرنه

 ؟یدیفهم

 



 و یدوراه تو رو افسون ، انداخت افسون به سخت ینگاه اش شونه کنار از و

 ، اومد یم یبهداشت سیسرو نظر به که یاتاقک وارد و رها نابهنجار یتیوضع

 . شد
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 به نهیآئ توسط از شده منعکس ریتصو به لجوج ینگاه و داد پاهاش به یتکون

 .انداخت ، اخم از بود پر صورتش که خودش

 محشر خونشون تو امشب دونست یم و بود گرفته قرار شده انجام عمل تو

 ! شهیم پا به یکبر

 

 افسون با که بود نشده هم کباری یحت ، بود ساکت تینها یب روزها نیا مادرش

 رفت یم جلو آرامش با و ترسناک...  بزنه حرف بود کرده که یکار مورد در

. 

 . نداشت رضا با اش روزانه یها تلفن جز زیچ چیه به یتوجه و بود سرد

 کردیم حس بود دهیند مادرش سمت از رو یحالت نیچن حال به تا که افسون

 . افتاد اتفاق اون که دینکش یطول و وفتهیب قراره یبد اتفاق



 

 شیخواستگار مجلس کردن خراب به دیتهد رو افسون پوالد که یروز از بعد

 اومدن شیپ از بعد کنه فکر یا گهید زیچ به یحت نکهیا بدون افسون بود کرده

 با که مادرش جواب در و داده یمنف جواب صراحتا ، حسام ی  خواستگار بحث

 . که بود گفته کردیم نگاهش رفته باال یابروها

 عالقه بهش که یاون یبدون دیبا پس یدار خبر زیچ همه از خوب خودت_ 

 . ستین ادم نیا دارم

 

 داده لشیتحو یلبخند بشه یعصبان یحت نکهیا بدون بایز تصورش برخالف اما

 . که بود گفته فقط و

 ! یبگ تو یچ هر باشه_ 

 

 و بود شده اماده براش یزیتم یها لباس بفهمه نکهیا بدون بعد روز چند اما

 . برسه خودش به بود خواسته ازش شخصا بایز

"  دارند مهمون" بود گفته فقط ها لباس مناسبت بابت از افسون سوال جواب در

 شده متوجه ها مهمون دنیرس از قبل ساعت مین حدود و یاتفاق یلیخ افسون اما

 اعتراضش جواب در و شیخواستگار انیب قراره اش خانواده و حسام که بود

 اپن یرو رو یخور وهیم یها بشقاب تیجد با افسون طلبکار   نگاه به رو بایز

 :بود گفته و گذاشته

 ؟یدار زدن حرف حق االن یکرد قبال که ییکارا بابت یکن یم فکر افسون_

 یکنیم فکر ؟ کنم افتخار بهش دیبا من و بوده قشنگ یلیخ کارت یکنیم فکر

 کردن دایپ واسه ولو ؟یکرد کاریچ یفهمیم اصال ؟ ام یتیوضع چه تو االن من

 گرفتار خودتم بود ممکن یفهمیم یول یباش زده یکار نیچن به دست رضا

  ؟یبش

 

 افسون به یا خسته ،نگاه دهیکش اش کرده عرق و کدر صورت به یدست و

 . بود ادامه و انداخته



 کابوس با شب هر کن باور...  افسون ام خسته اتیسرکش نیا از واقعا من_

 .... تیخواستگار مجلس سر نیبش و کن بس لطفا پس خوابمیم هام بچه مردن

 

 .  بود شده آزرده ، بود خورده جا افسون

 دیفهم یم انداخت یم نگاه مادرش و خودش نیب که یقیعم ی دره به یوقت

 !  سخته یلیخ مادرش توسط شدن واقع درک مورد

 شک یب و اش عالقه از...  دلش از تونست ینم اما داد یم مادرش به رو حق

 ! بگذره بود کرده نفوذ قلبش اعماق تا که رینفوذناپذ سخت نگاه اون از

 بهش یا عالقه چیه که یکس به و کنه ینینش عقب نداشت قصد عنوان چیبهده

 ! بده مثبت جواب نداشت

 

 ! کنه فرار خواست یم ، بود رفته عقب قدم کی

 و اومد یم قطعا که پوالد اومدن از تا رفت یم خونه از یساعت شده یبرا دیبا

 خوب یلیخ بایز اما کردیم یریجلوگ حسام ی خانواده با شدن رو روبه از

 .بود گفته فقط رهیبگ ازش رو نگاهش نکهیا بدون پس شناختشیم

 افسون یندار بایز اسم به یمادر گهید رونیب یبزار در اون از پاتو_

 به امشب دیبا...  یکن فرار یندار حق اما بده ، یبد یمنف جواب یخوایم...

 و یخواستگار نیا یپا ینیبش یدار عالقه بهش یمرد اون و تو هیتنب عنوان

 اگر یحت وگرنه کردن فکر بابت ازشون یبخوا وقت دیبا...  دیبا که گمیم بهت

 ...  کنم ینم کارو نیا ، کنم اعتماد پوالدحافظ به بخوام یا ذره

 

 : گفت وار هیکنا و

 با و نیبش هم تو...  بشه انجام دیبا یخواستگار نیا درست ای غلط_

 شر از امشب دیشا... بود پسره اون از بهتر  دیشا بزن حرف خواستگارت

 ! یشد خالص اش عالقه
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 تدارک به ارهیب ابرو به خم نکهیا بدون و کرده رها یدوراه نیب رو افسون و

 اتاقش تو درمونده و مستاصل افسون حاال...  بود پرداخته ییرایپذ لیوسا

 . بود نشسته

 . بود باور قابل ریغ مادرش رفتار

 ! نداشت یشک

 یا عالقه نه چون کنه عمل مادرش دستورات به که ، بمونه که بود زیناگر اما

  برا بعدها دیشا که یفرصت خواستیم نه و داشت مادرش دادن دست از به

 ! بده هدر رو اومد یم شیپ پوالد و خودش

 

 : گفت و زد پس رو دستش کنار کمرنگ یرژلب ، دیکش یهوف

 ... ادیم پوالد دونم یم...  امشب برسه دادم به خدا فقط_ 

 



 تماس تا موند منتظر و گرفت رو پوالد ی شماره ، زد چنگ رو اش یگوش و

 زیچ همه شدن پا به اشوب و پوالد نکهیا اومدن از قبل بود بهتر...  بشه برقرار

 ... اما داد یم حیتوض براش رو

 

 و چرخه ینم یآدن لیم به گردون چرخ اوقات اکثر نه که اوقات یکاه انا

 ی پنجره پشت از که ییصدا ، دیشن ییصدا تماس شدن وصل از بعد افسون

 یواقع یمعنا به و انداخت تپش از رو قبلش صدا نیهم و اومد یم اتاقش باز

 .کشتش

 

 ... الو_

 

 . دید و داد تکون وار ربات یحرکت با رو اش شده خشک گردن

 

 ! پوالد

 

 یصورت ، بود دهیچسپ گوشش به که یلیموبا ، خورده گره یابروها با یمرد

 !  دیکشیم شعله که یها چشم و خشن و دار خش ییصدا ،  نهیک و خشم از پر

 

 .دیپرس زهرالود و زد پوزخند پوالد

 ؟ کوچولو جاسوس باهام یداشت یکار_ 

 

 پشت که یپوالد به رو  و شد بلند اراده یب ، اورد نییپا رو یگوش افسون

 ارهین خودش یرو به خواست...  ستادی،ا بود ستادهیا اتاقش حفاظ یب ی پنجره

 .دیپرس حرص از پر اما یظاهر یارامش با پس

 ؟ خونه تو یاومد یطور چه_ 



 

 جهش کی با ، داد لشیتحو دادیم بهش تر ترسناک یا وجه که یلبخند پوالد

 یب و کرد قفل رو اتاقش در بفهمه افسون نکهیا از قبل و شد اتاقش وارد کوتاه

 : گفت هوا

 ... تو انیم دارن!  دره پشت خواستگارت_

 

 بره رونیب تشیعصبان از پر غیج یصدا نکهیا از قبل اما دیپر جا از افسون

 پوالد... بست رو پنجره اش گهید دست با و دیکوب دهنش یرو رو دستش

 : گفت و گذاشت جلو به قدم کی ، انداخت باال ییابرو

 ؟ یزد زنگ بهم یچ واسه یبگ یخواینم...  خوب_

 

 یسر فقط و رفت عقب قدم کی خطر حس با و کرد یا قروچه دندون افسون

 . رفت جلو گهید قدم کی ، دیخند سرد پوالد. داد تکون یمنف ی نشونه به

 ؟ نشم تیخواستگار مزاحم وقت هی که ؟ کجام ینیبب یکن چک یخواستیم_

 

 و  اومد یم نفر چند  یصدا اطیح داخل از ، دیچسپ کمد در به افسون کمر

 پوالد به یچپ نگاه...  دنیرس اش خانواده و حسام که بود نیا ی دهنده نشون

 کرد باز دهن پس نداشت کردن سکیر وقت ، گرفت فاصله کمد از و انداخت

 پوالد که یوقت دیچسپ حلقش به زبون اما بده حیتوض پوالد یبرا رو زیچ همه تا

 . شد یزندان معمول طبق و کرد حمله بهش درنده و یزخم

 

 خالت اون قبل یها هیثان برعکس ، بود لباش ی رهیخ و گرفته رو چونش پوالد

 . ختیر یم تعصب لحنش از و باخته رنگ خونسردش

 اون جلو یبر و یکن سرخ لباتو داده اجازه بهت یک لبات؟ به یدیمال هیناچیا_

 وز؟یپف

 



 دیبا یک تا دیپرس خودش از ، انداخت نشونیب یفاصله به ینگاه مین افسون

 با پوالد گهید طرف از...  وفتن؟یب هم جون به مدام و باشه نیا وضعشون

 سر مادرش بود ممکن آن هر که شکل نیا به و دزد کی مثل اونم اومدنش

 حرص دراوردن یبرا یلبخند لیدل نیهم به بود کرده اش ونهید واقعا برسه

 :گفت و زد پوالد

 .مهیخواستگار... خودم بااجازه_

 

 دنیکش بو نیح ، کرد خم افسون سمت به رو سرش ، دیدو پوالد نگاه به یبرق

 .دیغر کشدار و بم عطرش

  نیا از نکن یکار افسون ندارم تحمل گهید_

 ... ببرم خودتو و خودمو یابرو و بزنم بهم تویخواستگار ، رونیب برم اتاق

 

 هیشب قایدق ، شد سرخ افسون یوقت و رونیب کرد فوت قصد با رو ملتهبش نفس

 . دیپرس نهیطماءن با و دهیکش گر شکنجه کی به

 !یمن زن تو...   که؟ نرفته ادتی ام خونه تو ، تو منو ، شب اون_

 

 هدف لمس یب رو افسون یپهلو و نییپا سرخورد کمد یرو از دستش و 

 .کرد زمزمه خباثت با گوشش ریز ، گرفت

 ادته؟ی بود وضع نیهم شبم اون_
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 .دیغر اومده شیپ وضع از یناراض افسون

 ؟یکنیکارمیچ-

 

 .داد جواب و کرد نثارش یچشمک پوالد

 ؟ نه مگه... یباش زنم که بهتره من واسه هم تو واسه هم. ادیدرن صدات-

 

 عوض لحظه تو پوالد تیشخص ، فرستاد رونیب دار صدا رو نفسش افسون

 .شدیم

 متیمال از مملو نگاهش بعد ی لحظه و ترسوندت یم مدگ حد تا لحظه هی

 داد که کرد یم یکار دهیرس ثبات به یکردیم فکر که یزمان قایدق و شدیم

 . خواست یم زدن داد وقفه یب دلش افسون که یاالن مثل ، یبزن

 

 رو هاش دندون بود ابروش رفتن حاصلش فقط که یادیفر و داد یجا به اما

 . دیغر باز و کرد هم چفت

 !باشم زنت خوامینم-

 

 .دیخند تمسخر پر پوالد



 خوش نترس...   شهیم تموم زیچ همه کن تحملم شب هی یندار یاچاره-

 . وفتهیم خوادینم دلت که ییاتفاقا یلیخ یکن قبول ینخوا! گذرهیم

 

 

 با و برداشت تمسخر از دست دید رو افسون تنش پر سکوت یوقت بعد یکم و

 : گفت تیجد

 یکاف ی اندازه به....  نکن نیا از تر خراب منو...  افسون بده یمنف جواب_

 . یباش من مال خوامیم حد چه تا یبفهم که اوردم در یباز ونهید

 

 داد فشارش کمد به نهیبش افسون دل به حرفش ینیریش بده اجازه نکهیا از قبل و

 . شد بلند افسون ی ناله یصدا که

 

 .دمینال درد سر از بود شده ناخوش شیا لحظه خوش حال که افسون

 ؟یشد ونهید...  شنونیم نکن_

 

 :گفت خمار و گرفت رو اش چونه جاش به اما کرد ولش پوالد

 !بشنون ،بزار شوهردار زن یخواستگار اومدن_

 

 : گفت و فشرد کمد به رو سرش افسون

 بشه باز محضر به پام که یزمان... زنت شمیم بدم بله جواب بهت که یزمان_ 

 با ازدواجم به یراض ام خانواده یحت که حاال نه شمیم محسوب زنت موقع اون

 ! ستنین تو

 ؟یستین یراض یچ خودت_

 



 تا زد آشوبش دل به یتشر نامحسوس و دیدزد رو نگاهش ، خورد جا افسون

 .نکنه رسواش نیا از شتریب

 

 :  گفت جانب به حق

 . یکن یراض مامانمو دیبا اول... ستین مهم نباشم ای باشم یراض من_ 

 

 نابکار بعد و بشه چشم تو چشم باهاش کرد مجبورش و فشرد رو چونش پوالد

 : گفت

 آروم بغلم تو ینجوریا نباشه یراض دلت تا تو...  افسون نگو دروغ من به_

  یکن سر به دست منو نکن یسع پس... گمیم که دمید دناتویجنگ...  یریگینم

 .... یزنم گمیم که نهیا واسه!   رضاس دلم به دلت دونمیم چون

 

 رو از زده خجالت بود پوالد ارشیب شیات که یا کوره تو افتاده ریگ افسون

  احساساتش شدن

 : گفت و داد هلش عقب به 

 ! کنار بکش ، پوالد رهیم هرز داره دستات_

 

 :گفت بدجنس و دیخند ییگلو تو پوالد

 !یکن یشوهردار یچطور بدم ادتی خوامیم_ 

 

 از دم مدام و نبود بردار دست پوالد ، رهیبم خجالت از خواستیم دلش افسون

 اون بر عالوه ، کرد یم زده شرم رو افسون و زدیم بودن زن و بودن شوهر

 تا رسوندیم جنون حد سر به رو افسون داشت مادرش دنیرس سر از ترس

 زمزمه و در پشت از پا یصدا دنیشن با و شد لیتبد قتیحق به کابوسش نکهیا



 گفت وار خواهش و داد هل عقب به قوا تمام با رو پوالد ، مادرش یعصبان ی

: 

 .یینجایا بفهمه دینبا مادرم...  نزن حرف یپرسیم یک هر به رو تو_ 

 

 طلبکار و قفل اش نهیس یرو ، رو هاش دست بده تیاهم نکهیا بدون پوالد

 . کرد زمزمه

 ؟ رسهیم من به یچ_ 

 

 ، دیکوب اش یشونیپ به دست وف با محکم و رفت در کوره از واقعا نباریپوال

 ! اتاقش تو بود اومده یدزدک

 مادرش و بود توهال ،خواستگارش حسام

 !اتاق تو ادیب بود ممکن ان هر و بود در پشت 

 

 . خورد در به یا گهید ی ضربه

 با که لبهاش رو پوالد نگاه شدن داغ حس اما خورد تکون توجاش استرس با

 فقط که یجور و کرد بهش رو پشتش بود شدن له حال در دندوناش ریز فشار

 : گفت بشنوه پوالد

 ! نکن نگام یاونجور گهید فقط..  فقط...  دمیم یمنف جواب بهش_ 

 

 . اومدن مهمونا ایب  ؟ییاونجا مادر افسون_ 

 

 .داد جواب و کرد مشت رو دستش افسون و نداد بهش یجواب پوالد

 .مامان اومدم_

 



 به و گرفت هاش لب یجلو سکوت عالمت به رو دستش و زده یچرخ مین و

 چه نبود معلوم وگرنه کرد یم معطل دینبا نیا از شتریب...  رفت در سمت

 .ادیب بار به یا یخراب
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 سرش ، کرد مرتب باشه ختهیر بهم داد یم احتمال که رو اش یروسر و لباس

 حد چه تا شیپ قهیدق چند تا ارهیب خودش یرو به نکهیا بدون و داد باال رو

 که دید رو مادرش و شد خارج اتاق از اطیاحت با بوده یعصب و زده جانیه

 .  کنهیم نگاهش طلبکار

 

 : گفت  ارهیب خودش یرو به نکهیا بدون بعد و دیگز رو لپش دهان داخل از

 رفت ادمی یچ همه زد زنگ ، شد پرت دوستم با صحبت به حواسم لحظه هی_ 

. 

 

 : گفت رانهیگ مچ ، داد باال رو ابروش دو هر بایز



 ؟ رفت ادتی خواستگارتو که_ 

 

 . داد جواب و انداخت ریز رو نگاهش افسون

 . اره_ 

 

 گهیم دروغ دونهیم ارهیب روش به که بدون و داد تکون تاسف به یسر بایز

 : گفت

 که یخوایم وقت ازشون...  گفتم بهت یچ باشه ادتی فقط..  میبر خوب یلیخ_

 یبرا یشانس چیه حافظ پوالد دمینم اجازه عنوان چیه به وگرنه یکن فکر

 ...  کنه دایپ یخواستگار

 

 . دیپرس افتاده پوالد و اون نیب یاتفاق انگار که یجور بعد و

 ؟یدار خواستگار داره خبر یراست_

 

 حرف مسلما و بود اتاق تو که یپوالد به فقط و شده قفل زبونش که افسون

 پرت پوالد فکر از حواسش یا لحظه یبرا کرد یم فکر دیشن یم رو هاشون

 . دیپرس داشت یم نگهش نییپا یسخت به که ییصدا با و ناگاه به و شد

 ؟یگفت بهش نکنه مامان  بدونه؟ دیبا چرا اون...  یچ_

 

 : گفت رفتن نیح و کرد بهش رو پشتش افسون یآشفتگ به توجه یب بایز

 داره یبیع چه درضمن...  کنمیم قبولش ایراحت نیا به  یکرد فکر...  گفتم_

 خوادتیم واقعا اگر ؟ خورهیبرم قبلش جیتر به...  ؟یدار خواستگار بدونه که

 ... میبر وفتیب راه حاال...  ستین بد دنیکش عذاب کمی

 



 پشت بعد شد رهیخ اتاقش ی بسته در به و برگشت یا هیثان ، دیگز لب افسون

 تا طور چه رایسم دونست ینم که ها مهمون به رو و افتاد راه مادرش سر

 لب به لبخند که حسام به ینگاه مین با و کرده سالم داشته نگهشون در دم حاال

 . انداخت نییپا رو سرش داشت
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 به رو رشیتاخ عنوان چیه به که حسام مادر پدرو به مادرش ی سرفه تک با

 سمتش به حسام که یگل و داد سالم کردندیم نگاهش لبخند با و اوردهین روش

 خدا و شد رونیب ی رهیخ ینگران از پر یا لحظه یبرا ، گرفت رو بود گرفته

 نهیبب بود کردن عرق حال در که رو صورتش تونه ینم پوالد که کرد شکر رو

. 

 ! کنه تصور رو پوالد واکنش تونست ینم یحت

 

 با همراه و روند عقب رو پوالد فکر مجبورا و داد قورت رو دهنش آب

 ی اشاره با رو راهش هال به رفتن از قبل اما شد خونه وارد حسان ی خانواده

 نفس تونست بالخره بود زمان اون ، شد آشپزخونه وارد و کرده کج مادرش

 .بده رونیب رو اش شده حبس

 

 و نزار حالت به رو خنده با و شد آشپرخونه وارد سرافسون پشت رایسم

 : گفت افسون درمونده

 ؟ یکرد عرق انقدر چرا...  جان افسون  که کشنتینم_ 

 

 

 : گفت مادرش یها حرف یاداوری از یعاص و فشرد بهم رو هاش لب افسون



 بچزونه منو خوادیم دلش مامانم چرا دونمینم...دمیکش خجالت بار نیاول یبرا_ 

 یمنف جواب بعد و بخوام فکر مهلت چطور من اون از بدتر.... کاراش نیا با

  ؟ بدم

 

 : گفت و دیچرخ ینیس داخل قندون گذاشتن از بعد و

  ؟ سمیرئ به زده زنگ مادرم شهیم باورت_

 

 ضیغ با رو ها استکان باشه رایسم سمت از یحرف چیه منتظر نکهیا بدون و

 : گفت و برداشت

 . ادیم برام خواستگار امروز گفته_

 

 یم قبل از که رایسم.  چرخوند رو حرصش از پر صورت و دیکش یآه و

 : گفت و زد یلبخند دونست یم هم رو لشیدل و کرده یکار نیچن بایز دونست

 و خوادیم رو تو واقعا پسر اون اگر اما بهیعج مقدار هی مادرت کار دونمیم_ 

 ؟ درسته بشه دیناام زایچ ابن با دینبا داره دوستت

 

 انگار ، شدنه ذوب حال در کرد حس بعد و شد سرخ یا لحظه یبرا افسون

 . بود شده پوالد به اش عالقه متوجه رایسم مطمئنا.  گفت یم یزیچ دینبا

 

 ینفس دنیکش از بعد و برداشت رو ینیس بعد و کرد سکوت یناچار سر از

 : گفت زیر ییصدا با قیعم

 . یکار نیهمچ زشته گمیم فقط من_ 

 

 . شد هال وارد و گذشت سرعت با دیخندیم بایتقر که رایسم کنار از و
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 . شد ختم که حسام به اخر در و شروع حسام پدر از بیترت به ییچا

 افراد تمام ی رهیخ نگاه لیدل به گرفت یم حسام یجلو رو ییچا داشت یوقت

 از بعد و ادیب کمکش به حسام شد باعث و دیلرز دستش یکم  اتاق در حاضر

 . کرد رها رو ینیس و کرده تشکر ییچا برداشتن

 

 و گفته زیر" یکنمیم خواهش" و فشرد بهم رو هاش چشم جواب در افسون

 . نشست مادرش کنار

 به بزرگترها بود مشخص حسام مادر و پدر یها حرف و مادرش یصدا تن از

 .بستند دیام وصلت نیا به شدت به و هستند یراض یخواستگار نیا از شدت

 

 خودش به یجد یسوق و سمت بحث  کم کم و شد زده یا هیحاش یها حرف

 : گفت حسام پدر که ییجا تا گرفت

 دونفره نیا یزندگ بالخره..  بزنن حرف باهم و برن جوون دوتا نیا بهتره_

 . میستین رندهیگ میتصم ما فقط



 

 به رو و رفته حسام پدر شنهادیپ استقبال به سخاوت کمال در افسون مادر و

 : گفت یساختگ نباریا اما یشگیهم لطافت با افسون

 دیکن صحبت اتاقت تو و دیبر حسام اقا با ، مادر افسون....  دیگیم درست شما_

... 

 

  بود داشته نگهش یعاد یسخت به که افسون ی زده وحشت یها چشم یجلو و

 بود حرف نیا منتظر انگار که حسام گهید سمت از ، زد جمع به یلبخند

 . کرد شدن بلند به مجبور شدنش بلند با هم رو افسون و شد بلند بالفاصله

 

 نیا از فرار یبرا یا چاره راه چیه اما دیلرزیم شدت به درون از افسون

 نشون خونسرد در یسع یحال در و گذشت حسام یجلو از پس دید ینم مشکل

 : گفت داشت خودش دادن

 ! طرف نیا از...  دییبفرما_ 

 

 چند نیهم در اما نبود شتریب راه قدم چند اتاقش تا ،  دیرس اتاق به کنان دعا

 . نباشه اتاق تو هنوز پوالد که بود داده قسم کائنات تمام به رو خدا هیثان

 ستادیا کنار ناچار به و کرد باز رو اتاق در دیترد با بعد  ستادیا اتاقش در پشت

 .کرد تعارف حسام به و

 . دییبفرما_

 

 : گفت و دیپاش بروش یلبخند جواب در حسام

 . دییبفرما اول شما_ 

 



 چه با نبود مطمئن بود دهیند رو داخل هنوز ، داد کش رو هاش لب افسون

 از رو صورتش شد تموم زدنش لبخند یوقت پس شهیم رو به رو یا صحنه

 . شد اتاق وارد و کرده دور حسام ی برنده و زیت نگاه دسترس

 

 از کرد یم حس اش نهیس یرو که یا ینیسنگ شد رو روبه یخال اتاق با یوقت

 و کرد جا جابه رو اتاقش تو یصندل دو از یکی الیخ یاسودگ با و رفت نیب

 : گفت

 . دییبفرما_

 

  ، کرد جلب خودش به رو افسون توجه و نخورد تکون جاش از اما حسام

 . دیپرس متعجب و نشست

 شده؟ یزیچ_

 

 و دادیم نشون یعصب شدت به صورتش ، بود دهیکش درهم رو هاش اخم حسام

 پاش ی پاشنه یرو افسون سوال جواب در...  بود رهیخ باز مهین ی پنجره به

 . دیپرس سخت یحالت با و رفت فرو اش یسیپل قالب به  دیچرخ

 ؟ بوده نجایا پوالد_

 

 ییاونجا از اما نشست تنش به سرد عرق و دیکش ریت ترس شدت از افسون قلب

 نشد رفتند یم حال از داشتند که پاهاش و فشار افت متوجه حسام بود نشسته که

 تیواقع شدن رو از فرار یبرا بعد و داشت نگه رو خودش توان تمام با ،

 . کرد درشت چشم و زده یپلک

 ؟ باشه نجایا دیبا چرا ؟ پوالد_

 

 : گفت و زد یمشکوک اما محو لبخند حسام



 . کردم اشتباه احتماال...  ومدیم عطرش یبو_ 

 

 با و فرستاد حسام یباال دقت به یلعنت دل در  ، کرد کج رو سرش یکم افسون

 : گفت مورب ینگاه

 .بوده نجایا شما قبل که دوستمه عطر یبو دیشا_

 

 از بعد و شد بزرگتر لبخندش ، دیمال رو گردنش پشت دست کف با حسام

 : گفت یصندل یرو نشستن

 ؟ کنم شروع من با یزنیم حرف شما خوب!  نطورهیهم حتما_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۱۳:۱۳ ،۲۰۱۸/۹/۱۸(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 300_پست#

 

 ی حوصله از شتریب و اومده سر طاقتش یوقت اما بود کرده تحمل روز سه

 مورد در مادرش یغرولندها از فرار یبرا ، نداشت هیکنا و طعنه دنیشن

 .بود اورده پناه مژده به یخواستگار



 

 بود کرده فیتعر براش رو یخواستگار یماجرا و  مونده مژده شیپ رو شب

 . بشه کم مادرش و پوالد به نسبت تشیعصبان از یکم دیشا تا

 

 تشیعصبان تونست یم ، بود شده بهتر یکم حالش شد داریب خواب از که صبح

 از یامیپ شدنش داریب از بعد قهیدق ده قایدق اما برگرده خونه به و کنه کنترل رو

 .اومد براش مضمون نیا به پوالد سمت

 !  نمتیبب دیبا...  رونیب ایب_

 

 به بخواد نکهیا بدون و کرد پرت یکنار به رو حرص از پر رو یگوش افسون

 و رونیب برن بخواد مژده از تا رفت رونیب اتاق از بده جواب پوالد امیپ

 .بگذرونند خونه از رونیب رو وقتشون

 

 به ازین موندن دور یبرا و بمونه دور پوالد از شده که یشکل هر به خواستیم

 . داشت مژده

 

 و داد هیتک کانتر به ، کرد دایپ نهار ی هیته حال در و گاز اجاق پشت رو مژده

 : گفت

 . رونیب میبر ایب نپز نهار مژده_

 

 دیرس یم نظر به ، گفت یهوم فقط و نداد افسون درخواست به یتیاهم مژده

 ! ی  عصب افسون ی سرخودانه یکارها خاطر به هنوز

 

 یحالت ، دیکوب نیزم به رو پاش ی پاشنه و رونیب کرد فوت رو نفسش افسون

 : گفت و گرفت خودش به مظلومانه



 در ادیب ترسمیم...  نمشیبب خوامینم نیهم واسه نتمیبب خوادیم داده امیپ پوالد_ 

 !  رونیب میبر ومدهین تا ایب  ات خونه

 

 مظلوم لحن حال به دلش یا لحظه یبرا بود افسون به پشتش هنوز که  مژده

 : گفت بفهمه نکهیا از قبل و سوخت افسون

 . نداره یربط من به شیباق شد سبز جلوت پوالد اگه یول...  میبر خوب یلیخ_

 

 : گفت و کند کانتر از رو اش تنه یخوشحال با و بالفاصله افسون

 . باشه...  باشه_
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 بشه اماده تا رفت رونیب اشپزخونه از کنه مخالفت بخواد مژده نکهیا از قبل و

 : گفت لب ریز و کرد خاموش رو گاز اجاق ریز حوصله یب اما مژده... 



 ...   افسون یآ... افسون یآ ، شد پرت حواسم لحظه هی_ 

 

 به رو اشپزخونه بود یناراض  و اومده وجود به تیوضع از که یحال در بعد و

 . کرد ترک اتاقش مقصد

 

 به تا کرد یم رصد دقت با رو رفتند یم که یراه تمام افسون بعد ساعت مین

 پوالد موتور  شدند خارج ساختمون یپشت در از یوقت اما نکند برخورد پوالد

 .شده پارک وارید کنار نیسرنش بدون که دندید رو

 

 بعد و شد محو لبهاش یرو از لبخند دیخندیم داشت شیپ هیثان چند تا که افسون

 شهیهم که رو اش یبیج یچاقو و کرده باز رو فشیک یحرف چیه بدون

 به ضرب به رو چاقو نهیک پر  و زد زانو....  اورد رونیب بود همراهش

 شد راحت شدنشون پاره تکه از الشیخ یوقت ، دیکوب پوالد موتور یرهایتا

 : گفت و زد کمرش به رو دستاش

 .الیگودزی کهیمرت... حقشه_

 

 چه هر یشاد و یخونسرد با بود کرده درشت رو چشماش که مژده به رو و

 :گفت تر تمام

 . شد رمونید میبر_ 

 

 نگاهش و رسوند پوالد موتور رو خودش و نگذاشت افسون به یوقع اما مژده

 : گفت هیگر و خنده نیب...  کرد

  ؟ یکرد پنچر چرخاشو جفت تو رقصهیم نزده پوالد ونهید_

 

 :گفت... کرد چپ رو هاش چشم جانب به حق و انداخت باال یا شونه افسون



 پوالد یبو گفتیم حسام...  یخواستگار مجلس وسط ادین باشه اون تا! حقشه_

 ... ادیم

 

 :  گفت خنده نیب در ، دیخند بلند حرف نیا دنیشن با مژده

 . دیا یم امام یبو نگفته خوبه_

 

 اما"  تر اروم" بگه دوباره خواست بود گرفته اش خنده هم خودش که  افسون

 .بود کرده گل شیباز دلقک و نبود بردار دست مژده

 پنچر خودشم ترسمیم...  ومدهین خودش تا میبر ایب یکرد پنچرش که حاال_

 !یکن

 

 و مژده ی شونه به دیکوب ، نشه بلند صداش تا انداخت لپهاش به یباد افسون

 به یباد و زد کمرش به رو هاش دست ضیباغ اش خنده دادن قورت از بعد

 .انداخت غبغبش

 .کنمیم پنجرش ادیب خودشم_ 

 

 باال ابرو و شده زرد ترس از صورتش که دید رو مژده یوقت اما دیخند و

 . دید رو ودوسرشید و برگشت عقب به ندازهیم

 

 ! دید رو پوالد

 

 افسون توجه ، کردیم نگاهشون و بود داده هیتک وارید به نهیس به دست پوالد

 باال یابروها و یحرص یلبخند با و گرفت فاصله وارید از شد جلب بهش که

 . شد کشینزد رفته

 



 خواست بود شده زده خجالت شدت به و مردنه حال در کرد یم حس که افسون

 سمت به ، گرفت چنگ به رو لباسش پشت  موقع به پوالد اما بزاره فرار به پا

 :   گفت گوشش کنار خشونت با و دشیکش خودش

 ؟ نه ای یبلند نمیبب کنپنچرم...  من نیا بفرما ؟ یکن پنچر خودمم یتونیم که_
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 یلیخ پوالد که بکوبه افسون یپا به رو کفشش یشگیهم عادت طبق خواست

 یا خنده با و برد جلو رو سرش بعد ، دیکش عقب رو پاش و داده واکنش عیسر

 : گفت شرارت و تمسخر پر

 پنچرم ینتوتست پس شد یچ. ....  زمیعز زن شده یمیقد گهید ها حقه نیا_

 .که یکن

 

 که رو پوالد طنتیش از پر لفظ یوقت نشست افسون کمر ی رهیت به سرد عرق

 با ناغافل و انداخت نییپا رو سرش ، دیشن ، بود زده صداش"  زمیعز زن"

 : گفت تشر با و دیکوب  پوالد شکم به رحم یب و محکم آرنج



 االنشم نیهم ضمن در....  ندادم بله بهت هنوز....  زمیعز زن نگو من به_

...  کنم ناکارت بزنم من ستین الزم...  دستات و صورت نیا با ، یداغون

 . بود بست ضربه هی نیهم

 

 یم اگر ، آورد شکمش به یفشار درهم یصورت و آزادش دست با پوالد

 تماما که روش روبه غد و تخس دختر به یدرس چنان کوچه نیتوهم تونست

 اما  کنه یباز غرورش با نکنه یسع وقت چیه گهید که داد یم بود شده سرخ

 گوشش ریز دوباره و دشیکش تر کینزد...  فشرد بهم رو لبهاش عوض در

 . کرد نجوا

 نداره عاقبت و آخر کردن یباز من غرور با....  اینیبیم بد...  نکن افسون_

 .... یدون یم بهتر که خودت

 

 رو افسون قلب ناجوانمردانه و کرده فوت افسون ی گونه به آروم رو نفسش و

 . آورد در جا از خاصش لحن با

 ارمیب در سرت کاراتو یتالف و ارمیب رتیگ جا هی که یروز اون از بترس_ 

 حواستو...  دارن نگهت خوانیم یبدجور دستاکه نیا و...  تو..  و.. من... 

 ! کن جمع

 

 به شروع وحشتناک یسرعت با قلبش ، شد خفه نطفه تو افسون غیج یصدا

 ینگاه یحت ای بلرزه صداش مبادا که کنه سکوت کرد مجبورش و کرد دنیتب

 ادی با و دیگز لب فقط پوالد چنگال تو شده ریاس....  بندازه پوالد به خاص

 درخواست مژده از ملتمس یها چشم بعد و شد سرخ ابتدا در مژده حضور

 . کرد کمک

 

 نگاه امیپ  ، بود ستادهیا یکنار کنه دخالت نکهیا یب موقع اون تا که مژده 

 . زد صدا رو پوالد و رفت جلو... کرد افتیدر رو افسون

 حافظ؟ یاقا_



 

 مژده موند منتظر افسون کردن رها بدون ، شد متوقف درهم ییابروها با پوالد

 افسون دواریام نگاه جواب در و چرخوند رو نگاهش اما مژده ، بزنه حرف

 : گفت

 ....  کنمینم بهت یکمک چیه ادیب حافظ یاقا اگر گفتم بهت_

 

 دست و صورت زخم به ینگاه می،ن زده افسون ی وارفته صورت به یلبخند و

 : گفت پوالد روبه تیجد با بعد و انداخت پوالد ی شده یچیباندپ

 یحت.... دیگردون برش تاینها گهید ساعت سه تا و باشه افسون به حواستون_ 

 دیبتون تیوضع نیا با نکنم فک چون دیبزن حرف و باال دیایب دیتونیم الزمه اگر

 . دیبر ییجا

 

 . کرد اشاره بود شده پنچر افسون توسط که پوالد موتور به و

 

 : گفت و انداخت افسون به یخشونت از پر نگاه...  نداد یجواب پوالد

 ... ینکن منو موتور کردن پنچر هوس که ارمیب سرت به ییبال حقته_ 

 

 . دیتوپ و زد چنگ موهاش به  تیعصبان با و

 ؟؟ مگه یا بچه_ 
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 ی جلسه از بعد مایمستق و بود کرده شک حسام ، گفت یم راست افسون

 تمام یرحم یب با پوالد که بود اونجا...  بود رفته دنشید به یخواستگار

 رو حسام تیعصبان طعم بار نیاول یبرا و بود آورده زبون به رو تیواقع

 . بود دهیچش

 

 رو حسام توتست یم که ییجا تا و نزاشته کم یزیچ هم خودش که چند هر

 دو هر  یوقت و کرده یخال حسام سر رو تشیعصبان تمام...  بود زده کتک

 برداشته یکار کتک از دست نداشتند خوردن تکون یبرا یینا و شده خسته

 دهیکش دراز سرد و لخت نیزم یرو رفت یم خون ازش که یحال در...  بودند

 . که بود گفته بده اهمبت حسام خراب حال به نکهیا بدون و بود

 خوب که خودت ستین تو با دلش دختر اون...  حسام بکش افسون از دست_

 ؟ یدون یم

 

 لق که ییپاها و جواب یب حسام ، بود شکسته رو حسام که بود موقع اون و

 تماشا رو رفتنش یسرد به پوالد...  بود کرده ترکش درمونده و دهیخم...  زدیم

 که باشه حسام به حواسش تا بود خواسته یعل از بود شده تنها یوقت و کرده

 . برسه اش خونه به حدافل

 



 چیه  بود افسون کنار که حاال اما نه ای کنده افسون از دل  حسام نبود مطمئن

 چه زودتر چه هر رو افسون خواستیم فقط.... داد ینم ماجرا یباق به یتیاهم

 ... کنه خودش مال شرعا چه و قلبا

 کرد حرکت بود نشسته اش قهیشق که به یعرق ی قطره ، گرفت باال رو سرش

 : گفت ینیچ مقدمه بدون...  شد دیناپد موهاش تو و

 میایب کرد قبول مادرت دیشا....  زنهیم حرف مادرت با داره بابام االن_ 

 . یخواستگار

 

 یطرف از ، دهیشن یچ شدینم باورش ، کرد بلند رو سرش بالفاصله افسون

 . بود کرده هواش به سر پوالد یها حزف ینیریش و یخوشحال و بود خوشحال

 

 . دیپرس بزرگ یلبخند با

 ؟ یجد_

 

 درشت زدیم لبخند بهش ها بچه مثل که  افسون حالت دنید با پوالد یها چشم

 ینیب یباال به یفشار سبابه و اشاره انگشت با...  ستادیا و شد بلند بعد ، شد

 :  زد تشر و اورد اش

 ! زننیم حرف دارن اره_ 

 

 دو هر با پوالد که یزمان...  کرد مکث یا لحظه پوالد رفتار از جیگ افسون

 ....شد کارش متوجه و افتاد پته تته به گرفت رو گردنش دست

 . بگه.. ب..  مامانم...م.. یچ... هر... ه... باشه...  ب...  اها.... ااا_ 

 



 به پوالد....  برد دندون ریز رو اش سبابه انگشت و شد جمع خودش تو و

 دهیم نشون یرفتار چه افسون دنید با نبود مطمئن چون برنگشت افسون سمت

 : گفت فقط پس

 ...  مامانتو کنمیم مجبور هم نکنه قبول_ 

 

 

 نگه رو خودش نتونست برسه در به نکهیا از قبل اما افتاده راه در سمت به و

 : گفت خشونت با و داره

 بدخلق ادم همون همه جلو....  افسون یکن رفتار یکس شیپ یجور نیا نمینب_ 

 ....  باش

 

 کرده باز رو در شهیم اب داره خجالت از چطوره افسون نهیببب نکهیا از قبل و

 . رفت رونیب خونه از و
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_____ 

 

 

 هم یرو به رو بود گذاشته تنهاشون هیهمسا ی بهانه به که مژده حضور بدون

 . بودند هم ی رهیخ تیعصبان با و نشسته

 

 بود رهیخ افسون به زل زل پوالد و دادیم تکون رو پاهاش نهیس به دست افسون

 .دیپرس کالفه و اومد سر افسون طاقت نکهیا تا

 یگیم یچ هر یکن اجبارم ای بهم یبد ریگ یخوایم بازوم ؟ یاومد یچ یبرا_ 

 ؟ کنم قبول

 

 وجود به تیوضع از وجه چیه به ، داد افسون لیتحو حرص از پر لبخند پوالد

 عمرش در بار نیاول یبرا و بزنه یحرف خواست...  اومد ینم خوشش اومده

 یحال با و نداده اجازه افسون که کنه رفع رو داره دوست که یزن یناراحت

 : گفت خراب

 

 ؟ رفت یم ازم ییابرو چه یدونیم ؟ یچ اتاق تو ومدیم مادرم اگر شب اون_ 

 اصال ؟ شدمیم محکوم ییزایچ چه به آقا یخودخواه خاطر واسه یفهمیم

 واسم قدر چه دیبا یدار رتیغ روم واقعا اگر و کجاست من گاهیجا یدونیم

 ؟ رو نایا یدونیم  ؟ یباش قائل ارزش

 

 رشیگ گلو که ینفس دادن قورت یبرا پوالد یعصب و زیر یها چشم یجلو

 .داد ادامه...  دیکش کام به رو هوا بود شده

...  انداختش شک  به و بود اونجا هنوز عطرت یبو...  اتاق تو اومد حسام_ 

 هر بگم دروغ یکرد مجبورم...  شدم زنده و ُمردم پوالده عطر یبو گفت یوقت

 ... نکنه باور دیبا...نکرده باور مطمئنم چند



 

 رو سرش و پوشوند رو صورتش هاش دست با نفس نفس شد تموم که حرفش

 رفت نییپا و باال مبل ی نرمه بعد هیثان چند بشه، اروم یکم دیشا تا  اورد نییپا

 . بود نشسته کنارش پوالد... 

 

 . کرد صحبت به شروع پوالد....  نخورد تکون

 که حسام به یبد نه جواب بهت بودم گفته...  بودم یعصبان روز اون_ 

 مادرت یوقت یول اتون خونه تو زارهینم پاشو حسام بود راحت المیخ.... انین

 .... ماجرا یباق و دمیپر جا از طور چه دمینفهم زد زنگ

 

 . زد دیق یب یلبخند ، کرد لمس بود شده زخم که رو لبش یگوش

 که یا یخودخواه هر...  کردم یکار هر...  افسون ستمین مونیپش اصال من_

 شک حسام...  دونمیم ، یتیموقع بد تو انداختمت...  ستمین مونیپش بابتش کردم

 شهینم سرم حرفا نیا گهید یدار خواستگار بشنوم یوقت یول دونمیم خوب کرد

 .شمیم ونهید... 

 

 ی شده سرخ دوباره صورت کینزد رو صورتش و شده خم افسون مثل و

 :گفت ملتهب و بم ، برده افسون

 تو...  اخر و اول...  عقد با ای عقد یب...  کوچولو جاسوس یمن مال تو اخه_ 

 .... والسالم و بس...  یمن زن تو عمرم تمام

 

 دیخند دلکش و نرم...  شتریب دیشا...  رفت جلوتر نچیا کی دیشا ، کرد یمکث

 : گفت اغواگرانه... 

 . خوامیم بدجور رو و دنده هی و لجباز افسون اخه_ 

 



...  دیتپ یم سرعت به پوالد یها حرف و یکینزد از افسون ی چاره یب قلب

 دهیچیپ وجودش بند بند تو  نیریش یحس و کرده فراموش رو تشیعصبان تمام

 مظلومانه و زیر و داد تکون بچگانه یحالت با بود ریز که به رو سرش اما بود

 : گفت

 ...  پوالد یکنیم تیاذ یلیخ... بشنوم خوامینم_ 

 

 کرد یکار و آورد زبون به بایز یقوس و کش و ناخواسته یناز با رو"  پوالد"

 و اومد جوش به  پوالد خون...  نهیبش صاف و بره پوالد لب از لبخند که

 تیجذاب نیا از...  گرفت یم فاصله افسون از دیبا.... کرد مشت رو دستش

 . داشت ینم بر سرش از دست خواب تو یحت و داشت دختر نیا که یبیعج

 

 کتک حسام با که  قبل شب چند مثل گهید کباری دیبا ، فشرد بهم رو هاش دندن

 به یحت رو افسون اسم و بخوره تکون نتونه حسام که ییجا تا  کرد یم یکار

 . زدیم کتکش ارهیب زبون
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  بعد روز چند

 

 

 یراهرو ، داد یم تکون رو پاهاش و بود شده جمع خودش تو استرس از پر

 به و بود شلوغ تینها یب بود شده آشنا فضاش با که یمدت چند نیا طبق دادگاه

 . زدیم دامن استرسش

 

 که چند هر...  شدیم برگزار داشت ادیشه و ردادیت جرائم یی  نها دادگاه بالخره

 تو نظر به و بوده ردادیت پدر باند یاصل سیرئ که بود نیا از یحاک خبرها

 یها رده در ادیشه و ردادیت ، ردادیت پدر از بعد پس بود کشته ها یریدرگ

 . گرفتند یم قرار ییابتدا

 

 دهید که ییزهایچ تمام ، ارسالن ریام و پوالد یها حرف اساس بر دیبا امروز

 تحت شدت به سیپل و پوالد سمت از مدت چند نیا...  دادیم شهادت رو بود

 خانواده و خودش اما اومد یم حساب به نامحسوس که یحفاظت...  بود حفاظت

 . بودند داشته نگه کامل سالمت در رو اش

 

 افسون ، پازل از یا تکه شدن گم مثل  ، بود اشتباه زیچ کی وسط نیا چند هر

 داد خواهد نشون رو خودش نقص نیا بعدها و ناقصه پرونده کرد یم احساس

 افسون کردن ترور در یسع یکس یحت و بردیم سر به صلح در زیچ همه.... 

 وجود یخطر چیه نکهیا سکون نیا ، آرامش نیا...  نداشت اش خانواده و

 .ترسوند یم اندازه از شیب دو افسون و بود بیعج نداشت

 

 دور زهیبر رو دهنده ازار افکار نیا کرد یسع ، داد تکون یا لحظه رو سرش

 .کنه فکر گهید یزهایچ به و



 

 به و کرد قوز ، داد فشار بود دهیچسپ پاهاش به که رو اش شده چفت یها دست

 . کرد فکر مادرش جواب

 اون از بعد...   بود زده خجالت و جیگ یساعت یبرا دیشا پوالد رفتن از بعد

 به کرد مجبور نهار خوردن از بعد رو افسون و پخت نهار ، برگشت مژده

 . برگرده اش خونه

 و مژده ونیمد رو داشت که یخوش حال چون بود کرده تشکر ازش افسون

 حد نیا تا تونست ینم پوالد گذاشت ینم تنهاشون اگر دیشا ، بود تشیدرا

 . باشه صادق

 

 آروم یفضا با و برگشته خونه به.  داد ادامه فکرش به و زد یلبخند مچهین

 رو بپرسه پوالد پدر مورد در یسوال بخواد نکهیا بدون ، بود شده مواجه خونه

 اتاقش وارد و داده سالم خوردندیم وهیم و نشسته هال تو که رایسم و مادرش به

 ... بود داده امیپ بهش پوالد بخوابه خواست یم که شب اما بود شده

 یم فکر مسئله نیا یرو که بود گفته پوالد پدر به و کرده قبول بایتقر مادرش

 . کرد شکر رو خدا ، شد جمع یکم لبخندش...  کنه

 . بود یمنف جواب دادن از بهتر مسئله نیا رو کردن فکر ، افسون نظر به

 

 هم خوندشیم بار هر که بود فرستاده براش هم یا گهید امیپ پوالد شب همون

 جمله چند که رو ذهنش تو شده حک امیپ  ، شدیم خوب بدش حال هم و دیخندیم

 . کرد مرور نبود شتریب

 

 قلبم واسه یکاف ی اندازه به ، اریدرن یباز جیگ اونجا ، بنمتیم دادگاه تو_ 

 بکشه پنچه ریش توله...   بدم دست از تمرکزمو اونجا خوامینم ، یدار ضرر

 . بهتره

 



 زدن برهم عامل اونو پوالد که نیهم اما نبود امیپ نیا تو یا عاشقانه متن چیه

 . انداختش یم خنده به داره ضرر قبلش واسه گفتیم و  دونستیم تمرکزش

 . کرد یم خوشحالش

 

 . که یبود دپرس یلیخ شیپ قهیدق چند ؟یخندیم یچ به_

 

 کنجکاوانه و بود نشسته کنارش که مادرش به رو ، اومد رونیب فکر از افسون

 : گفت کردیم نگاهش

 .اومد ادمی دار خنده زیچ هی...  ستین یخاص زیچ_

 

 : گفت لب ریز و انداخت بهش" یکن رنگ باباتو برو" نگاه بایز

 ! عالمه خدا_

 

 به و داد رونیب نامحسوس رو نفسش ، داده لشیتحو یاجبار یلبخند افسون

 .دیچرخ فراخوند محاکمه اتاق به ورود یبرا رو اونها و شد باز که یدر سمت

 . ارهیب باال رو استرسش از پر یها ماه تمام و بره تا بود شده وقتش انگار
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 ی کلمه به قسم خوردن از بعد و شاهد عنوان به رو بود دهید که ییزهایچ تمام

 . آورد زبون به قرآن مقدس کتاب و هللا

 بیعج سکوت و ادیشه یادهایفر و داد نیب و کرده مشت رو لرزونش دست

 .داد یم شرح رو بود افتاده اتفاق که یعیوقا کی به کی ردادیت

 

 از نشون اشکش و ها اخم و بود دوخته چشم بهش مایمستق که بایز به یگاه

 اون با و بود سرش به کاله که یپوالد به یگاه و شدیم رهیخ دادیم تشیعصبان

 . انداخت یم ینظر ، نبود متوجهش یکس که اخر مکتین و یعاد پیت

 

 گلوش اومد خودش به و شد تموم هاش حرف یوقت اما نبود زمان متوجه

 . خواست یم خنک اب ریس دل کی دلش و بود شده خشک

 با و بشه بهتر اش شده خشک یگلو حال دیشا تا داد قورت رو دهنش آب

 اعتراض با اما بشه صادر نشستن ی اجازه یقاض طرف از تا موند منتظر

 . بده جواب سواالت به و ستهیبا شد مجبور ردادیت  لیوک

 

 ییآشنا نگاه چیه که اومد یم نظر به یا کارکشته لیوک ، فشرد بهم رو لبهاش

 از رو دشیپل ذات و رحم یب خط تونست یم افسون...  نبود هاش چشم تو

 . بخونه تمسخرش از پر لبخند یرو

 

 : گفت بعد و شد کینزد گاهیجا به محکم یها قدم با لیوک



 ...  بپرسم بایشک خانم از سوال چند خوامیم من_

 

 . داد اجازه سر دادن تکون با یقاض... انداخت یقاض به ینگاه مین و

 .دیپرس افسون به رو بعد و زد محترمانه ظاهر به یلبخند لیوک

 ؟ دیدار هاتون حرف اثبات یبرا یمدرکبدونم خوامیم اول ی وهله در_ 

 

 خودش و زد یپلک بود داده شرح براش ارسالن ریام که یا نقشه طبق افسون

 : گفت و داد نشون استرس پر رو

 ...که شونمیا بود حافظ جناب دست مدراک تمام نه_ 

 

 : گفت و  انداخت نییپا رو سرش و

 . شد کشته باصفا ردادیت دستور به_

 

 . داد ادامه پرسشش به و برداشت جلو به یقدم ، انداخت باال ییابرو لیوک

 د؟یبود حافظ جناب شدن کشته شاهد شما_

 

 .داد جواب و کرده یمکث ، کرد بلند ضرب به رو سرش افسون

 . دادن حافظو جناب کشتن دستور که گفتن باصفا یاقا خود اما نه_ 

 

 : گفت و برگشت عقب به ، داد تکون یسر لیوک

 . ندارم گهید سوال_

 

 .داد ادامه یمدرک برداشتن از بعد و



 یربط چیه و مارهیب من موکل که بگم دیبا بایشک خانم یها صحبت باب من_ 

 شونیا که میدار رو شونیا یپزشک ی پرونده یحت ما ،  نداره مسائل نیا به

 به...  ستندین ییکارها نیچن به قادر و بوده یمقطع یوانگید و جنون به مبتال

 مورد و  شدن دهیدزد یخاط افراد توسط بایشک خانم یوقت ادیز احتمال

 موکل واقع در...  شدن واقع هستن یماریب نیا دچار که من موکل سوءقصد

 و ادله چیه اون از تر مهم ، زدند رو ها حرف نیا یماریب تو و مارنیب من

 یها صحبت به کامال شهینم پس ندارن هاشون حرف بابت یمحکم مدرک

 . کرد اکتفا شونیا
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 . کرد اشاره بردیم سر به افتاده نییپا یسر و سکوت در که ردادیت به و

 پس موجوده بودنشون ماریب مدارک و هستند ماریب من موکل گمیم هم باز_ 

 . باشن داشته ییکارها نیچن انجام یبرا یدرست یذهن توان و فکر تونن ینم

 

 فشرد یم بهم رو هاش لب که افسون به روزیپ ینگاه مین با رو مدارک و

 . نشست و داد لیتحو

 



 سکوت یقاض یصدا که اومد وجود به دادگاه در حاظر افراد نیب یا همهمه

 .کرد مدارک خوندن به شروع یقاض و برگشته اتاق به دوباره

 

 یپزشک ی پرونده یقاض...  دینکش طول مدارک دنید قهیدق چند از شتریب دیشا

 لیوک سمت به و کرد جا جابه چشمش یرو رو نکشیع ، بست رو ردادیت

 : گفت و برگشت بود کردن اعتراض حال در که ادیشه

 نیچن انجام ییتوانا و داشته یپزشک مدرک هم شما موکل دیبگ دیخواینم_ 

 ؟ ندارن رو ییکارها

 

 . داد جواب و کرد یمکث یعصب ادیشه لیوک

 . یقاض جناب نه_

 

 : گفت تحکم با و انداخت لیوک به یسرد نگاه یقاض

 صورت نیا ریغ در  دیزینر بهم رو دادگاه نظم پس دیندار یمدرک اگر_

 . کنن رونتونیب دادگاه از دمیم دستور

 

 : گفت افسون به رو قیعم ینفس گرفتن از بعد و

 . دینیبش و دیبر دیتون یم شما_

 

 و قرمز یها چشم به کردن نگاه بدون گاهیجا از ، گفت زیر یچشم افسون

 نشستن از بعد...  گرفت یجا مادرش کنار و گذشت کنارش از ادیشه ی  وحش

 . خواست صحبت ی اجازه یقاض از و شد بلند بالفاصله دادستان افسون

 

 لیوک یرو روبه و زد یجد یلبخند دادستان کرد صادر رو اجازه که یقاض

 : گفت و گرفت قرار ردادیت



 لیوک رسه یم نظر به و دارند رو شونیا یماریب یادعا باصفا جناب لیوک_

 نجایا  ، من اما دارن موکلشون از اتهام رفع یبرا یها ادله هم یمیکر جناب

 کنم ارائه خواستن باصفا یاقا لیوک جناب که همونطور محکم یمدارک خوامیم

 . هستند اول فیرد متهمان دو هر باصفا و یمیکر جنابان نکهیا بر یمبن

 

 بلند یصدا با اجازه شدن صادر از بعد و کرده رو شاهد احظار درخواست و

 : گفت

 ! انیب شهود گاهیجا به که خوامیم حافظ پوالد جناب از_

 

 وجود به یصدا و سر توجه یب و برداشت زشیم یرو از رو یا پرونده و

 :گفت و گذاشته یقاض یجلو اومده

 ...  شده باصفا چناب ی پرونده یامضا به مجبور که یپزشک اعترافات_

 

 اونها یوکاال و ردادیت اد،یشه متعجب و زده خی یها صورت به ینگاه مین با و

 .داد ادامه و کرده یمکث

 یبرا حافظ جناب و مدرک نیا فعال اما میدار یادیز متعدد مدارک ما چند هر_

 !  بسه امروز

 

 از ماسکش و کاله برداشتن یحال در که یپوالد منتظر و برگشته عقب به و

 .شد ، ادیب شهود گاهیجا به تا شد بود صورتش یرو
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 ، شد بلند بالفاصله که بود ینفر نیاول جلسه اتمام از بعد تهوع حالت حس با

 یم فکر آزاد یهوا تو دنیکش نفس به فقط و کرده فراموش رو مادرش حظور

 رو حالش که ییها گفته و یسم یهوا نیا تو نیا از شتریب خواست ینم ، کرد

 .بمونه کرد یم بدتر قهیدق به قهیدق

 

 که ییها نگاه به یتیاهم واقعا ، کرد پرت رونیب به اتاق از بایتقر رو خودش

 قصد که یریزنج نیا از خواست یم فقط و نداشت بودند اش رهیخ کنجکاوانه

 . بشه رها داشت رو کردنش خفه

 

 مجبورش و نداشتند ستادنیا توان نیا از شتریب پاهاش اما رفت جلو یقدم چند

 . بگرده نشستن یبرا یمکتین دنبال به که کردند

 

 ، دید شیکنار یراهرو تو رو یمکتین بالخره و چرخوند اطراف به رو نگاهش

 کرد پرت مکتین یرو ، رو خودش و شد راهرو وارد بود که یا یسخت هر به

. 

 

 یزمان ، روبست قهیدق چند یبرا رو هاش چشم و داد هیتک وارید به رو سرش

  دادگاه از تا شد بلند بره راه تونه یم و شده منظم هاش نفس کرد حس که

 . کنه دایپ رو مادرش و بره رونیب



 

 اون از بخواد نکهیا از قبل اما شد خارج راهرو از شالش کردن مرتب از بعد

 ییصدا ، دیشن رو یکسان ای یکس یصدا سر پشت از  بشه دور ییکذا اتاق

 . بودند آشنا تینها یب که یدونفر

 

 ! ردادیت و پوالد

 

 همونطور و کرد یمکث ، دید رو ادیشه که جلو بره خواست ، برگشت عقب به

 آخر در و شد رهیخ بهش  تیاهم یب اون کرد یم نگاهش تیعصبان با اون که

 : گفت یم که بلندش یصدا جواب در

 . کشمتیم_ 

 

 دینبا بود گفته بهش قبل از رارسالنیام...  نکرد بهش یتوجه و سرچرخوند

 دشیتهد ای بزنن صداش اگر چند هر ، بکنه ردادیت و ادیشه ریدرگ رو خودش

 . کنند

 

 در رو ردادیت یرفتارها یتالف و جلو بره که بود نیا داشت االن که یفکر تنها

 هر بتراشه مشکل خودش یبرا نداشت قصد و بود فکر حد در فقط تما ، ارهیب

 .بود داده زجرش اندازه یب بودند تنها که یوقت ردادیت که چند

 

 به داره رو ردادیت از ینگبان مسئول که یمامور شد متوجه یاجمال ینگاه با

 دیتهد حال در مداما و نداشته رفتن قصد وجه چیه به ردادیت به اما هیعصب شدت

 ی هیبق که بود اومده وجود به ردادیت و مامور نیب یکشمکش ، بود کردن

 . بود کرده یعصب هم رو راهرو در حاضر افراد و مامورها

 



 خون نیهم و بود رهیخ ردادیت به زیام ریتحق یپوزخند با اما خونسرد پوالد

 تونستینم هم ردادیت لیوک یحت ، آورد یم جوش به شیپ از شیپ رو ردادیت

 . رهیبگ بود بودنش مجرم از نشان که ردادیت یها حرف یجلو

 

 چرا اما نمونه ازت یزیچ که بکشنت یجور گفتم ؟ یعوض ینمرد چرا_

 قبرستون ی نهیس میفرستاد ادیشه با مادرتو...  زیچ همه یب کثافت یینجایا

 ...  یدیخوابیم کنارش دیبا توهم

 

 

 : گفت شدیم خارج یعیطب حالت از کم کم که یحال در و دیخند تنش پر و

 ، باش منتظر فقط...  ارمیب سرت ییبال تونم ینم شدم یزندان نکن فک_ 

 و کس همه جون...  خانوادتو ، خودتو جون سگ نیع...   رمیگیم جونتو

 .رمیگیم کارتو

 

 مقابل در ، شد عوض اش خانواده و مادر اسم دنیشن با پوالد صورت حالت

 با افسون که برداشت ردادیت سمت به یقدم رهیت یصورت با ردادیت رذل نگاه

 ی گوشه و رسوند بهش بلند یها قدم با رو خودش پوالد حال بودن بد حس

 :گفت و زد صداش ، گرفت رو لباسش

 .... یبش یعصب که نداره ارزششو نیا...  میبر ایب...  پوالد_
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 .سرچرخوند بعد...  کرد یمکث افسون یصدا دنیشن با پوالد

 ی رهیت نگاه لیتحو کمرنگ یلبخند و زد یکنار به رو اش یبدخلق تمام افسون

 : گفت و داد پوالد

  ؟ میبزن حرف میبر_ 

 

 که یتیعصبان و یروح تشنج یخوب به که افسون ، گذشت سکوت در هیثان چند

 به که یا عالقه از یکم ، کرد یم حس رو دیکش یم شعله پوالد وجود تو

 : گفت باز و ختیر هاش چشم به رو داشت پوالد

 ؟ پوالد...  میبر_ 

 

 ، کرد هوا از پر بود شده سخت ییهوا یب از که رو اش نهیس ، زد یپلک پوالد

 کرد یم حمله ردادیت به شک یب دیرس ینم دادش به افسون اگر لحظات اون تو

. 

 بود دادن رخ حال در که یاشتباه از تا بود اومده کمکش به افسون ی   معجزه

 . کنه یریجلوگ

 . کرد دایپ رو تشیعصبان به غلبه ییتوانا بالخره اما بزنه لبخند نتونست

 

 رو سرش ، نرم تنها و  کرد رونیب سرش از رو افسون دست گرفتن فکر

 . داد تکون

 



 نهیک پر و داد باال سر د،یچرخ خورد یم رو خونش خون که یردادیت به رو

 : گفت

 اعتراف مادرم قتل به االن نیهم...  بهت بگذره خوش دار ی چوبه یباال_ 

 . یکرد

 

 بودند ستادهیا اش یمتر چند در که یرارسالنیام و دادستان ، نیمامور به و

 : گفت و دیخند ضرب تک ، کرد اشاره

 !  ادیشه ، قتیرف اون نه و تو نه...  نیمون ینم اعدام چوبه منتظر ادیز_ 

 

 افسون یها انگشت نیب از یخروج در سمت به کردن حرکت با رو لباسش و

 :گفت رفتن نیح و اورد در

 . هاست حرف نیا از تر ارزش یب ادم نیا یگیم راست...  رونیب میبر_ 

 

 پا ردادیت یدهایتهد و دادیب و داد به توجه بدون و زد یتر رنگ پر لبخند افسون

 . برسونه پوالد به رو خودش تا کرد تند

 

 انداخته هیسا روش درخت که یخال یمکتین سمت به پوالد دادگاه از رونیب

 . نشست و رفت نبود دید تو ادیوز

 .فشرد بهم رو هاش دندون و کرد قفل هاش دست نیب رو سرش

 

 . شد رهیخ بهش حرف یب و نشست کنارش افسون

 اما درسته راه کدوم دونست ینم و کرده ریگ نزدن حرف ای زدن حرف نیب

 . کرد سکوت و داد هیتک مکتین به فقط و گرفت رو مشیتصم بالخره



 یحرف هر زدن و ناآشناست براش کنهیم تحمل پوالد که یدرد گفت باخودش

 به بود بهتر دیشا ، بره ینم شیپ از یکار نکرده تجربه دردو اون خودش یوقت

 .ادیب خودش به تا بده سکوت و فضا پوالد

 

 به رو اش یشگیهم یخونسرد نرم نرم پوالد و کردند عبور ها هیثان یوقت

 به شروع ینیچ مقدمه یب و رو روبه به رهیخ و کرد بلند سر آورد دست

 . کرد صحبت

 اما بوده خالفکارا ی دسته دارو جزو مادرم ، هاله کردمیم فکر مدت چند تا_

 . شدم متوجه دمید ارسالنو ریام یوقت قتویحق تمام

 

 .داد ادامه و دیخند زهراآلود ، دیکش یاه

 یادیز ی عالقه که مادرمه مال اصل در شده تخته درش االن که شرکت اون_

 به یوقت و شهیم مهرافتاب گروه گرفتار بفهمه نکهیا بدون اما داشت کارش به

 جون با مدام اون از بدتر...  داشته چک و امضا یکل دستشون که ادیم خودش

 با اما کنه یهمکار شهیم مجبور نیهم واسه...  شدهیم دیتهد همسرش و ها بچه

 سیپل به انهیمخف و شهیم اشنا رارسالنیام با ها موقع همون نکهیا اونم فرق هی

 شنیم مادرم یکارا متوجه زود یلیخ که کشه ینم یطول چند هر کنهیم کمک

 داشته حضور مادرمم و داشتن سیپل با که یا یریدرگ تو ادیشه و ردادیت و

 دایپ یلمیف بعدها اما شده کشته سیپل دست به مادرم کردمیم فکر....  کشنشیم

 به اونو سیپل دادن نشون مقصر ی نقشه با ادیشه و ردادیت دادیم نشون که شد

 .... بودن کشونده یریدرگ اون
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 پاهاش به رو هاش ارنج و خم رو اش تنه ، کرد هم چفت رو هاش انگشت

 .کرد زمزمه تلخ دیباریم نهیک صداش از که یحال در و داد هیتک

..  دیبر ایدن از مادرم از بعد پدرم...  کشتن مادرمو خوردن اب یراحت به_

 ... رفت رانیا از و گرفت هیبورس مردم یحرفا و نگاها خاطر به برادرم

 هم از که دمید خانوادمو برگشتم یوقت و خوندمیم درس گهید شهر هی تو خودم 

 اروم پدرم و پرهام و ساحره اما کردیم اروم نیرحسیام رو سارا...  دهیپاش

 یحت...  بودم متنفر مادرم از...  بودم کرده ریگ آشوب نیا وسط...  نبودن

 یدونیم...  خاکش سر برم جنازش عییتش از بعد و کنم یراض خودمو نتونستم

 تیریمد سانسیل فوق و یداروساز یدکترا...  کردم لیتحص رشته دوتا تو من

....   قوتم ی نقطه شد نیهم و کردم دنبال مادرمو و پدر ی عالقه...  یبازرگان

 شرکت اون تو خوردیم بهم ازش حالم که یکار تو شدم مجبور مادرم از بعد

 برام شهیهم...  شدم زیچ همه متوجه که دینکش یطول یول کنم تیفعال یلعنت

 تا چند یوقت...  دمیفهم رو لشیدل بعدها اما نبسته شرکتو سیپل چرا بود سوال

 ماجرا وارد شتریب روز به روز دمید رو رارسالنیام و دیرس دستم به مدرک

 رو ساره خواهرم و پدرم...  کنم کمک بهش گرفتم میتصم که ییجا تا شدم

 محافظ براش و نیرحسیام به سپردم رو سارا...  کردم خارج شهر از یپنهان

 به کردم شروع که بود موقع اون...  نبود رانیا اصال که پرهامم...  گذاشتم

 به منو و کنن توجه بهش همه که بردم باال رو شرکت اونقدر کم کم و تیفعال

 رو تو وسط نیا اما داده ثمر تالشام تمام بایتقر که امروز به تا... برسونن هدفم

 . کردم الوده هم

 



 حالت...   داد ، بود زده زل بهش حرف یب که یافسون به رو نگاهش و

 : گفت کج یلبخند با و شد عوض صورتش

 زمان....  ستمین مونیپش مشکالتم و خودم به کردنت آلوده از چند هر_ 

 به کوچولو جاسوس داشتن...  رمیگ یم مویتصم نیهم بازم عقب به برگرده

 . دیارز یم بتایمص نیا تمام

 

 بار نیاول یبرا ، بود شده گرفته و ناراحت پوالد ی گذشته دنیشن از افسون

 تونستیم که طور هر رو پوالد تا نبود نشونیب یمانع چیه کاش کردیم ارزو

 . شد ینم حاضر حال در اما کنه اروم

 

 صورت اون و ها چشم اون ، ارهیب تاب رو پوالد ی زده شب نگاه نتونست

 خونش تو که ییگرما از داشت تنش کم کم...   زدندیم خونیشب قلبش به سخت

 . بود شده سرخ هاش گونه  مطمئنا و شدیم داغ کردیم حرکت

 

 بود برده حالش یپ هاش گونه شدن سرخ و بدنش واکنش دنید با پوالد شک یب

 : گفت اخم با و زد راه اون به رو خودش پس آورد یم کم دینبا حداقل اما

 یعاص که یگرفتیم سخت بهم اونقدر...  یخودخواه واقعا تو گفتم قبلنم_ 

 انحصار بخواد دلت تا و یستین رفتن حرف بار ریز اهل هم اصال...  شدمیم

 ...  یطلب

 

 : گفت و دیخند پوالد

 ادم ؟یدار میا گهید ی چاره راه مگه...  یکن قبولم دیبا...  هست که ینیهم_ 

 ؟ انهی درسته...  باشه داشته قبول شوهرشو دیبا

 



 یبلز یتلخ از پوالد و کنه یووونگید خواست ، داد سرتکون تاسف با افسون

 پوالد یرو روبه ، شد بلند و دیگز درون از رو لبش پس رونیب بکشه روزگار

 : گفت تر تمام چه هر یبدجنس با و گرفت قرار که

 ا ا  ...  حافظ جناب کن یبرادر یادعا و ایب بعد شهیم یراض مامانم نیبب اول_ 

 ...  ندادم جواب حسام به هنوز من یراست

 

 و رسوند اش چونه به رو دستش ، زد یجیگ به رو خودش پهن یلبخند با و

 .دیپرس

 ؟ مثبت ای بهش بدم یمنف جواب دونمینم_

 

 .داد قرار خطاب مورد دو پوالد

 ؟ هیچ تو نظر_

 

 زدیم باال رتشیغ رگ اومد یم که حسام اسم ، فشرد بهم رو هاش دندون پوالد

 رفت ادشی ، شد بلند و زد زانوهاش به رو هاش دست کف ، شدیم نیخشمگ و

 تا جلو رفت...  بود گرفته حد چه تا سرگذشتش خاطر به شیپ قهیدق چند تا

 یلبها به رهیخ و تحکم با ، انداخت هیسا افسون تن یرو کلشیه که ییجا

 : گفت افسون خندون

 .... تو و دونمیم من وگرنه کارش یپ رهیم یدیم یمنف جواب_ 

 

 ستین یکس اطراف و دور اون نکهیا به علم با ، کرد کج رو سرش افسون

 : گفت یراض خود از و زد کمرش به رو هاش دست

 ... شهیم یچ نمیبب حاال_ 

 



 کرد فرار دستش ریز از بندازه رشیگ بخواد شیات پا سرتا پوالد   نکهیا از قبل و

 : گفت و

 !  سیرئ جناب بعد تا_ 

 

 رو خودش زودتر چه هر تا شد دور ازش پوالد یها زدن صدا به توجه یب و

 ! برسونه مادرش به
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 نهیآئ تو خودش ریتصو به و  بست رو مانتوش یها دکمه تیجد با و اخم پر

 .اس گرفته حد چه تا که شد رهیخ

 

 قبل  اما بود کرده فرار پوالد دست از خندان ییها لب با دادگاه تو که قبل روز

 . بود شده سبز جلوش حسام برسه مادرش به نکهیا از

 



 اخم با و بیج به دست که بود دهید رو پوالد و برگشته عقب به ناخوداگاه

 جلو به یقدم یحت نکهیا بدون پوالد تعجب کمال در یول شده رهیخ بهشون

 ینینش عقب یا ذره که نگاهش اون و باالش به رو ی چونه اون با فقط بزاره

 . بود شده دور ازشون و داده تکون براش یسر نبود بلند

 

 رو سرش فقط و رفته نیب از پوالد رفتار و حسام دنید با افسون لبخند تمام

 و پوالد رفتن از بعد بالخره حسام و ادیب حرف به حسام تا بود انداخته نییپا

 . که بود گفته بهش رو کوتاه یمکث

 جوابتونو خوامیم.... شاپ یکاف دیایب پنج ساعت فردا... شده هفته کی بایتقر_

 .بشنوم مایمستق  هست که یچ هر

 

 کنارش از بده زدن حرف مهلت افسون به یحت نکهیا بدون یفرار یادم مثل و

 . بود گذشته

 شدن آماده حال در مادرش با کننده یعصب و یطوالن یبحث از بعد افسون حاال

 .بره بود گفته حسام که یشاپ یکاف به تا بود

 

 

 بلند بعد و کرد هاش کفش دنیپوش به شروع یپادر کنار و شد  خارج اتاق از

 و برگشت عقب به بود ستادهیا سرش پشت که مادرش ی هیسا دنید با اما شد

 : گفت

  مامان؟ شده یچ باز_ 

 

 و شد مونیپش بعد اما بزنه یحرف خواست خورده گره کامال ییابروها با بایز

 . داد جواب

 ! سالمت به برو...  ستین یزیچ_ 

 



 : گفت و داد رونیب وار آه رو نفسش افسون

 رو رضا فردا پس ای فردا...  بگم رفت ادمی یراست...  گردمیبرم زور_ 

 . خونه میاریم

 

 بود شده درهم حسام به یمنف جواب دادن تو افسون تیجد از که بایز یها اخم

 . دیپرس عیسر و تند و رفت نیب از رضا اسم دنیشن با بالفاصله

 مادر؟ یگیم یجد_

 

 اکتفا لبخند زدن به تنها بود گرفته اش خنده مادرش یناگهان رییتغ از که افسون

 .داد جواب و کرد

 رفع خطر رسه یم نظر به...  برگرده بود وقتش کم کم گهید...  مامان اره_ 

 .. شده

 

 به دلش اما کردیم صحبت رضا با یتلفن روز هر ، شناخت ینم پا از سر بایز

 کی...   شد ینم یراض هم یخال کردن صحبت یحت با که بود قرار یب یحد

 باورش و بود گذشته رضا بودن تیامن در خبر دنیشن از شتریب دیشا ای ماه

 . نهیبب رو پسرش تونهیم بالخره شدینم

 

 : گفت یشاد از پر و زد یپررنگ لبخند

 یوقت اصال  ؟ ادیم یک بگو قیدق فقط...  کنمیم مرتب اتاقشو رمیم من پس_ 

 یزد حرف ششنیپ که یا باخانواده یراس...  امیب منم بگو شیاریب یریم

 اصال؟

 

 از مادرش داشت شک ، کرد مزه مزه رو بزنه خواستیم که یحرف افسون

 . بشه خوشحال دنشیشن



 چیه اومدنت یبرا...  گمیم بهت موقع اون بزنم حرف پوالد با دیبا شو ی  ک_ 

 پوالد خود هم خانواده اون با....  ارمشیب که رمیم پوالد با فقط ستین یمشکل

 . کرده اماده ویچ همه و زده حرف انگار گفت

 

 ،  شد جمع لبهاش و کرد اخم پوالد اسم شنبدن محض به بایز انتظارش طبق

 یچشم پشت مادرش...  دیخند بلند و کنه کنترل رو خودش نتونست افسون

 : گفت فقط و کرد نازک براش

 .دیبر خودتون خوب یلیخ_

 

 تو مادرش دنید واقعا ، رفت ینم نیا از باالتر خنده شدت لز افسون یها گونه

 اخم بهش اونقدر ناراحت و طلبکار بایز اما بود آورده جا رو حالش حالت نیا

 .کرد تموم رو اش خنده مجبورا که کرد

 

 .دیغر بایز

 ؟یبر  گهید یکی با یتونینم_ 

 

 .داد جواب و کرد بایز به رو پشتش بعد و انداخت باال یا شونه افسون

 من یوقت ارمیب ادتی بزار رفته ادتی اگر...  مامان نباش بد مرد اون با انقدر_ 

 و شخصا خودش که بود پوالد نیا بودم کرده دیام قطع رضا بودن زنده از کال

 گردهیبرم داره االن رضا اگر...  گشت یم رضا دنبال بگه من به نکهیا بدون

 ! گهید کس چیه نه ادمه همون لطف به

 

 حسام تا کرد ترک بده تیاهم بایز یمعنا پر سکوت به نکهیا بدون رو خونه و

 . نهیبب رو

 ! داشت شیپ در یسخت روز مطمئنا
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 بد بره خوادیم که ییجا نکهیا گفتن با بعد و رسوندش یخاص ریمس تا یتاکس

 .رفت و ادهیپ رو افسون اش هیکرا گرفتن از بعد رهیمس

 

 چپ بود شدن دور حال در که یتاکس یبرا رو هاش چشم حرص از پر افسون

 : گفت لب ریز و کرد

 .... برم دیبا دارم کار بگو...  یحساب مرد بود کجا ریمس بد_ 

 

 . داد تکونش یبادبزن حالت به و داده فاصله تنش از رو لباسش یکم دست با و

 ...  گرمه یلیخ_ 

 

 و شدیم قبل روز از تر گرم روز به روز و رفت یم گرما به رو داشت هوا

 یب که دیخورش به یا غره چشم...  بود کرده کالفه رو افسون مسئله نیهم



 شاپ یکاف به عتریسر چه هر تا کرد پاتند و رفت ، دیتاب یم تیاهم یب و رحم

 . برسه داشت فاصله باهاش قهیدق پنج که

 

 رد رو ادهیپ و کوچه نیب فاصل حد از خواستیم که یوقت و شد رد ابونیخ از

 گهیهمد به موتور و نیماش شدن دهیکوب یصدا و افتاد یاتفاق چه که دینفهم بشه

 .پروندش جا از شدت به

 

 کنار درخت به پشتش که دیپر عقب به ناخوداگاه خودش از محافظت یبرا

 . آورد در رو اخش و کرد برخورد جوب

 

 ی صحنه به شده درشت یها چشم با و گرفت دردناکش کتف به رو دستش

 . شد رهیخ تصادف

 خورده ضربه یکم نیماش سپر و بودند شده پرت یکنار به سوارش و یموتور

 .بود

 

 یم راه تر طرف اون یکم اگر و افتاد اتفاق ازش یکم ی فاصله با تصادف

 . شدیم کشته که بسا چه و بود شده یزخم االن مسلما رفت

 

 دور تا دور که یها آدم به رهیخ و نشست درخت کنار دردناک یقلب با افسون

 شاهد نظر به که ییها زن از یکی جواب در بودند شده جمع موتور و نیماش

 :گفت دیپرس یم رو حالش داشت و بود ماجرا

  ؟ گلم یخوب_

 . ممنون...  خوبم_

 

 .دیپرس دیترد با و انداخت بود کتفش یرو که افسون دست به ینگاه مین زن



 نکهیا یبرا پرسمیم ازت سوال تا چند زمیعز پرستارم من...  گلم یمطمئن_

 . نه ای یخوب نمیبب

 

 جیگ یکم و شد رهیخ داشت یا ساده ی چهره و بود سال انیم که زن به افسون

 :   گفت

 ! باشه_

 

 به شروع و زده ، زدیم یزرد به که ترس از که افسون صورت به یلبخند زن

 . کرد هاش سوال دنیپرس

 ؟ نکردن برخورد بهت...  شد تصادف بهت کینزد یلیخ واقعا_ 

 . کردم حس تصادفو فقط...  نه_

  ؟ کنه ینم درد تییجا_

 

 .داد جواب و فشرد رو اش شونه افسون

 ... کرد برخورد درخت به دنیپر عقب وقت که ام شونه فقط_ 

 ؟ کنم نهیمعا هی دستتو ؟یسیوا یتونیم_ 

 

 بود تر طرف اون یکم که شاپ یکاف به ینگاه مین  ، شد بلند حرف یب افسون

 . دیگز لب و انداخت

 بود ادیز احتمالش اومده شیپ وضع نیا با ، نهیبب رو حسام نبود قسمت انگار

 .کردیم یخواه معذرت و زدیم زنگ بهش دیبا  ، برسه قرارش به نتونه که

 ؟ گلم_

 



 از بعد و بده تکون رو دستش خواست ازش زن ، اومد خودش به زن یصدا با

 و برداشت کتفش کردن نهیمعا از دست بالخره اش گهید دستورات کردن اجرا

 : گفت

 که برداشته مو یکم ای دهید ضرب فقط نشکسته کتفت شکر رو خدا خوب_

 گرفت دهیناد شهینم کتفو یدگید ضرب...  یریبگ عکس مارستانیب یبر بهتره

. 

 

 : گفت و زد لبخند یسخت به افسون

 ... ممنون_
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 .داد ادامه و دهیچرخ و

 . شاپ یکاف اون تو رمیم...  ستین خوب حالم کمی من دیببخش_ 



 

 : گفت و داد تکون یسر زن

 نره ادتی و بخور نیریش زیچ هی... افتاده ادیز احتمال به فشارت...  گلم برو_

 ! مارستانیب یبر سر هی

 

 باورش...  شد رهیخ تصادف ی صحنه به دوباره و کرد تشکر باز افسون

 . سالمه هنوز که کرده رحم بهش خدا و شده کینزد مرگ به حد چه تا شدینم

 

 لق که رو پاهاش یسخت به و کرد جمع رو صورتش ، داد قورت رو دهنش آب

 . چنینپ بهم تا کرد کنترل زدندیم

 

 ! دهیفا چه اما دیرس شاپ یکاف به فراوان بتیمص با و بالخره

...  نامرتب یشال با دید رو خودش افتاد تیسکور یها شهیش به که چشمش

 .زرد تینها یب یصورت و یخاک یلباس

 دنیچیپ با که کنه درست رو شالش تا آورد باال رو راستش دست و دیگز لب

 .بست یعصب رو هاش چشم و آورد نییپا رو دستش کتفش و بازو تو درد

 

 حسام ی شماره گرفتن به شروع و دیکش رونیب سالمش دست با رو اش یگوش

 که رو رشیتصو و حسام نگران یصدا که بود نشده وصل تماس هنوز اما کرد

 ینگران از پر سواالت لیس به تا برگشت عقب به و دید رو بود افتاده شهیش تو

 . بده جواب حسام

 

 

 

________ 



 

  

 حسام ، کنه اش نهیمعا و نشست حسام کنار یصندل یرو پزشک منتظر

 ! مارستانیب بودش آورده مایمستق و بشه نیماش سوار بود کرده مجبورش

 

 یجلو تونست ینم افسون که کردیم نگاهش دلپواس و نگران یحد به

 . رهیبگ رو شیشرمزدگ

 چه دونهینم حاال و کرده ریگ یستیرودربا تو که داشت رو یا چارهیب آدم حال

 . بده خالص نگاه نیا به یجواب

 

 چیه به هم یتیموقع نیچن تو بودن واقعا اما نداشت یشک پوالد به اش عالقه به

 . کردیم معذب رو افسون و نبود جالب وجه

 

 یبرا جا نیهم بود بهتر دیشا ، انداخت نییپا رو سرش و کرد حبس رو نفسش

 .داد یم رو جوابش حسام و خودش یراحت

 

 .زد صداش

 !  حسام آقا_

 

 .داد جواب اش یذات یمهربون با حسام

 ؟ بازوت ؟ شده یزیچ بله؟_

 

 نیزم به رو پاش دو هر کف ، شد معذب قبل از شتریب ، دیمال بهم رو لبهاش 

 : گفت و داد فشار



 ..  تونیخواستگار جواب مورد در...  مورد در..  خوبم... نه.. اوم_ 

 

 حسام ، شد جمع خودش تو قبل از شتریب افسون و دیچرخ سمتش به کامال حسام

 .دیپرس آشوب پر یدرون با اما آرامش پر و خاروند رو ابروش ی گوشه

 خوب؟_  

 

 به رو دلش هاش نفس شدن قطع حس با ، کرد مشت رو هاش دست افسون

 : گفت و زد ایدر

 من...  واقعا...  من... من نکهیا بهتون جوابم یعنی...  که بگم خواستمیم_  

 ... بهتون جوابم...  اما خوامیم معذرت واقعا

 

 پس بده بهش یجواب چه خواستیم افسون که شد متوجه ، زد یتلخ لبخند حسام

 : گفت خودش دادن نشون خونسرد با و شد بلند

 دونستم یم بایتقر...  دینکن تیاذ خودتونو...  خانم افسون شدم متوجه_ 

 . کنم امتحان شانسمو گفتم خودم با اما هیچ جوابتون

 

 یکم با و شد رهیخ اطراف به...  دیکش گردنش به رو دستش دیناام و کالفه و

 .داد ادامه عجله

 افتاده فشارتون انگار...  ارمیب و رمیبگ یزیچ یسیساند هی رمیم ادیم دکتر تا_ 

... 

 

 از بلند یها قدم با بده زدن حرف مهلت افسون به یحت نکهیا بدون بعد و

 . شد دور افسون

 

 



✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 : گفت مبهوت و کرد دنبال چشم با رو حسام ی رفته راه افسون

 ! کرد فرار واقعا_ 

 

 رفته دست از آرامش کرد یسع و پوشوند رو صورتش دودست هر کف با و

 بار بالخره اما بود کرده ناراحت رو امیح چند هر ، ارهیب دست به رو اش

 تونستیم بالخره و بود شده برداشته هاش دوش از حسام به دادن جواب نیسنگ

 . بکشه نفس یراحت به

 

 : گفت خودش با و زد ینرم لبخند خاطر آسوده

 ! کنه قبول پوالدو مادرم یروز هی دیشا_ 

 

 کم یاخم با پس بود نشده یخبر حسام از هنوز اما شد نوبتش بعد قهیدق چند

 شروع و نشست اومد یم نظر به خسته که دکتر یرو به رو و شد بلند رنگ

 . کرد ماجرا فیتعر به

 



 : گفت و کرد نهیمعا رو کردیم درد قبل از شتریب که دستش دکتر

 احتمال من ، ستین سخت هم اونقدرها یول یبد تکون درست یتونینم االن_

 نسخه تو...  اریب برام و کافت از ریبگ عکس هی حتما اما باشه یکوفتگ دمیم

 . ینش معطل تا یاورژانس زنمیم ات

 

 : گفت و کرد تشکر افسون

 د؟یریگیم گچ باشه برداشته مو اگر_

 

 .داد چواب و زد یا خسته لبخند دکتر

 تو یدگید بیاس اما رنیگیم گچ ماریب تیوضع باشه حاد یلیخ اگر معموال_

 مرور به تا یکن جمع بهش حواستو و یببند اتل دیبا فقط... ستین ادیز اونقدر

 . بشه خوب

 

 به نسخه و شد خارج نهیمعا اتاقک از و شد بلند ، کرد تشکر هم باز افسون

 ...  برسه کارهاش یباق به تا رسوند اطالعات به رو خودش دست

 

 از بعد بالخره و دینکش طول ادیز یبردار عکس تا رفتن دکتر نیب ی فاصله

 اما برگشت دکتر اتافک به کجاست حسام بدونه نکهیا بدون یدوندگ ساعت کی

 نفسش بعد و ستادیا بود کردن صحبت حال در دکتر با که آشنا یمرد دنید با

 .داد رونیب حرص از پر رو

 

 .کرد زمرمه لب ریز

 یبنداز گهید یکی کردن تتویمسئول و یکن فرار نبود الزم سرامد حسام یاقا_ 

 .بچم که انگار... 

 



 که پوالد سر پشت ، رفت جلو رو مونده یباق یها قدم طلبکار ینگاه با و

 :گفت یلجباز پر و ستادیا بود کرده اشغال رو اتاقک یفضا تمام بایتقر

 . دیآورد بند راهو...  کنار دیبر لطفا حافظ پوالد یاقا_

 

 دست افسون یصدا یفور صیتشخ با بعد و کرد سکوت یا لحظه یبرا پوالد

 و سخت یاخم با و برگشت عقب به ، برداشت شهاب با کردن صحبت از

 : گفت و انداخت افسون دست به ینگاه مین ترسناک

 ؟یچ که یریم ور اون وروو نیا تنها خودت ؟ ینموند حسام منتظر چرا_ 

 

 ..داد جواب کنان غرولند و گرفت پوالد یطوفان نگاه از رو صورتش افسون

 ... گذاشت فرار به پا بهش دادم یمنف جواب تا ، برگشت یلیخ که نه_ 

 

 : گفت قبل از تر طلبکار و دیچرخ پوالد سمت به بعد و

 ؟یایب گفته بهت حسام نکنه ؟ یخوایم یچ نجایا تو_ 

 

 در ، نداد نشون حسام به افسون دادن یمنف جواب به نسبت یالعمل عکس پوالد

 .داد جواب آروم  و زد موهاش به یچنگ عوض

 .یشد یزخم گفتن محافظات...اومدم خودم..  نه_ 

 

 به شدن وارد نیح و شد رد پوالد یجلو از ، کرد زیر رو هاش چشم افسون

 : گفت پزشک اتاقک

 ....  ادیم شیپ...  گهید اتفاق   ، نبود یخاص زیچ واقعا اما ممنون_ 

 



 یم نظر به ختهیر بهم و کالفه ، کرد رها رو بود چنگش تو که ییموها پوالد

 ، نبود یشگیهم پوالد ، پوالد که بگه تونست یم تیجد به افسون...  دیرس

 .دیپرس نگران...  باشه افتاده یاتفاق دیترس ، کرد یمکث

 !یاینم خوب نظر به شده؟ یچ_  

 

 .داد جواب و انداخت نییپا رو دستش ، شد یجد پوالد

 .داخل برو ، رضا دنبال میریم بشه تموم که ات نهیمعا...  نشده یزیچ نه_ 

 

 شد پرت پوالد بیعج تیوضع از حواسش ، داد باال رو ابروش دو هر افسون

 : گفت خوشحال با و

 ...  باشه_ 

 

 که دکتر یمعن یب یها خنده و  پوالد رینفوذناپذ و سخت نگاه به توجه یب و 

 .نشست یصندل یرو و داد دکتر لیتحو رو عکس داشت نام شهاب انگار

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 لبخند پست رو اش انهیموز ی خنده ، گرفت افسون از رو عکس شهاب

 : گفت عکس یبررس از بعد و کرد پنهان اش مردونه

 خوب  هفته کی تا که دهیشد یکوفتگ فقط...  شکر رو خدا ستین یخاص زیچ_

 به تا یببند بازوتو دیبا حتما نکهیا و دمیم مسکن و پماد بهت فقط...  شهیم

 . ادین فشار کتفت

 

 در ، کرد نسخه نوشتن به شروع و داده لیتحو افسون به دوباره رو عکس و

 : گفت افسون رفتن از قبل و شد بلند افسون به نسخه لیتحو از بعد و آخر

 و خودخواه و ادب یب و بداخالقه و غد کمی...  باشه ما قیرف نیا به حواست_ 

 . اومد کنار باهاش شهیم اما هست گهید بد یزایچ یبیخ

 

 . دیغر افسون سر پست از پوالد که دیخند و

 ... باش ادم کمی یدکتر مثال...  کن بس شهاب_ 

 

 از اومد یم نظر به ، انداخت داشت نام شهاب که مرد به یکنجکاو نگاه افسون

 . دیپرس پس داره خبر نشونیب ی رابطه

 ؟یپوالد دوست شما_

 

 . زد یتر پررنگ لبخند شهاب

 ..  باهام میداشت ییروزا...  شیدانشگاه هم و یمیقد دوست ، بله_ 

 

 : گفت و انداخت پوالد به یطنتیش از پر نگاه و



 ؟ پوالد نه مگه_ 

 

 : گفت و داد رونیب رو نفسش رفته درهم ییابروها با پوالد

 . شمیم ممنونت یکن کم سرم از رفاقتتو نیا شر_ 

 

 :گفت طنتیش پر و زد یبرق شهاب یها چشم

 افسون یجلو بزنم یحرف من یترسیم نکنه ای ؟ یکرد دایپ دیجد قیرف هیچ_ 

  ؟ بشه بد برات خانم

 

 و داد لشیتحو نیسنگ ینگاه  بود شده متوجه رو شهاب منظور قایدق که پوالد

 : گفت افسون حضور به توجه بدون

 . گفتم یک نیبب حاال...  رمیگیم گل من دهنتو اون اخرش_ 

 

 : گفت آوردن کم بدون و گرفت خودش به یناراحت ی افهیق شهاب

 ... نجاستیا خانم افسون بکش خجالت...  مومن مرد هیچ حرفا نیا_

 

 : گفت افسون به رو و شد یجد منتظره ریغ و

 !  سخته یلیخ   ؟ دیکن یم تحملش یجور چه واقعا_ 

 

 

 اکثر پوالد گفت خودش با ، گرفت رو خودش یجلو اما بخنده خواست افسون

 بود دهید حساسه روش یلیخ که رو حسام  امروز که خصوص به نهیهم اوقات

 ی مشاجره نیب ، کرد تر زبون با رو لبهاش...  شده یزخم اون از بدتر و

 . دیپرس شهاب به رو و دیپر داشت انیجر هنوز که پوالد و شهاب



 ؟ شهاب اقا...  اوم...  دیببخش_ 

 

 پوالد با کردن کلکل از دست زنهیم صداش افسون که دیشن یوقت شهاب

 :گفت و برداشت

 بله؟...  دییبفرما_

  د؟یپوالد دوست واقعا شما_

 

 : گفت و زد یپلک شهاب

 چطور؟!  بله_ 

 

 .داد جواب و انداخت شهاب یسرتاپا به گر اندازه ینگاه افسون

 .خوادینم دشمن داره شما مثل یدوست تا پوالد نظرم به واال_

 

 . داد ادامه و کرده شهاب ی رفته وا صورت نثار یلبخند و

 ! خوش روز...  اتون اجازه با_ 

 

 شهاب به رو و زده یپوزخند پوالد که دیشن وضوح به اما افتاد راه جلوتر و

 : گفت

 ! جونت نوش....  کن ت خ هاشو هسته حاال ؟ یخورد_ 

 

 

__ 

 



 

 

 

 شدت به و یعصب نظر به پوالد ، بود برگشته اولش حالت به دوباره تیوضع

 . کنه درک رو تیموقع که بود درصدد افسون و اومد یم متمرکز

 ارمیب حرف به هم رو پوالد و زد حرف به کنم شروع بهتره دیشا گفت باخودش

... 

 

 ؟ رضا دنبال میبر فردا پس ای فردا نبود قرار_ 

 

 . زد صداش و داد باال ییابرو افسون ، نداد یجواب پوالد

 ؟ پوالد_ 

 

 : گفت و  اومد خودش به بود فکر تو شدت که پوالد بالخره

 ؟ شده یچ_ 

 

 

 . کرد تکرار و کرد اخم افسون

 ؟ رضا دنبال میبر فردا پس ای فردا نبود قرار دمیپرس_ 

 

 .داد جواب و آورد فرمون به یفشار پوالد

 هماهنگ قبل از نیهم واسه...  نباشم دسترس در فردا پس و فردا احتماال_ 

 . میبر امروز کردم

 



 .دیپرس و داد قورت رو دهنش آب ، بود افتاده یاتفاق شک بدون

 ؟ افتاده یاتفاق نکنه_ 

 

 .انداخت بهش ینگاه مین پوالد

 . کنم یدگیرس بهش دیبا که مسائله یسر هی ستین یخاص زیچ ، نه_ 

 

 وجود نیب نیا یمشکل که شد مطمئن حاال داشت شک ،اگر دیگز لب افسون

 : گفت ناخوداگاه.  داره

 ؟ نشده یزیچ من جون ؟ واقعا پوالد_

 

 . برد باال رو صداش و دیکوب فرمون به رو مشتش یعصب پوالد

 یوقت....  خود یب موضوع هی دنیفهم واسه نزار حراج یالک خودتو جون_

 .نپرس سوال....  ستین یزیچ یعنی ستین یزیچ گفتم

 

 . دیتوپ کردیم نگاهش شوکه که یافسون به رو قبل از تر حوصله یب و

 ! ببند کمربندتو_ 

 

 .برسند مقصد به زودتر چه هر تا کرد ادیز رو نیماش سرعت و

 

 

✨ 

✨✨ 
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 براش مدت چند نیا تو پوالد که یمختصر لوازم شامل که رضا ساک ی دسته

  کرد، جا جابه سالمش دست یها انگشت نیب رو بود کرده هیته

 انداخت بود رضا یی  دارو ی سهیک یبررس حال در که هیمهد به ینگاه مین

 بود کرده پنهان ادشیز امد و رفت و یظاهر لبخند پشت رو بدش حال هی،مهد

 یفرزند موقع اون به تا که یزن یبرا شک ی،ب زد ینم حرف کام تا الم و

 .بود سخت اشون خونه تو رضا نبودن تحمل نداشت

 به رضا..رفت یم دیبا یرفتن ، نبود یا چاره اما کرد یم درک رو حالش

 :گفت.بود برگشتنش وقت حاال و داشت تعلق اش خانواده

 ؟ گهید دیایم هم شما خانم هیمهد_

 

 کرد بلند سر مکث یکم با بعد و شد متوقف یا لحظه یبرا هیمهد دست

 با و انداخت نییپا رو نگاهش عوض در نتونست اما بزنه لبخند ،خواست

 :گفت فقط خفه ییصدا

 !نه_

 

 نم که هیمهد یپا کنار و گذاشت یا گوشه رو فیک ، زد یمهربان لبخند افسون

 :وگفت نشست ختیر یم اشک نمک

 قدر چه دونمیم و میکنیم دور ازتون میدار رو رضا..خانم هیمهد دیببخش_

 دمیام..منه تن ی پاره یبرادر بعد رضا..ممنونتونم واقعا من یول سخته براتون

 حال به و اتون خونه نیبود اوردهین رو رضا شما اگر..رضاست یزندگ واسه

 .بخندم راحت انقدر تونستم ینم االن من نیبود نکرده یدگیرس بدش



 

 به رو دستش پشت گرفت، ختیر یم اشک وضوح به حاال که رو هیمهد دست

 :وگفت داد هیتک اش یشونیپ

 .ونتونمیمد عمرم تمام ی اندازه به_

 

 سرش حرف یب هم وافسون نکرد دستش دنیکش یبرا ینداد،تالش یجواب هیمهد

 رضا نبود یروزها یاداوری از آشوبش حال تا داد هیتک هیمهد دست به رو

 .بشه بهتر

 یها تپش و قطع هیمهد زیر ی هیگر یشد،صدا بهتر حالشون دو هر که یزمان

 هیمهد از ، کرد بلند رو سرش ،افسون نشست سکون به افسون یصدا و سر پر

 :گفت و گرفت فاصله

 !ممنون_

 

 .دیپاش افسون یرو به یلبخند بالخره هیمهد

 ! مینکرد یکار..جان افسون شهیم محسوب ما پسر رضا_

 

 که رضا اتاق در به رهیخ و گرفت افسون سمت به رو داروها ی سهیک شد بلند

 دهیشن رضا جونیب و زیر یها خنده همراه به پوالد و احمد یها صحبت یصدا

 :گفت شدیم

 نجاتش ما بفهمن نکنه گفتمیم..دمیترس یم یلیخ میآورد که رو رضا_

 یم آروم دلم دمید یم رو رضا که بار هر اما سرمون زنیبر شبونه نکنه..میداد

 اخت باهامون کم کم اما دیترس یم ازمون کرد ینم صحبت ما با اوالش..گرفت

 .بوده یچ هیقض اصل رفت ادمونی وماهم گرفت

 

 .زد یتلخ لبخند



 دایپ رو رضا ی خانواده دیبا بفت یم ادمی داشت کم کم گهینشهد باورت دیشا_

 .میکن

 

 :گفت شرمنده و دیکش یاه

 تا نشن دایپ اصال کاش گفتمیم  خودم با افتادم یم ادشی که اوقات یبعض اما_

 .بمونه شمونیپ رضا

 

 ی سهیک..بود یدنید واقعا داشت که یحال اون با هیمهد ید،شرمزدگیخند افسون

 :گفت و گذاشت رضا ساک یرو و برداشت رو دارو

 ! مقصره بچه فسقل اون یستین مقصر شما..داره مار ی مهره رضا_

 

 

 .دیپرس رفت یم رضا اتاق سمت به  که یحال در و دیخند

 ؟یاینم شما_

 

 هر نکهیا قبل اما افتاد راه جلو به  دیترد با و دید رو افسون منتظر نگاه هیمهد

 گرفته بغلش تو رو آلود خواب یرضا که حال در احمد برسن اتاق به دوشون

 :گفت هیمهد به رو و شد خارج اتاق از بود

 .میبرسون رو پسرگلمو میریم پوالد آقا با هم ما شو آماده خانم_

 

 رو گرفت،سرش خودش به غم حالت هیمهد یها داد،لب باال ییابرو افسون

 :وگفت انداخت نییپا

 !آقا احمد امین من شهیم اگه_

 



 :گفت و انداخت شیشونیپ به اخم نرم جواب در احمد

 شما حتما دیبا که سمتا اون میدار هم گهید کار..شو اماده برو شهینم خانم نه_

 .یباش

 

 باشه" گفتن به فقط انا بود نشده متوجه رو احمد حرف ید،معنیگز لب هیمهد

 .بشه اماده تا شد اتاقش یراه و کرده بسنده"

 

 یم صحبت رضا با که یدرحال بعد و کرد دنبال رو هیمهد رفتن نگاه با احمد

 :گفت نییپا ییصدا با افسون به رو و نشست مبل یرو کرد

 یدور..خانم افسون شما ی محله سمت امیب هم ما احتماال اما دونهینم هیمهد_ 

 . سخته واقعا رضا از

 

 یرو بود شده حالیب هاش قرص خوردن خاطر به ادیز احتمال به که رو رضا

 به حسرت با افسون..داد هیتک پاش به یمهربان با رو سرش و خوابوند مبل

 .زد زل ردش روبه ی  پسر و پدر یتابلو

 رضا و میستین تنها گهید اومدنتون با..طرف اون ادیب هم شما میشیم خوشحال_ 

 .بخوره غصه شما یدور بابت ستین الزم گهید هم

 

 .بخوابه بتونه راحتتر تا کرد صاف رو رضا کمر دست کف با احمد

 .شونهیا دوش رو کارا همه..نکنه درد پوالد آقا دست_ 

 

 :گفت و شد خارج اتاق از بود ستادهیا اتاق درگاه تو که پوالد

 .نکردم یکار_ 

 



 به و کرد نگاهش قدرشناسانه فقط و نداد ادامه هم کرد،احمد اریاخت سکوت و

 . شد رهیخ رضا

 .بود دهیند بودند دهیرس که یزمان از رو پوالد ، برگشت عقب به افسون

 !نشیبب خواست ینم دیشا و بود کرده فرار ازش پوالد دیشا

 

 شدت به پوالد ، داشت تیواقع افکارش انگار اما کرد ناراحتش افکار نیا

 قبل از تر ظیغل اخمش و شدیم رهیخ اش دهید بیآس دست به مدام و بود یعصب

 .شدیم

 

 بهش پوالد توجه یوقت..ستادیا پوالد کنار و رفت ،جلو فشرد بهم رو لبهاش

 .دیپرس شد جلب

 ؟یشیم تیاذ من کنار_
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 : گفت لب ریز اما یدستور پوالد



 . کن بس_ 

 

 .داد جواب لجباز اما کرد زدن لبخند به تظاهر افسون

 ! کنمینم بس_

 

 .فشرد رو گردنش یها چهیماه دستش کف با کالفه پوالد

 . ستین حرفا نیا یجا نجایا_ 

 !یشد بداخالق اتقدر که شده یچ ستین معلوم جاشه؟ کجا پس_

 

 به که یسر با و گرفت خودش به یناراحت از یرنگ ،صداش کرد تازه ینفس

 :  گفت بودش انداخته نییپا عمد

 !  کارم چیه من که یحال ،در سرم یزنیم داد...یکنیم اخم_ 

 

 . آوردند گردنش یها چهیماه به یشتریب فشار ناخوداگاه پوالد یها انگشت

 رخ حال در یبود،اتفاقات کرده شیعصب افسون یصدا تُن   که بود نیا قتیحق

 .کنه رشونیدرگ رو افسون دوم بار یبرا خواست ینم پوالد که بود دادن

 !  بود داده قول

 ..خودش به

 ..افسون مادر به

 "..هما"مادرش به

 یرو شک یب و نکنه مشکالتش ریدرگ عنوان چیه به رو افسون بود داده قول

 .موند یم قولش

 



 رو شدیم تر طیغل رفته رفته که اخمش و یشونیپ ،خطوط کرد رها رو گردنش

 ،بدون بود رضا به حواسش تمام که احمد به ینگاه مین با و کرد صاف یکم

 .کرد زمزمه نرمش یا ذره

 !نپرس سوال پس یا چکارهیه تو وسط نیا ، یداد خودتو جواب خودت_ 

 

 :گفت و افتاد راه احمد سمت به هیمهد توسط اتاق در شدن باز با همزمان و

 .میبر_ 

___ 

 

 رو نی،ماش کرد پارک افسون ی خونه ی  ورود درب از یکم ی بافاصله پوالد

 .شد ادهیپ هیبق از زودتر و کرده خاموش

 باز داشت اغوش در رو خواب در غرق یرضا که احمد سمت عقب،به در

 :گفت دستش کردن دراز نیح و کرد

 ! سخته ینجوریا اومدن رونی،ب ارمشیم_ 

 

 افسون که خونه وارد و دیکش رونیب نیماش از پرکاه مثل اطیاحت با رو ورضا

 نظر به گرفته کامال که افسون به رو بعد ستادیا و شد بود کرده باز رو درش

 :گفت اومد یم

 درسته؟ ینداد خبر مادرت به...جلو برو تو_ 

 

 .داد جواب بندازه پوالد به ینگاه مین یحت نکهیا بدون افسون

 . گمیم رمیم االن ، رفت ادمی بود مشغول ذهنم_

 

 .زد صداش و داد اش چونه به یجنبش پوالد



 !افسون_

 

 . نکرد نگاهش باز افسون

 ؟هوم_ 

 

 :گفت و کرد یمکث پوالد

 ! برو یچیه_ 

 

 از پوالد یجر و جستجوگر نگاه مقابل در یمعطل یب و کرد اخم یعصب افسون

 و داد تکون یسر ، دیکش باالتر رو رضا پوالد...شد خونه وارد و گذشت اطیح

 .گفت ینچ

 

 سرحال رو بود شده رالودیق رو یآب نگاه اون و ادیب کوتاه یکم خواست یم

 ی کلمه با فقط رو هاش گفته تمام و شده مونیپش یا مسئله یاداوری با اما ارهیب

 افسون حواس کردن پرت یبرا یا گهید روش از دیبا کرد، یمعن" یچیه"

 .کردیم استفاده

 

 ؟ پوالد اقا یینجایا هنوز شما_ 

 

 .داد جواب احمد به رو و اومد رونیب فکر از

 . نداره خبر اومدنمون از رضا مادر نکهیا مثل...بودم شما منتظر_ 

 

 .داد تکون یسر کنجکاوانه احمد



 بستن از بعد پوالد با همگام و شد بدل و رد ، هیمهد و احمد ، نشونیب ینگاه

 که بودند نداشته بر شتریب قدم چند هنوز چند هر افتادند راه خونه سمت به در

 .کرد پرت اطیح داخل به رو خودش بایتقر و کرده باز رو در عجله بایز

 

 عنوان به دونفر رفت ادشی که دیدو پوالد سمت به اقیاشت و شوق با چنان

 تو و گرفته بغل رو رضا پوالد مهمتر همه از و ستادندیا پوالد کنار مهمون

 ! ستادهیا اش خونه

 

 با کرد، محکم رضا دور رو دستش بندازه راه صدا سرو بایز نکهیا قبل پوالد

 و آورد خودش به و زد صدا با بایز اش دهنده آزاده تحکم و یخونسرد اون

 : گفت

 اتاق تا من دیبد اجازه اگر داره درد مقدار هی و خوابه رضا!  بایشک خانم_

 . ارمشیب

 

 دست موقع به پوالد کرد، متوقف رو بایز یجلو روبه حرکت پوالد تند هشدار

 ؟! هیک پوالد اومد یم ادشی داشت تازه و بود کرده مهار رو تمناش پر یها

 و کرد اخم رضا به دلتنگ ینگاه مین با و گرفت دست به رو رفتارش تسلط

 : گفت کوتاه

 !  دییبفرما_

 

 عجله بابت یخواه معذرت از بعد رو هیمهد و احمد و نشوند لب به یلبخند و

 . کرد دعوت خونه داخل به اش

 به شدیم داریب خواب از داشت کم کم که رو رضا افسون ییراهنما با پوالد

 رو اتاق تو یکس نبود به توجه با. کرد راست قد و خوابوند تختش یرو ینرم

 تمام چه هر خباثت با کرد یم نگاهش فقط و ستادهیا اتاق ی گوشه که افسون به

 : گفت تر



 فقط...رمیبگ زن و کنم انتیخ بهت ستین قرار نترس...کن وا اخماتو اون_ 

 ! هیکار ی مسئله

 

 حرص از پر و کرد قفل اش نهیس یرو پایچل حالت به رو هاش دست افسون

 :گفت

 .بده تیاهم که هیک ریبگ برو_

 

 .زد یشخندین پوالد

 !رمیبگ رو یدوم که یزد سرم به یگل چه یبش زنم قراره که تو_

 

 یلجباز با اش شده جمع یها لب یال از و دییسا بهم رو هاش دندون افسون

 .دیتوپ تر تمام چه هر

 نقد به دست ،خواستگار ینخواست هم ینخواست چند هر بخواد دلت هم یلیخ_ 

 ! که شیشناسیم..دارم

 

 شد مطمئن اتاق به هیبق و افسون مادر ومدنین از ید،وقتیخند ضرب تک پوالد

 د،زلیکش و گرفت رو افسون شال رسوند،ته افسون به رو خودش بلند چندقدم با

 .دیغر یشوخ یوب افسون کش شعله یها چشم تو زد

 یهست جور هر سرتقو یتو که منم اونم داره وجود خواستگار هی فقط تو واسه_

 دستت تاکار کن رونیب ازسرت رتمویغ با یباز فکر پس خوامیم

 !کوچولو رکیرجینداده،ج
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 یها گذازه با فشان آتش اون از رو نگاهش انداخت، هاش لپ به یباد افسون

 کرد یم حل خودش در و ذوب رو روحش قبل از شتریب لحظه هر که سوزانش

 . گرفت

 .دیپرس خودش از

 کرده؟ مند عالقه بهش انقدر منو که هست مرد نیا و چشما نیا تو یچ واقعا_

 

 نگاه و شد دهیکش قبل از شتریب شالش کنه دایپ رو جواب نکهیا از قبل اما

 . شد پوالد یزندون هم باز سرگردونش

 و رفت غره چشم ، کرد اخم نده نشون رو اش یفتگیش و خجالت نکهیا یبرا

 :گفت و شالش ی گهید سمت به انداخت چنگ

 ؟! شیکشیم اون و ور نیا یه که افساره مگه...  پوالد کن ولش_ 

 

...  اومد جلو سرش عوض در اما و کرد رها نرم رو شال..  دیخند پوالد

 بدتر رو اوضاع که فرستاد لعنت خودش به و کرد درشت رو هاش چشم افسون

 . کرده قبل از

 



 آن هر و بود باز مهین که اتاق در ، شد یم یطوالن داشت موندش ، دیگز لب

 : گفت عجله با پس شد رهیخ برسه سر مادرش بود ممکن

 خانم هیمهد شیپ رونیب برم خوامیم...  یزد حرفاتم..  یزد داداتو پوالد بسه_ 

. 

 

 حال که قیعم ینفس دنیکش از بعد تعجب کمال در و شد متوقف پوالد سر

 .داد جواب خونسرد کرد دگرگون رو افسون

 ...  نبوده لیدل یب زدم یحرف ای زدم داد اگر_ 

 . محترم خانم یهست خودتم مقصر

 

 به رو قلبش یشاد ، شد قطار افسون یها چشم یجلو قبل ساعت اتفاقات تمام

 .برگدوند قبل لجباز ادم همون به رو افسون و کرد لیزا یراحت

 

 .داد جواب و برگردوند رو سرش

 . نزار من یپا تویبداخالق...  نداره من به یربط_ 

 

 یرو پایچل رو هاش دست و کرد مثل به مقابله افسون ، داد باال ابرو پوالد

 خنده کنترل یبرا پوالد آخر در که شد اش رهیخ زل زل و کرده جمع اش نهیس

 : گفت و کرده یا سرفه تک اش

 . کردم یرو ادهیز کمی... خوب یلیخ_ 

 کم؟ی فقط_

 ؟ کم دو یخوایم_

 



 ، کرد یم اش مسخره داشت علنا پوالد ، کرد اخم قبل از شتریب افسون

 خوادینم اما ستین مونیپش کرده که یکار از وجه چیه به که بود مشخص

 .نهیبب ناراحت رو افسون

 

 . زد صداش پوالد که بگذره پوالد کنار از خواست و کرد کج رو لبش 

 ؟ افسون_ 

 

 : گفت فقط و برگشت

 ؟ هوم_

 

 : گفت و کرد نگاهش تیجد با پوالد

 مارستانیب از یلیز و زخم ادینم خوشم...  یریم کجا کن جمع حواستو_ 

 . رمیبگ لتیتحو

 

 درست پس ، انداخت نییپا رو سرش افسون برگشت ورق ، جمله کی همبن با

 چند هر...  بود برداشته که بود یزخم خاطر به پوالد یناراحت و بود زده حدس

 چکه تیعصبان نیا از که یا ینگران اما زدیم رو حرفش تیعصبان با که

 .داد جواب نرم پس دیارز یم ایدن یدادها تمام به افسون نظر در کردیم

 . هست حواسم باشه_

 

 

 

 : گفت شتریب خاطر نانیاطم یبرا و انداخت ساعتش به ینگاه مین پوالد



 و اقا یبرا هم و خودت هم ات خانواده یبرا هم...  کنمیم شتریب محافظاتونو_ 

 زندانن تو چند هر ادیشه و ردادیت...  کن جمع حواستو بازم یول هیمهد و احمد

 .بازه کارا یلیخ یبرا دستشون اما

 

 . داد جواب و زد یلبخند افسون

 . کنمیم جمع حواسمو قبل از شتریب...  باشه_

 

 دست ، زد یمحو لبخند ، رفتند کنار شیشونیپ رو از بالخره پوالد یها اخم

 رو بود اومده رونیب افسون یروسر ی گوشه از که ییمو تار چند و برد

 : گفت نابکار و جذاب...  گرفت

 تنت به خش هی بزارم بود محال یدادیم رو بله و شدیم یراض مامانت اگر_ 

 ....  روز و حال نیا به برسه چه وفتهیب

 

 اتاق از کامال نکهیا از قبل اما گذشت کنارش از و کرد رها نرم رو موهاش و

 بدون و شد رو روبه بود کرده اخم یبد شکل به که افسون مادر با بشه خارج

 .دیپرس ارهیب خودش یرو به نکهیا

 با؟یشک خانم شده یزیچ_

 

 : گفت افسون به رو و کرد تر تنگ رو هاش چشم ، ظتریغل رو اخمش بایز

 . دارم کار حافظ یاقا با ، افسون رونیب برو_ 

 

 . کرد تکرار تیجد با بپرسه یسوال افسون نکهیا قبل و

 .  باش رونیب فعال...  ستین مربوط شما به مسئله نیا_ 

 



 رو افسون و بست سرش پشت رو در و کرده رونیب اتاق از رو افسون عمال و

 . گذاشت یباق دادنه رخ حال در یاتفاق چه نکهیا شوک تو
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 اومد یم نظر به که یحال در  فکر در رفته فرو ساعت مین حدود از بعد پوالد

"  احمد آقا میبر"  گفتن به تنها و شد خارج اتاق از گذرونده رو یسخت اوقات

 . کرد اکتفا

 

 رو خونه یاجمال یا یخداحافظ از بعد بندازه افسون به ینگاه مین نکهیا بدون

 .کرد ترک احمد همراه به

 

 با که مادرش به پوالد رفتن از بعد پوالد و مادرش رفتار ریدرگ افسون

 چشم حوصله یب و انداخت ینظر شدیم خارج اتاق از لبخند از پر یصورت

 . بست رو هاش

 . داده انجام رو دینبا که یکار هم باز مادرش بود مطمئن

 



 به شروع گذاشتنش تنها بابت هیمهد از یخواه معذرت از بعد و نشست بایز

 سرگرم که هیمهد به رو...  شد بلند افسون نیح همون در...  کرد صحبت

 : گفت بود مادرش با صحبت

 . کنم استراحت رمیم کنهیم درد دستم کمی من جان هیمهد دیببخش_ 

 

 . داد جواب و دیپاش روش به یلبخند هیمهد

 . باشه دستت به حواست...  گلم برو_ 

 

 . زد یمحو لبخند افسون

 . ممنون_ 

 

 ، گرفت شیپ در رو اتاق راه ، روند عقب به رو رایسم و بایز نگران نگاه

 بود شده زونیاو گردنش به که یدست دنید با بایز بود شده خونه وارد یوقت

 . افتاده براش یاتفاق چه که دیپرس و دهیدو سمتش به هراسون

 

 که بود گفته و کرده فیتعر براشون باعجله و یکل طور به رو ماجرا افسون

 . آوردند رو رضا که بود کرده اضافه اخر در و نداره یخاص مشکل

 

 دست نگران کهیحال در بایز هم باز اما بود کرده ینیچ مقدمه یکم واقع در

 از یناش یجانیه...  دیرس یم نظر به هم زده جانیه بود افسون ی دهید بیاس

 بایز و افسون یبرا که ماهه چند  یا یدور شدن تموم بالخره و رضا اومدن

 .بود دهیکش طول سالها

 

 یبرا حداقل مادرش کاش ، نشست یشیارا زیم یصندل یرو و شد اتاقش وارد

 . نبود خبرها نیا از انگار اما کردیم رو پوالد ی مالحظه امروز



 از دست و ادین کشونینزد وجه چیه به که بود خواسته پوالد از  شک بدون

 . برداره کنارشون بودن

 

 به یدست و زد پلک ، شد رشیگلوگ خار یحت ای سنگ به هیشب یزیچ کرد حس

 . دیکش دردناکش یگلو

 ! کنه فکر بهش تونست یم که بود یزیچ نیاخر پوالد از یدور

 ! نشیتر ترسناک و نیبدتر و ایدن اتفاق نیاخر

 

  ؟یچ شدیم دور ازش پوالد اگر ، کرد دنیلرز به شروع دستش

 د؟یرس یم اش خواسته به مادرش اگر

 

 : گفت خفه ییصدا با و دیپر جا از ، افتاد نفس نفس به

 ...نه_ 

  

 کرد دنیلرز شروع پاهاش  و شد یخال دلش ته اش شونه به درد نشستن با اما

. 

 

 یرو ، کرد سقوط نییپا به رو اما افتاد یاتفاق چه نشد متوجه ، شد یچ دینفهم

 رو خودش و گذاشت اش شونه یرو ، رو سالمش دست و نشست زانوهاش

 .کرد بغل

 

 !سرده_ 

 



 ، کنه فکر درست تونست ینم و داشت لرزش یکم تنش ، بود افتاده فشارش

 . گرفت ینم اروم دیشن ینم رو صداش تا و بود شده پر پوالد از تماما ذهنش

 

 و گرفت یمتوال یخطاها از بعد رو شماره ، برداشت رو شیگوش بالفاصله

 هیثان شمارش به و دیکش دراز فرش یرو نهیبش یحت تونه ینم کرد حس یوقت

 .پرداخت ها

 

 . داد جواب رو تلفن پوالد  بعد هیثان ده

 ؟ افسون الو_

 

 بود نکرده یرییتغ پوالد ، بود صدا همون صدا...  بست رو هاش چشم افسون

 جون کم و وار زمزمه پس نگرفت اروم اما شد کم شیدلنگران از یکم دیشا... 

 .دیپرس

 ؟ ما سمت یایب گهید یندار حق گفت پوالد؟ گفت بهت یچ مامانم_

 

 پوالد جواب واقعا ، دیگز رو لبش افسون ، شد برقرار سکوت خط طرف اون

 !؟ بود بله

 یم دایپ رو خودش راه داشت کم کم اشک و کرد سوختن به شروع هاش چشم

 . اومد حرف به پوالد که کرد

 

 . داد جواب باشه صداش تو دیترد ای تمسخر یا ذره نیا بدون

 بالخره...  یخواستگار میایب داد اجازه صحبت یسر هی از بعد مادرت...  نه_ 

 ! شکستم غولو شاخ
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 .  کرد مرتب رو لباسش یشاد با

 نبود اجبار سر از یآراستگ نیا نباریا که تفاوت نیا با بود دهیرس خودش به

 . بود شده آماده یشاد و تیرضا  از پر یدل با بلکه

 

 یبرا خواستن اجازه بابت از پدرش زدن زنگ تا پوالد رفتن نیب ی فاصله

 با که یطوالن یاستراحت از بعد افسون و بود شب ، نبود ادیز یخواستگار

 . شد خارج اتاقش از بود همراه آرامش

 به تلفن که رو بایز تعجب کمال در و نبود احمد و هیمهد از یخبر و شده شب

 .دید کردن صحبت حال در تیجد با و اخم بدون دست

 

 و زد کردیم صحبت نرمک نرم و نشسته رایسم کنار که رضا سر به یا بوسه

 . دیپرس

  ؟ خبره چه_ 

 

 : گفت رایسم یجا به رضا ، دیخند...  کرد غنچه رو هاش لب رایسم



 یعنی یابج... یکنیم شوهر یدار گهیم رایسم خاله!  یابج پوالده عمو یبابا_ 

  ؟ میشیم راحت دستت از

 

 خجالت پوالد یخواستگار دنیشن از که افسون و دیخند بلند رایسم بالفاصله

 : گفت و دیکش درهم رو هاش اخم شده زده

  م؟یشیم راحت دستت از یگیم چرا...  زشته ؟ رضا_ 

 

 : گفت کرده اخم چرا افسون باشه متوجه نکهیا بدون و جیگ رضا

 راحت دستش از بکنه شوهر طرف گهیم...  گهیم شهیهم مهربان خوب_ 

 نیا گفتیم بود اومده یبود خواب تو که یعصر نیهم...  اش خانواده شنیم

 . میش راحت دستش از کنهینم شوهر افسونم

 

 : گفت لب ریز و کرد هاش لب دنیجو به شروع افسون

 ...  مهربان کنمیم گورتو_

 

 : گفت رضا به رو و

 . یکن تکرار دینبا توهم... نزده یدرست حرف مهربان برم قربونت رضا_ 

 

 : گفت تمام تیمظلوم با بعد و زد پلک پلک رضا

 .دیببخش!  یابج باشه_ 

 

 پس رو اشکش بهم دندونهاش دادن فشار با و داد قورت رو دهنش اب افسون

...  کنه هیگر نداشت قصد اما آورد یم در به رو دلش رضا تیمظلوم ، زد

 : گفت و زد یلبخند پس  کردیم شاد رو رضا و دیخند یم که بود بهتر



 . کنمیم ادبش خودم..  رکارهیتقص ادب یب مهربان اون یستین مقصر تو_ 

 

 افسون نبودن ناراحت بابت از الشیخ انگار ، زد یلبخند جوابش در رضا

 :گفت که بود شده راحت

 ؟ رونیب یاریب منو دروازده ریت شهیم یابج_  

 دوستاتم...  یکن یباز توخونه فقط که یشرط به یول رونیب ارمیم باشه_ 

 . ینباش تنها انیب گمیم

 

 .زد یجون کم لبخند رضا

 . نرم رونیب دمیم قول باشه_ 

 

 یتلخ لبخند افسون ، بود شده جون کم صداش دوباره و بود گرفته خوابش باز

 . گرفت رو دستش و زد

 . رونیب ارمیم دروازتو ریت فردا ، کن استراحت اتاقت تو میبر_ 

 

 : گفت و دیکش پس رو دستش حال یب رضا

 . ندارم دوست اتاقو .. باشم نجایا خوامیم_ 

 

 : گفت بود کرده سکوت زمان اون تا رایسم

 . افسون نکن تشیاذ بخوابه نجایهم ارمیم پتوشو رمیم من_ 

 

 : گفت و گذاشته رضا کینزد رو ها کوسن از یکی و گفته یا باشه افسون

 ...   بخواب نجایا_ 

 



 . شد رو به رو مادرش با که شد بلند کنه پنهون رو اش یناراحت نکهیا یبرا و
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 حال در که رایسم به رو تاسف با و انداخته افسون یسرتاپا به ینگاه بایز

 : گفت بود رضا یرو پتو انداختن

 ! ارهیم پسر نیا سر ییبال چه دونهیم خدا_ 

 

 دیخندیم که ییرایسم و زدیم صدا رو مادرش که افسون بلند داد به توجه یب و

 : گفت گزنده و شد یجد ، نشست رضا کنار

 باشه مثبت یخواستگار جواب بدم اجازه شهینم لیدل اما انیب کردم قبول_ 

 نیا با ازدواج حق نمیبب ادین خوشم که یزیچ ای بد ی نکته هی اگر...  افسون

 . یندار پسرو

 

 و ادیب شیخواستگار به بود قرار پوالد بالخره  روز چند گذشت از بعد حاال و

 فردا از و شدیم ختم امروز به بود گذاشته سر پشت که یسخت راه تمام دیشا

 . کرد یم شروع رو یدیجد یزندگ



 

 :گفت و رفت اشپزخونه سمت به ، شد خارج اتاق از خورد در به که یا تقه با

 ؟ بکنم دیبا کاریچ_

 

 . داد جواب و برداشت رو  وهیم ظرف رایسم

 ! فقط در دم ایب زدن زنگو...  یچیه_

 

 نفس یپ در یپ... باشه اروم کرد یسع بعد  انداخت در به یعیسر نگاه افسون

 . ستادیا در یجلو رایسم و بایز با همراه و دیکش قیعم

 

 سالم...  شد خونه ساختمون وارد که بود ینفر نیاول پوالد پدر بعد هیثان چند

 : گفت افسون به رو یطبع شوخ و مهربون یلبخند با و داد

 ! ییشما دمیشن ادیز فشویتعر که گلم دختر پس_ 

 

 : گفت خجالت از پر افسون

 ! سالم_ 

 

 دو هر بیحب سر پشت ، شد خونه وارد و زد لبخند هم باز" بیحب" پوالد پدر

 در شدند وارد و داده سالم لب به لبخند نیرحسیام ، سارا همسر و پوالد خواهر

 . ستادیا افسون یجلو پوالد اخر

 

 نگاهش تا کرد مجبورش و گرفت افسون سمت به رو بود دستش که یگل دسته

 بود پوشونده شرم از یا پرده با که نگاهش و  سرخ یها گونه به رو...  کنه

 . داد سالم



 

 یجد نگاه و برازنده یشلوار و کت...  پوالد یرسم حالت دنید با افسون قلب

 . افتاد کار از اش مردونه و

 ؟! نشه دگرگون حالش و نهیبب جذاب و مردونه حد نیا تا رو پوالد شدیم مگر

 

 که پوالد نگاه به حد از شیب کرد یسع ، کرد حبس رو اش شده نیسنگ نفس

 گل...  انداخت نییپا رو سرش ، نکنه توجه کرد یم کاوش رو صورتش تمام

 : گفت و فشرد رو دستش یتو رو

 . داخل دییبفرما...  سالم_ 

 

 بشنوه افسون که یجور لب ریز و گذاشت خونه داخل به پا ، زد یلبخند پوالد

 : گفت بشه زده شرم و

 .. بندازم گل لپاتو یبدجور قراره که یمن و ییتو گهید روز چند_  
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 سرعت به پوالد رفتن از بعد بشه سرخ تونست ینم نیا از شتریب که افسون

 . شد آشپزخونه وارد

 در نداشت رو اب از استفاده حق کمش چند هر شیارا خاطر به که ییاونجا از

 یدرون التهاب خچالی یسرما تا برد کینزد رو سرش و کرد باز رو خچالی

 . کنه کم رو اش

 

 رو خچالی در شد کم آورد یم بند رو نفسش راه یحت که ییگرما از یکم یوقت

 تا زد صداش بایز که دینکش یطول....  نشست نیزم یرو یعصب و بست

 . ببره ییچا

 

 ینم یشوخ ها چشم اون دونست یم ، دیلرز هم باز دستش پوالد یاداوری با

 .کنند

 ! بود مصر زدیم که یحرف یرو پوالد

 

 ، دیکش اومد درد به اش نهیس ی قفسه که یشکل به قیعم ینفس...  شد بلند

 از و شد هال وارد دست به ینیس...  چسپوند اش دهیترس یها لب به یلبخند

 . کرد ییچا پخش به شروع پوالد پدر

 

 ، کرد بودن معذب احساس یکم و افتاد حسام به ادشی دیرس که پوالد به نوبت

 که پوالده نیا تینها در و گذرونده سر از رو اتفاقات نیا تمام شد ینم باورش

 . داره یبرم ییچا داره

 

 کرد ینم نگاهش و کرده رحم بهش نباریا که پوالد یلب ریز تشکر جواب در

 . نشست مادرش کنار و گذاشت زیم یرو ، رو ینیس

 



 مشکالت و روز مسائل از...  کرد صحبت به شروع لب به لبخند پوالد پدر

 . شدند یاصل ی مرحله وارد بعد و گذشتند کشور یاسیس

 حرف...  ها کردن پاره تکه تعارف ، بود زنگ به گوش کامال نباریا افسون

 شروع ادیز احتمال به رو شونیزندگ بود قرار که یجوان دو مورد در زدن

 در و کرده پوالد  که یکار بابت پوالد پدر یعلن یخواه معذرت یحت کنند

 !مادرش جواب تعجب کمال

 

 ی دفعه ، ستین درست راه نیا تو  گذاشتن پا که بود گفته پوالد به بارها بیحب

  در کل در...  کنه یعذرخواه بود نتونسته بود اومده بایز مالقات به که قبل

 خود که  چند هر بود کرده پسرش که یکار بابت یخواه معذرت بیحب نظر

 کنار از بعد بالخره و بود خانواده نیا حق بود موافق معامله ابن با افسون

 اما بزنه رو حرفش راحت الیخ با بود تونسته بایز توسط یدفاع وارید گذاشتن

 . بده یجواب نیچن بایز نداشت توقع

 

 و محکم رفتار دنید بارها...  کردنش امتحان بارها و پوالد دنید از بعد بایز

 بالخره دید یم افسون یها چشم تو که ینگاه مهمتر همه از و زشیناپذ یسست

 هر پوالد جز یمرد چیه و افسون   یبرا نهیگز نیبهتر پوالد که بود شده متقاعد

 رو دخترش تونه ینم داشتند شیپ در رو یادیز خطرات هنوز که چند

 . کنه خوشبخت
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 ازار موجب نداشت قصد اما بود کرده حفظ رو تشیجد هنوز ، زد یمحو لبخند

 : گفت پس بشه افسون دنید

...  مقصره هم افسون وسط نیا اما بود یخطرناک کار که شمینم نیا منکر_ 

 ، داشته رو خودش لیدال...  شده ماجرا نیا وارد خودش خواست به افسون

 بود اشتباه کارش هم باز یا گهید زیچ هر و بده نجات رو برادرش خواستهیم

 اشتباه مرتکب اندازه همون به منم دختر کرده اشتباه که ستین پوالد آقا فقط پس

 ...  شده

 

 : گفت افسون به ینگاه مین و کرد سکوت یا لحظه یبرا 

 رو ماجرا نیا بهتره پس شده دینبا که یکار...  افتاده اتفاق نیا حال هر به_ 

 دونفر نیا اگر باشه داشته یخوش صورت کنم ینم فکر ، میکن تموم نجایهم

 بابت از من اون بر عالوه ، میبد کش رو مسئله نیا ما و کنن ازدواج باهم

 بودن زنده از واقع در که گفته بهم افسون...  ممنونم واقعا رضا برگردوندن

 ... کنهیم دایپ رو رضا که بوده پوالد اقا نیا و بوده کرده دیام قطع رضا

 

 . داد جواب و زد لبخند وار شیستا بیحب

 درست شما  و کنه عمل قولش به که بوده پوالد ی فهیوظ نیا اما دیدار لطف_ 

 ...  بشه تموم نجایهم زیچ همه میبزار بهتره...  دیگیم

 

 . کرد اضافه بیحب و داد تکون یسر بایز

 در ماهم و کنن صحبت باهم و گوشه هی برن دونفر نیا بهتره کنمیم فکر_ 

 . میکن صحبت الزمه که یمسائل مورد



 

 . گرفت خودش به یتر دوستانه حالت بایز

 صحبت اتاقت تو دیبر مامان افسون...  دونفره نیا نوبت باشه هم ینوبت بله_ 

 . کن ییراهنما پوالدو اقا...  دیکن

 

 ستادهیا که پوالد از جلوتر ، شد بلند و گفت"  یچشم"  لب ریز و زیر افسون

 : گفت و افتاد راه بود

 . دییبفرما_ 

 

 به اش شونه ی کناره از اتاقش در کردن باز از قبل افسون دندیرس که مقصد به

 از دست که فهموند یم پوالد به دیبا ، باشه یجد کرد یسع و شد رهیخ پوالد

 . برداره کردنش تیاذ

 قدر چه یدونیم یکن تمیاذ یبخوا...  پوالد میزنیم حرف فقط اتاقم تو میرفت_ 

 . ینیبب امشب منو دادن مثبت جواب یدید گوشتو پشت...  لجبازم

 

 و نداده رو جوابش یحت که یپوالد به توجه یب و کرد باز رو اتاق در و

 سر پشت رو در پوالد شدن وارد از بعد....  شد اتاق وارد بود یعصب مطمئنا

 در بکنه یحرکت ای بزنه یحرف بخواد نکهیا از قبل اما بست دوشون هر

 و رفت هوا به و شد دود تشیجد تمام و شد ریاس آشنا تینها یب یتیموقع

 . دیچیپ گوشش تو پوالد گرم یصدا

 دم؟ید گوشم پشت ویچ ؟ یگفتیم خوب_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 یعصبان نگاه و اخم اما گرفت خودش به یصعود روند افسون بدن یدما باز

 بود ساخته افسون که یصورت به پوالد ،  موند همونجا خوردن تکون بدون اش

 با و گرفت افسون یها گونه سمت به رو اش اشاره انگشت...   دیخند نرم

 : گفت تر تمام چه هر یبدجنس

 !  خانم رکیرجیج یشد ییالبالو_ 

 

 . اومد کوتاه بالخره پوالد و داد ادامه رو نگاهش جواب یب افسون

 : گفت و رفت عقب

 ... تویَسم ریشمش اون کن غالف...  باشه...  باشه_ 

 

 ادامه اش یذات خباثت از پر یچشمک با و گذاشت قلبش یرو ، رو دستش و

 .داد

 !  فهیضع من قلب_ 

 

 شیارا زیم یصندل یرو ،  نگذاشت پوالد یزبون نیریش به یوقع افسون

 .کرد شهیپ رو کردن یمحل یب و نشست

 



 و نشست افسون تخت یرو و افسون از فاصله با ، کرد جمع رو لبخندش پوالد

 .شد یجد

 ای میبزن حرف ندهیا مورد در هیچ نظرتون بایشک افسون خانم خوب_ 

 ! تفاهماتمون

 

 .داد جواب و پوالد صورت به دیکوب پوزخند با همراه یا"  هه" افسون

 . میندار تفاهم درصد کی یبرا یحت تو و من_ 

 با؟یشک خانم چرا دییبفرما_

 

 .داد جواب و فشرد همزمان رو هاش دندون و لب 

 ؟ یچ یعنی بایشک خانم. . ها یباز مسخره نیهم خاطر به_

 

 : گفت و کرد لیمتما رو سرش...  زد اغواگر یلبخند پوالد

 با؟یشک خانم بزنم صداتون اسم با نیخوایم_

 

 : گفت خفه و پوشوند رو صورتش دوست هر با

 . یندار رحم واقعا! یکرد ونمید خدا به ؟ پوالد یکن بس شهیم_ 

 

 .داد جواب و گرفت قوس باال به لبش گوشه ، کرد صاف رو کمرش پوالد

 . ندارم تیکار....صورتت یرو از بردار دستتو حاال...  باشه خوب یلیخ_ 

 

 دستش برداشتن...  برداشت صورتش یرو از رو دستش وار دیترد افسون

 جا از...  همانا پوالد صورت مرموز قاب اون تو نگاهش خوردن چیپ و همانا



 شتریب افسون یها واکنش ،  دیخند آهسته پوالد ، دیکش عقب رو خودش و دیپر

 . داد یم هلش دادن آزار سمت به شتریب و

 

 به و اورد نییپا رو صداش...  گرفت رو اش یشیآرا زیم ی لبه یعصب افسون

 .دیتوپ پوالد

 میرفت که نیهم خودم جون به...  بدم مثبت جواب بهت اگر عمرا پوالد_ 

 .ینکن تیاذ منو انقدر یباش تو تا بابات دست کف زارمیم ویمنف جواب رونیب

 

 یخبر نه و بود تیعصبان از یخبر نه ، دیکش عقب یکم رو صورتش پوالد

 !  دیتهد و زور از

 قابش تو افسون که یا راههیب به رو نگاهش ، زد یخونسرد لبخند عوض در

 : گفت طلبکار و دیکش نبود

 ... نکنم تتیاذ تا بردار شدن سرخ از دست...  افسون یخودت مقصر_ 

 

 به کرد شروع رفت یم لیتحل که ییصدا با... داد رونیب رو داغش نفس

 ! شمردن

 مقصر...    تیفرار خود و یاب یچشما... قرمز صورت...  قرمز یلبا_ 

 .کنم تتیاذ یکنیم دعوتم که یخودت

 

 دیکش درهم قبل از شتریب رو هاش اخم ، گرفت قرار دهنش یجلو افسون دست

 : گفت و شد بلند پوالد از فرار یبرا و عجله با... 

 . منتظرن میبر...  میموند اتاق تو ادیز_ 

 

 پوالد معمول طبق اما دن  یدو حال در انگار که افتاد راه در سمت به چنان و

 نشیاست گوشه برسه رهیدستگ به دستش نکهیا از قبل و بود افسون از تر چابک



 و دیگز رو لبش افسون ، ستهیبا کرد مجبورش...  کرد  هاش پنجه قفل رو

 .موند منتظر

 

 و برد جلو رو اش دهیکش کلیه ، دیکش قبل از شتریب رو افسون نیاست پوالد

 . کرد نجوا افسون گوش کنار

 واسه که یدونیم...  افسون باشه بله فقط جوابت رونیب میریم که در نیا از_ 

 ؟ درسته نکردم که ییکارا چه مادرت از گرفتن اجازه

 

 .دینال افسون

 ! یکنیم تیاذ یلیخ...  پوالد یکشیم منو تو_ 

 !  خدا به یدار سمیساد

 

 . داد جواب تشیشخص منش ارباب سمت همون با بعد و کرد یمکث پوالد

 دادن نه جواب حق اما خرمیم ، باشه خوادیم قدر چه هر...  یدار ناز_  

 من به جوابت رونیب میرفت که در اون از...  نخواه فرصتم یحت...  یندار

 ... مثبته

 

 . کرد لج افسون

 .خوامینم_ 

 

...  گرفت افسون گوش مماس رو هاش لب ، برد کینزد یلیخ رو سرش پوالد

 :  گفت کنه سالح خلع رو افسون که یجور و مردونه

 تمام یایح هم و صورتتو یها ناردونه اون هم خودتو هم...  دختر خوامتیم_ 

 ؟یاوک یبد یمنف جواب نکن فکرشم پس...  وجودتو

 



 ؟! کرد یم اغواش داشت واقعا پوالد ، دیکش اه افسون

 رو مقاومتش هاش دهیشن از سست و جیگ ، برگرفت در رو تنش تمام یلرزش

...  کرد رها شدند یم له داشتند دندوناش ریز که رو هاش لب...  داد دست از

 : گفت جهیسرگ و حرص با

...  پوالد بردار کارات نیا از دست اما مثبته جوابم باشه...  کنه لعنتت خدا_ 

 ! ام زده خجالت قدر چه فهمهیم نهیبب منو یک هر

 

 رو افسون ، کرد رها رو نشیاست بالفاصله...  دیخند روزیپ و مرموز پوالد

 همون شد دوباره و داد باال ییابرو ، کرده باز روش به رو در...  زد دور

 ! شیپ قهیدق چند پوالد

 اضافه فرصت و مثبت   جوابتون نره ادتونی...  بایشک خانم کنمیم فکر روش_ 

 . دیندار الزم

 

✨ 

✨✨ 
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 و هیبود،مهر افتاده تند دور یرو افسون مثبت جواب دادن از بعد زیچ همه

 خواست به فقط و بودند گذاشته بزرگترها عهده به رو مراسم یبرگزار ی نحوه

 پر مراسم به یا عالقه افسون که هرچه.دادند یم انجام دونفره رو دیخر پوالد

 برگزار ساده زیچ همه که بود نیا درخواستش تنها و نداشت وبرق زرق

 همسرش نامناسب رفتار خاطر به هم بایز و نداشتند یادیز اقوام..بشه

 و بودند تنها واقع ،در نداشت انیاطراف با یانچنان امد و رفت" بایشک یرعلیام"

 داد حیترج پس امدند یم افسون عقد مجلس به بزرگان و اقوام از نفر چند دیشا

 .بشه برگزار ساده عقد مراسم

 

 :بود گفته و کرده اخم دیشن رو درخواستش که یوقت پوالد پدر

 با اگر..باشه ما خواست به دیبا ازدواجتون مراسم اما دخترم ستین یمشکل_

 .میندار ساده عقد با یمشکل ماهم..یندار یمشکل مسئله نیا

 

 :که بود گفته هاش انگشت به رهیانداخته،خ نییپا رو سرش افسون

 .دیبگ شما یچ هر_

 

 که یمشقت هر با پوالد خود  پوالد یخواهرها ی رهیخ نگاه ریز مراسم یباق

 گذروندن یبرا یلیدل ها خانواده.بود شده گذاشته مدارها و قرار و گذشت بود

 پوالد و افسون که لیدل نیا به بودند دهیند جوان دو شتریب ییآشنا و اضافه وقت

 تونست یم یراحت به یا ندهیبب هر و بودند گذرونده باهم رو یادیز زمان

 .نهیبب رو حدشون از شیب یکینزد

 بود گفته و زده یلبخند شد عقد زمان نییتع بر قرار که نکهیا از بعد پوالد پدر

 :که



 رو یادیز زمان..باشن داشته اضافه زمان به یازین دونفر نیا کنم ینم فکر_

 در رو زهایچ یلیخ پوالد و جان افسون دونمیم که ییجا تا و گذروندن باهم

 خانم هیچ شما نظر..ستین شتریب ییآشنا به یازین نظرم به..دونند یم هم مورد

 با؟یشک

 

 .بود داده جواب و کرده افسون به یاخم نامحسوس بایز

 .هستند آشنا باهم یکاف ی اندازه به دونفر نیا..درسته بله_

 

 قتایحق ، بود شده جمع لبخند باعث که بود آورده زبون به رو مسئله نیا یجور

 نشونیب که یا رابطه و بودند گذاشته قرمزها خط تمام یرو پا افسون و پوالد

 مطرح نیب نیا قیسال و قیعال.کرد فشیتعر بشه که نبود یزیچ داشت انیجر

 از زیمتما رفتار و کشش اخر در و دو هر ی رفتارها،گذشته نیب نیا در ، نبود

 نیا در مجلس در حاضر جمع بود شده باعث داشتند بهم نسبت که یگرانید

 .باشند القول متفق ستین الزم ییآشنا یبرا یشتریب زمان که مورد

 و بره افسون دنبال به پوالد یخاستگار روز یفردا که شد نیا بر قرار آخر در

 . رندیبگ سر از رو خون شیآزما و عقد مراسم مقدمات

 

 نشون رو یمشکل نکهیا بدون خون شیآزما جواب روز چند گذشت از بعد حاال

 بود حلقه دیخر که رو دشیخر نیاخر تا رفت یم داشت افسون و بود اومده بده

 .بده انجام

 خوردن زنگ به شروع که ش یگوش یوقت بودو منتظر مبل یرو داده مبل

 کرده عوض اش یکول فیک با مهربان اجبار به که یا یدست فیشد،ک بلند کرد

 .شد خارج خونه از یخداحافظ و کفش دنیپوش از بعد و برداشت رو بود

 

 وبه داده هیتک نشیماش به که دید رو پوالد کرد باز که رو خونه یورود در

 .است رهیخ خونه یرو به رو پارک



 هرچه تا کرد تند پا کرده تیجذاب و یمردونگ همه اون نثار یلبخند زده جانیه

 .برسه پوالد به زودتر

 سالم و ستادیا پوالد یرو روبه و کرد پنهان رو لبخندش..برداشت بلند قدم چند

 .داد

 

 یگرفت،نگاه هاش اخم کردن ادیز و کم با رو متمرکزش و رهیخ نگاهش پوالد

 به و شد رهیخ افسون یها لب به نقطه نیاخر در و انداخت افسون یسرتاپا به

 :گفت طعنه

 ارم؟یب سرت بالمال و بدزدمت یترس ی؟نم!یکرد خوشکل سالم_

 

 متقابال نیماش زدن دور نیح و گرفت پوالد از رو صورتش..دیبرچ لب افسون

 .زد طعنه

 .اصال ستمین نگران..حافظ یاقا باالست ات جنبه شما_

 

 نشست فرمون پشت..کرد باز رو راننده سمت در گفت، یکشدار" اهان" پوالد

 چه هر یبدجنس با بود کمربندش بستن حال در و شده سوار که یافسون به رو و

 :گفت تمامتر

 ناکجاآباد از سر یدید وقت هی..نکن باز حساب حرفا نیا رو یلیخ_

 .کنم ول رومو روبه یحور و جنبه به بچسپم  ونمید مگه اخه..یدراورد

 

 رو نیماش و دهیخند لذت با افسون خوردن حرص و تیعصبان به توجه یوب

 پوالد و بده کش رو بحث  دیترس ینداد،م پوالد به یجواب افسون..انداخت راه

 .بشه زده خجالت قبل از شتریب که بزنه یحرف

 وپشت کردند رد رو بزرگراه ، شد برقرار نشونیب سکوت تعجب کمال در

 کننده شروع تا نشست کج نشونیب سکوت از خسته افسون..ستادندیا قرمز چراغ

 .است رهیخ یکنار نیماش به که دید رو پوالد اما باشه بحث ی



 !دست به گاریس بود یزن اش راننده که ینیماش

 

 .دیپرس طلبکار و زد صدا رو پوالد اخم با افسون

 نه؟یماش اون تو یچ_

 

 انداختن راه با همراه..انداخت افسون به یبیعج د،نگاهیچرخ افسون سمت به

 .دیپرس نیماش

 ؟یکشیم گاریس هنوزم_

 

 اون و پارک به پوالد توجه لیدل داد،پس تعجب به رو وجاش محو افسون اخم

 .بود نیا زن

 .داد جواب یسرد نشست،به صاف..شد عوض حالش

 ؟یدار یمشکل ونکشم،باهاش کنم کنترل خودمو تونمیوقتانم یبعض..کشمیم_

 

 .داد وجواب فشرد بوق یرو پوالد

 اما نه_

 ؟یاماچ_
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 .کرد جدا تنش از روح پوالد جواب.

 تو یلبا ی  قرمز از من پک هی..تو پک هی دنیکش گاریس وقت اما_

 

 سرعت به رو سرش ، داد دست بهش یزد جانیه و یزدگ وحشت نیب یحالت

 و یعصب...  نهینب رو لباش یرو ی آزاردهنده لبخند اون و پوالد تا چرخوند

 : گفت کنان پته تته

 . بهتره نکشم بگو دفعه هی_ 

 

 .داد جواب تیاهم یب کردیم حیتفر داشت که پوالد

 کیس هربار...  حرفم منم بدون اما لتهیم هرجور_

 ...و دونمیم من...  باشم من و یبکش گار

 

 ی رهیخ چشم ی گوشه از..  نداد ادامه رو حرفش کالمش شتریب ریتاث یبرا

 .دیپرس و شد ، بود گرفته دهنش یجلو رو دستش که افسون

 ه؟یچ نظرت_ 

 

...  نبود بردار دست کرد ینم اش ونهید اگر پوالد ، شد مشت رو افسون دست

 که ییایح شرم و بدنش یپ در یپ یها واکنش و خودش دست از یعصبان

 : گفت اومدن کوتاه بدون و بست رو هاش چشم بود بسته رو پاش و دست

 ...  حافظ جناب کشمیم یستین که یوقت...  که نداره یکار_ 



 

 دنید با رو نیماش....  انداخت نامعلوم یا نقطه به ینگاه مین ، کرد اخم پوالد

 بنفس اعتماد با و کرد متوقف رو ادهیپ کنار نظرش مورد ی  طالفروش یتابلو

 :گفت کامل

 یبکش اگر پارکم اون و پارک اون تو یریم  ، یکشینم که خونه تو_ 

 که قسط قسط ، کنم حساب بات ینقد ستین الزم...  ادیم من واسه گزارشاتش

 !با؟یشک خانم هوم...  امیم در خجالتت از شد جمع

 

 رو شرمش و ترس تمام نیخشمگ ، کرد فرو دستش تو رو هاش ناخن افسون

 . دیکوب بهم محکم رو نیماش در و شد ادهیپ...  نداد پوالد به یجواب ، زد پس

 

 خودش به سرعت به اما دیرس یم نظر به حواس یب یکم لحظه اون تو پوالد

 وار طعنه شدیم یطالفروش وارد ییتنها به داشت که یافسون به رو و اومد

 : گفت

 خوبه؟ دنیخر طال ییتنها_ 

 

 رو یطالفروش درب...  کرد متوقف رو افسون و بود واضح پوالد حرف یمعن

 . برسه بهش پوالد تا ستادیا ناک غصب و داشت نگه

 : گفت تیجد با و کرد نثارش مردونه یلبخند گرفت قرار کنارش پوالد یوقت

 مهم حلقه دیخر که میکن اعالم بس اتش فعال...  بعد یبرا بمونه دعوامون یباق_

 . تره

 

 .دیپرس ناراحت و داد سرتکون تاسف با افسون

 ؟ شهیم دتیعا من کردن تیاذ از یچ_

 



 و شد وارد افسون یپا پابه و... کرد باز کامال رو یطالفروش درب پوالد

 .داد جواب

 ! زایچ یلیخ_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 کی..  رفت فرو یشگیهم خودخواه و سرد پوالد جلد تو یخونسرد کمال در و

 .دیپرس و کرد بشیج وارد رو دستش

 ؟یدار دوست یا حلقه مدل چه_ 

 

 .داد جواب و کرد فراموش یا لحظه یبرا رو هاش خوردن حرص افسون

 . نینگ تک مدل ای...  جالبه تاج مدل اومم...  ساده_ 

 . میبر باشه_ 

 



 خواستیم دلش هنوز...  بود ناراحت هنوز...اومد خودش به که دینکش یطول

 یعصبان که بود شده متوجه یخوب به اما رهیبگ انتقام رفتارهاش تیبا پوالد از

 یپهن لبخند...  برداشت پوالد با دنیجنگ از دست پس ستین ماجرا حل راه شدن

 دیکوب پوالد یپا یرو پا عمدا کرد جلب صورتش به رو پوالد توجه یوقت و زد

 : گفت و کرده یگناه یب به تمارض بعد و اورد پاش به یادیز فشار... 

 . دیببخش واقعا...  نبود پات به حواسم دیببخش اخ_ 

 

 یلزوم اما کردند یم درد پاش یها انگشت ، کرد کیبار رو هاش چشم پوالد

 : گفت فقط پس بشه مطلع موضوع نیا از افسون دید ینم

 . ستین یمشکل خوبم_ 

 

 گرفتن اثر در بهتر یحال با ، نشوند هاش لب رو یواقع یلبخند نباریا افسون

 : گفت انتقامش

 . مینیبب رو ها حلقه میبر پس_ 

 

 نمونه دنید مشغول سفارش دادن از بعد و گرفتند قرار شخوانیپ یجلو دو هر

 تا بود نکرده جلب رو افسون نظر ها حلقه از چکدومیه هنوز اما شدند ها حلقه

 نشده نیتریو وارد هنوز به که ییطالها به ینگاه طالفروش شنهادیپ به نکهیا

 بود بایز اما ساده که نینگ تک یا حلقه تونست بالخره افسون و انداخته بودند

 .کنه انتخاب رو

 یب رو حلقه دو هر پوالد و کردند امتحان هم رو پوالد ی حلقه جفت جهینت در

 . کرد یداریخر افسون تخم و اخم به توجه

 

 زنگ به شروع که رو اش یگوش و  برگردوند بشیج به رو پولش فیک

 صفحه رو افتاده ی شماره دنید با و دیکش رونیب شییج از بود کرده خوردن

 : گفت و داد افسون دست به رو ها حلقه پاکت فقط



 ؟یندار که یا گهید دیخر...  خونه میگردیبرم_ 

 

 . دیپرس متعجب و گرفت رو طال پاکت افسون

 پوالد؟ شده یزیچ_

 . میبر...  نه_

 

 چهره نیا...  افتاد راه سرش پشت و کرد سکوت پس بود قاطع پوالد جواب

 کوتاه عنوان چیه به که ینگاه و رینفذناپذ و سخت لحن ، بود دهید هم قبال رو

 . اومد ینم

 

 . دیگز لب کنان زمزمه

 ! مطمئنم...  افتاده یاتفاق هی....  نباشه یچیه محاله_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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_______ 

 

 

 

 ینگاه مین یحت نکهیا بدون و کرد جا جابه دستش تو رو ها حلقه باکس متفکر

 در...  شد خونه وارد بندازه بود پارک خونه در دم هنوز که پوالد نیماش به

 .ستادیا در پشت یا لحظه یبرا و دیکوب بهم رو

 یم ناراحتش ، کرد یم اش یعصب پوالد یکار پنهون اما نبود خودش دست

 ! یدفاع الک تو بردشیم فرو و کرد

 

 و کنه درکش قایدق توتست ینم افسون یحت که داشت یا دهیچیپ تیشخص پوالد

 . شدیم آزاردهنده یگاه بودن مستحکم و یدگیچیپ نیهم

 

 و بود کرده پنهان ازش پوالد رو زهایچ نیتر مهم ، انداخت نییپا رو سرش

 افتاده اتفاق نیا تصادفا ای و بوده خودش تالش با تنها بود دهیفهم رو یقتیحق اگر

 ییجا تا دیبا افسون و زد ینم تیواقع از یحرف پوالد بارهم نیا شک یب ،  بود

 ییماجرا تو دنینکش سرک و نکردن یکنجکاو یبرا رو تحملش تونست یم که

 یخطر که یراحت از دیبا ای و برد یم باال خطرناکه قدر چه نبود معلوم که

 .آورد یم در ماجرا از سر کرد ینم دشیتهد

 

...  کرد ترش یجر نیماش دادن گاز یصدا...  دیکوب نیزم یرو ، رو پاش

 : گفت بلند شد دور نیماش کامال یوقت

 . ومدهین من به یخوشحال.... اه....اه_ 

 

 



 یلبخند بالفاصله و دیگز لب افسون...  شد باز خونه ساختمون یورود در

 ستادیا در چارچوب تو رایسم...  گرفت فاصله در از و نشوند لب به یمصنوع

 :گفت و داده سالم متعجب... 

  ؟ وقت نهمهیا یستادیوا اونجا چرا ؟ ییتنها_ 

 

 

 .داد جواب لبخند حفظ با افسون

 .... بشه بهتر سادمیوا کردیم درد پام کمی_

 ؟ییتنها_

 

 . انداخت چشمش ی گوشه به تیعصبان از ینیچ نامحسوس افسون

 . بره شد مجبور داشت کار پوالد اره_ 

 

 :گفت و گذاشت یورود در یرو ، رو دستش رایسم

 ... تو ایب... زمیعز باشه_

 

 :گفت پس بود دهیرس ذهنش به یفکر ، کرد یمکث افسون

 . امیم کنم تلفن هی من برو شما باشه_

 

 یلبخند پس داره رو پوالد به زدن تلفن قصد افسون کرد فکر اشتباه به رایسم

 . شد خونه وارد افسون از جلوتر" بگذره خوش"گفتن با و نشوند لب به قیعم

 

 یگوش مردد ، دیکش درهم رو هاش اخم رایسم رفتن از بعد بالفاصله افسون

 . کرد یریگ شماره به شروع و آورد رونیب فیک از رو اش



 زیچ کی تنها و آورد یم در پوالد کار از سر یا گهید راه از بود بهتر دیشا

 یرو تینها یب پوالد که یمرد...  بود خط پشت فرد اونم کرد یم مرددش

 .داد تیحساس باهاش افسون روابط

 

 خودشش لوحانه ساده ، شد تر ظیغل اخمش کرد خوردن بوق به شروع که تلفن

 .کرد یراض رو

 !  بفهمه ستین قرار پوالد_

 

 .  دیچیپ یگوش تو حسام ی گرفته ی  صدا و شد وصل تماس بعد هیثان چند

 !دییبفرما... الو_

 

 لبش پس نکرده شماره به یتوجه حسام دیرس یم نظر به ، داد باال ابرو افسون

 :گفت مردد و کرد سیخ یکم رو

 . افسون منم حسام اقا سالم_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 . بعد روز چند

 

 

 

 

 یسع و  کرده اش دوره مژده و مهربان صبح از...  دیرس فرا عقد روز بالخره

 و استرس با رو گذشته روز چند اما افسون...  داشتند کردنش کمک در

 یم بهتر رو حالش دیشا روز چند از بعد پوالد دنید حاال و گذرونده یناراحت

 . کرد

 

 یلیخ که یا یتلفن تماس به فقط حلقه دنیخر از بعد پوالد که شد ینم باورش

 . بود ومدهین دنشید به و کرده اکتفا بودش کوتاه

 . داشت وجدان عذاب افسون روز چند نیا

 . بود زده تلفن حسام به 

 که بسا چه و داشت نخواهد قبولش وجه چیه به پوالد دونست یم که یتلفت

 .شدیم یعصبان

 

 ! کارش تو دنیکش سرک و پوالد از یکار پنهان

 . نداشت رو یکار نیچن توقع ازخودش ، پوشوند رو صورتش دست کف با

 

 . زد لب صدا یب

 ؟یچ بفهمه پوالد اگر ؟ بود یکار چه نیا اخه_ 

 



 .دیپرس و دیکش پس رو دستش مهربان غیج با

 شده؟ یچ_ 

 

 افسون یبازو به محکم یمشت و کرد پرت زیم یرو رو یشیارا یقلمو مهربان

 . دیکوب

 ! سرم ریخ کنمیم شتیارا دارم...  صورتت رو یزاریم چرا دستتو یروان_ 

 

 ، بود شده پخش چشمش ریز خط انداخت نهیآئ تو خودش به ینگاه مین افسون

 .داد جواب ناراحت

 . نبود حواسم دیببخش__

 

...  نداشت رو افسون سمت از یخواه معذرت دنیشن توقع... خورد جا مهربان

 .دیپرس مردد و کرد یمکث

 ؟! یخودت تو یلیخ ؟ افسون شده یزیچ_ 

 

 : گفت و بست رو هاش چشم ، داد تکون ینف ی نشونه به یسر افسون

 !  باش راحت...  خورمینم تکون گهید_ 

 

 یطرف از...  کرد یریجلوگ مهربان توسط یسوال هر دنیپرس از عمال و

 از یزیچ یوقت و  شد اش رهیخ وقفه یب  افسون رفتار از شوکه مهربان

 سر از رو کارش و برداشت رو قلمو نشد رشیدستگ افسون حالت یب صورت

 . گرفت

 



 به...  رفت فرو فکر به دوباره صورتش یرو قلمو ی دوباره شد دهیکش حس با

 کرده سرش به دست حسام تعجب کمال در و بود کرده تلفن حسام به که یروز

 !  شلوغه سرش و داره کار بود گفته بپرسه یسوال بتونه نکهیا از قبل و

 مسئله در یفرق موضوع نیا اما بپرسه رو سوالش بود نتونسته یحت افسون

 .  کرد ینم جادیا

 .... بود زده زنگ

 . بود زده زنگ رهیبگ نظر در رو پوالد نکهیا بدون

 

 ! هیثان کی چه

 ! ساعت کی چه

 . بود زده زنگ صورت هر در

 

 .آورد در رو مهربان داد باز و دیگز لب تیعصبان مواقع در عادت سر از

 چته هست معلوم...  شهیم پخش رژلبت...  رینگ گاز لباتو خدا رو تو افسون_ 

 تو؟

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۳۱ ،۲۰۱۸/۱۰/۱۱(, ]هزارتو)ایفاد



[معجزه توسط شده ارسال] 

 329پست#

 

 . داد جواب هاش چشم کردن باز بدون و حوصله یب افسون

 ....  یزد داد بس از گرفت درد گوشام...  ستین میزیچ_ 

 

 افسون داد و تر محکم نباریا ، دیکوب افسون یبازو به رو مشتش به باز مهربان

 . کرد بلند رو

 : گفت دیمالیم رو بازوش که یحال در و شد بلند افسون

 ....  کنهیم درد مهربان یریبم_

 

 .داد جواب افسون از یعصبان و طلبکار مهربان

 انگار...  گوشه هی یکرد بغ عقدت روز که مرگته چه ستین معلوم...  حقته_ 

 .... دنیم شوهرت زور به دارن

 

 مهربان و خورد در به یا تقه....  نشست و گفت ییبابا برو حوصله یب افسون

 .داد جواب کنه شماتت رو افسون هم باز بخواد نکهیا از قبل

 . دییبفرما_ 

 

 در که بود مشخص صورتش از...  دیکش اتاق تو یسرک مژده...  شد باز در

 : گفت...  خوردن   حرص حال

 دور راه مهمون گفت مامانت خوبه....  ها ونهید هیچ واسه سروصدا نهمهیا_

 ... زشته....  دیدار

 



 .داد ادامه و کرد بود گرفته دهنش یجلو رو دستش که افسون به رو و

 شینیبب یخوایم...  محضره به رفتن وقت کم کم...  اومده پوالد آقا یراست_ 

 ؟؟ کارت شدن تموم از قبل

 

 که شد یچ دینفهم و کرد دنیتپ یبنا کبارهی به قلبش ، افتاد نییپا افسون دست

 : گفت عیسر

 ! نه_ 

 

 یاجبار یلبخند مهربان و مژده گرد یها چشم و شوکه صورت دنید با بعد و

 .داد ادامه و زد

 !  نهیبب منو بعد بشم اماده کامل خوامیم اخه_ 

 

 یلیخ"  گفتن با و انداخت بهش"  خودت جون اره "   یمعنا به ینگاه مژده

 :گفت طعنه با و دیچرخ افسون سمت به مهربان اما کرد ترک رو اتاق"  خوب

 ....  یگیم راس که تو_ 

 

 .داد ادامه و برداشت رو رژلبش پالت

 اشتباه کار یوقت شناسمیم رو تو که من ؟  افسون یکرد کاریچ  بگو ییخدا_

 ! حالت شهیم نیا یبکن

 

 یم کنار رو ینگران که بود بهتر ، نشست و کرد چپ رو هاش چشم افسون

 روز داد ینم اجازه ، بود شده رشیگ بانیگر که یگناه احساس  به و گذاشت

 معذرت و بگه پوالد به رو تیواقع تونست یم بعدا...  کنه خراب رو عقدش

 .کرد یم حساس رو انشیاطراف زونینام نیا رفتار با دینبا االن اما کنه یخواه

 



 : گفت بحث کردن عوض یبرا و داد صورتش به اروم یحالت

 خوبه...  یکرد ام خفه کن تموم شتویارا نیا ایب....  مهربان نکردم یکار_ 

 . شم کار به دست خودم بگو میتونینم....  باشه ساده گفتم

 

 . رفت بهش یا غره چشم دست به قلمو مهربان

 . یخودت خرم...  کنم تمومش تا سرجات بتمرگ...  کوفت_ 

 

 !  شناختشیم خوب مهربان...  دیخند و گرفت اش خنده افسون

 : گفت و بست رو هاش چشم باز شد بهتر دنیخند با که حالش

 . زمیعز یخر ُدم هم تو خرم من اره_ 

 

 موند ششیآرا شدن تموم منتظر الیخ یآسودگ با و اورد در رو مهربان غیج و

. 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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___ 

 

 

 رو کوتاهش یموها....  شد تموم لباسش دنیپوش و شیآرا کار بعد ساعت مین

 ...  بود ختهیر صورتش تو کج و کرده صاف هم

 یصورت با حاال کنه شیآرا اومد یم شیپ کم که یافسون ، بود شده بایز کل در

 ...  بود کرده رییتغ اندازه یب ساده چند هر کرده شیارا

 

 : گفت بود اومده تنگ به که یقلب با نهییآ تو خودش به رهیخ

 . کردم رییتغ یبیخ_ 

 

 . داد جواب زنان لبخند و زد پشتش به یدست مهربان

 ؟ میبر...  یشد گهید نفر هی انگار یمدل نیا یزنیم یالت پیت بس از...  اره_ 

 

 افسون راتییتغ و اطالعات افتیدر به شروع افسون یاتیح اندام تمام کم کم

 و در به دیکوبیم رو خودش کنان تولوپ و تاالپ زده جانیه قلبش..  کردند

 نکهیا با هاش گونه یحت...  بود کرده ریگ هاش ُشش تو نفس و اش نهیس وارید

 . زد یم دو دو هاش چشم و بود شده سرخ داشت شیارا

 

 . دیپرس خودش از

 نتش؟یبب یشکل نیا پوالد قراره واقعا_ 

 



 از خوشحال ، دیخند یلب ریز بود شده افسون دنیکش خجالت متوجه که مهربان

 : گفت و داد هلش جلو به افسون خوب حال

 . منتظره دوماد آقا که میبر_

 

 و یمادر اقوام که بود نیا بر قرار خونه تو مراسم نشدن برگزار خاطر به

 یم محضر به رو خودشون جداگانه اش خانواده که یپوالد و افسون یپدر

 سمت به هم با همه اما بود کم تعداد که چند هر...  بشن جمع کجای رسوندند

 . کردند یم حرکت محضر

 

 نشسته افسون متتظر پوالد ی عالوه به کینزد اقوام از یتعداد اتاق از رونیب

 دیرس یم گوش به طرف هر از کیتبر و دست یصدا افسون اومدن با و بودند

. 

 

 اخر در ، زد لبخند و داد سالم تک به تک استرس از پر و مجبورا افسون

 یرو دست کردن مشت با مهربان و مژده کنار پوالد کردن دایپ از خسته

 .دیپرس و نشسته پاهاش

   ؟ کجاست پوالد_ 

 

 .داد جواب بایز و پوالد دنیند با ، دیکش اطراف به یسرک مژده

 . که ستین مامانتم...   زدیم حرف تیدائ با داشت...  بودا نجایا االن تا_ 

 

 سر...  زد لبخند بگرده پوالد دنبال  یحت ای و کنه اخم بتونه نکهیا بدون افسون

 : گفت غرولندکنان و برد مژده گوش ریز

 .داده ریگ بهش باز مامانم حتما...  برسه دادش به خدا_ 

 



 .داد جواب شکل همون به..  دیخند و گذاشت دهنش یجلو رو دستش مژده

 . ستین کنش ول بده ریگ یچ هی به بایز خاله...  برسه دادش به خدا_

 

 : گفت دار خنده و دیکش یاه استرسش کردن فراموش یبرا افسون

 !  الفاتحه..  افتاده مامانم ریگ....   پوالد چارهیب...  اره_ 

 

 . کرد دنیخند به شروع مژده با همزمان و

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 یعصب رو خودش ، بود شده بهشون نفر چند ی رهیخ نگاه متوجه که مهربان

 :گفت تیجد و یشوخ نیب و زد افسون و مژده به یتشر و داد نشون

 یچ دیبگ من به دمیکشینم....  دیبکش خجالت بابا زشته...  تر آروم...  مرگ_ 

 ! دیگیم

 



 . داد جواب و دیخند قبل از شتریب مژده

 ....  گفتن ، جهنم بردن فضولو_ 

 

 باهاش کردن کلکل به شروع و دیکوب مژده یبازو به یمشت عادت طبق مهربان

 یبرا رو صورتش و دیخند افسون ،  مهربان رفتن در کوره از با....  کرد

 کاش یا که کرد ارزو بعد هیچندثان اما چرخوند نکنه یعصب رو مهربان نکهیا

 . موند یم حالت همون تو

 

 . بود پوالد اومد یم سمتش به داشت و نبود بهش حواسش که یمرد

 ! لبخند از یاثر چیه بدون ، یجد یپوالد

 تو پوالد بود که یچ هر اما ستادهیا حرکت از ایدن ای اورده کم نفس دونست ینم

 نفس  بود شده مرتب و کوتاه که موهاش...  یدود و براق شلوار و کت اون

 .بود شده کش افسون و ریگ

 

 و کت تو رو پوالد هم قبال...  زد لبخند قلبش یزدنا بال بال و جانیه نیع در

 . کردیم فرق نباریا اما بود دهید شلوار

 !  کجا یرسم شلوار و کت نیا و کجا اسپرت شلور و کت 

 

 ! بشه بلند خواستیم دلش

 ! ستهیبا پوالد یجلو و بره خواستیم دلش 

 ! بشه ریعافلگ و نتشیبب زودتر هرچه پوالد خواستیم دلش 

 

 یلبخند با ، شد افسون متوجه پوالد از قبل بایز ، دیرس بهش پوالد زود ای رید

 ستادنیا به مجبور رو افسون..  برداشت پوالد با صحبت از دست یشاد از پر

 :  گفت ختیر یم اشک که یحال در و گرفتش اغوش در محکم.... کرد



 .... یشد عوض قدر چه بره قربونت به مادر یاله_

 

 رهیبگ بغضش نکهیا از قبل ، کرد حلقه مادرش کمر دور رو هاش دست افسون

 : گفت

 ....  مامان نکنه خدا_ 

 

 : گفت و کرد پاک رو اشکش ، کرد رهاش شیشونیپ به یا بوسه زدن با بایز

 ... زمیعز یبش خوشبخت_

 ! مامان ممنون_ 

 

 : گفت رایسم اشاره با و آورد افسون ی شونه به نرم یفشار بایز

 ...  مادر رفتنه وقت_ 

 

 .داد ادامه پوالد به رو و

 . میایم سرتون پشت ماهم دیوفتیب راه جلوتر افسون و تو پسرم_ 

 

 محضر به رفتن وقت که بده خبر هیبق به تا گذاشت تنها رو پوالد و افسون و

 . دهیرس

 و درست رو پوالد تونست مادرش رفتن با و روز چند گذشت از بعد افسون

 . نهیبب یحساب

 

 .زد لب زیر

 ! سالم_ 

 



 . زد صداش  افسون ، نداد یجواب پوالد

 ؟! پوالد_ 

 

 : گفت جذاب و ظیغل...  دیکش درون به رو نفسش ، رفت جلو قدم کی پوالد

 ؟ میبر! ... کرده خوشکل کوچولو جاسوس_ 

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 از پر وجودش تمام کرد خطبه خوندن به شروع عاقد و نشست پوالد کنار یوقت

 ! پوالد نبود ترس از یناش یاضطراب...  شد استرس

 ! کردیم یزندگ درش که یا لحظه بودن توهم از ترس

 نیا دنیرس بهش و داشتن نیح در یکس ای زیچ دادن دست از یترس به هیشب

 . بود یزیچ هر از تر آزاردهنده مراتب به ترس



 

  ینم باال نفسش ، شد رهیخ پاش یرو باز قران به

 متوصل مانند نور ییبایز و یوجودالمتناه به...  باالسرش یخدا به...  اومد

 . بست چشم و شد

 

 فرجه یتعال هللا عجل زمان امام خاص اتیعنا پناه در و منتیم و یمبارک به_ 

 زهیدوش نیب ت،یمحرم و یشگیهم و دائم ازدواج عقد یآسمان وندیپ فیالشر

 یم منعقد و اجرا"  حافظ پوالد یآقا و"  بایشک افسون"  خانم سرکار محترمه

 .گردد

 

 آروم با کم کم ترس و داد یم ادامه همچنان عاقد ، بود بسته هنوز هاش چشم

 . داد ارامش به رو جاش بد افکار تمام انداختن دور و خودش کردن

 زبون به رو بود نظرش در که یتینها تمام...  داشت که ییآرزوها تمام دل در

 ازش و آورده دست به یسخت به که یآرامش وقت چیه خواست خدا از و آورد

 !  رهینگ

 

 عقد به را شما لمیوک بنده ایآ "  بایشک افسون"  مکرمه محترمه زهیدوش* 

داق به " حافظ پوالد" یآقا ، یشگیهم و دائم تیزوج  جلد کی  ه  یمهر و ص 

      کی"        ی هیمهر و نبات شاخه کی شمعدان، و نهیآ کی د،یمج هللا کالم

 که شرط نیا با  رانیا یاسالم یجمهور در جیرا یآزاد بهار تمام سکه" 

مه   به هیمهر نَدالُمطال ب ه و است ثابت نید   ُمَکّرم زوج ذ   میتسل یعال سرکار به ع 

 .آورم در بوده نیطرف توافق مورد که یشروط و داشت خواهند

   لم؟یوک بنده ایآ

 

 چشم اورده باال سر افسون ، گرفت فرا رو محضر کوچک سالن ممتد یسکوت

 یم مطمئنا که یا نهیائ به رهیخ یجا به شتریب قلب قوت یبرا ، کرد باز

 .. . شد رهیخ مادرش به نهیبب رو پوالد تونست



 بدون و خاطر نانیاطم با بعد و کرد محو رو اش ییتنها احساس مادرش لبخند

 نهیبچ کل رفته عروس گفتن و ختنیر مزه به شروع مهربان بده اجازه نکهیل

 . داد جواب بکنه

 

 !  بله بزرگترها و مادرم ی اجازه با_ 

 

 

 طرف هر از سوت و دست یصدا افسون سمت از بله جواب دادن محض به

 یصدا خوندیم رو خطبه ی ادامه دیبا که عاقد یصدا شدن بلند با اما شد بلند

 .شد معطوف پوالد به توجهات تمام و گرفت سکوت رو سالن

 

✨ 

✨✨ 
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 ی موّکله جابیا که دارم وکالت شما طرف از ایآ"  حافظ پوالد" یآقا جناب* 

 .مینما قبول شده ذکر طیشرا و هیمهر با   " بایشک افسون" خانم خود،

 

 م؟یوکل بنده ایآ



 

 گرم و گرم افسون ی زده خی و سرد تن عاقد توسط  پوالد از خواستن اجازه با

 پوالد نکهیا تا پوالد جواب منتظر صبرانه یب اش خواسته تمام با و ، شدیم تر

 بود رهیخ نهیآئ به براق ییها چشم با نباریا که یافسون به رو ، کرد یمکث

 . داد جواب و دیپاش  گرم یلبخند

 . بله_ 

 

 رو هاش گونه و فرستاده افسون یبرا نهیآئ درون از نامحسوس یچشمک و

 . کرد اش عالقه مورد ریتصو به لیتبد

 

 به شروع هم عاقد و آرومتر یکم اما اومد یم زدن دست یصدا دوم بار یبرا

 عمرشون تموم یبرا پوالد و افسون زدن وندیپ و عقد یاصل ی خطبه خوندن

 .کرد

 

 میالرح الرحمن هللا بسم_ 

 

مَ  و الن کاحَ  أَحل   یالذ هلل  الحمدُ  نا، و الّسفاحَ  َحر   الف راق بعدَ  القلوب نَ یب اَل فَ  و الّز 

قاق، و  و محمد   دنایس یعل السالم و الّصلوهُ  ثم الَصالح ، و بالرأفه آنَسُهم و الش 

 .الکرام البََرره   آله

 

ُحوا وَ :  یتعال و تبارک هللاُ  قال و ْنُکمْ  یامیآاْلَ  اَْنک  نْ  نَ یالّصال ح وَ  م  ُکمْ  م  باد   وَ  ع 

مُ یُ  فُقَراءَ  ُکونُوایَ  ا نْ  ا مائ ُکمْ  نْ  هللاُ  ْغن ه  ع   َوهللاُ  فَْضل ه   م  نْ   م  یَعل واس   َخلَقَ  أَنْ  ات ه  یَ آ َوم 

نْ  لَُکم ُکمْ  ّم  َود ةً  نَُکمیْ بَ  َوَجعَلَ  َهایْ إ لَ  لّ تَْسُکنُوا أَْزَواًجا أَنفُس   َذل کَ  یف   إ ن   َوَرْحَمةً  م 

  تَفَک ُرونَ یَ  لّ قَْوم   ات  یَ لَ 

 



بَ  فََمنْ  یُسن ت   النّ َکاحُ (:  آله و هیعل هللا یصل)  هللا رسول قال و  یُسن ت   َعنْ  َرغ 

نّ   سَ یْ فَلَ  ج َمنْ  (:ص) قال و. یم   الن صف   یف هللاَ  تّق  یَ فل ن ه  ید ن صفَ  أَحَرزَ  فَقَدْ  تََزو 

 .یالباق

 

 بر را"  بایشک افسون" زهیدوش  خود ی موکله ،یشرع دائم عقد به -

 پوالد" یآقا  خود موکل دائم عقد به توافق، مورد و شده نیمع  هیمهر  نیا

 .آورم یدرم  " حافظ

 

لَت أنکحتُ  ل   یُموّک   یعل یلُموّکل النّکاحَ  قبلتُ .  .  .  المعلوم المهر یعل یُموّک 

 المعلوم المهر

 

لَت زّوجتُ  ل   یُموّک   والزواج جیالتزو قبلتُ   .  . . نی  المع الصداق یعل یبُموّک 

 المعلوم الصداق یعل یلموکل

 

لَت متّعتُ  ل   یُموّک   یعل یلموکل عیالتمت قبلتُ   .  . . المعلوم الصداق یعل یُموّک 

 المعلوم الصداق

 

لَت زّوجتُ  و أنکحتُ  ل   یُموّک   المذکوره شرائط مع المعلوم المهر یعل یبُموّک 

واجَ  جَ یالتزو و النکاحَ  قبلتُ   .  .  .  شرائط مع المعلوم المهر یعل یلموکل والز 

 .المذکوره

 

لَت زّوجتُ  و أنکحتُ   و النکاح قبلتُ .   .  . المعلوم المهر یعل یموکل من یُموّک 

 المعلوم المهر یعل یلموکل جیالتزو

 

لَت متّعتُ  و زّوجتُ  و أنکحتُ  هایاب إذن و بإذنها  المعلوم المهر یعل یموکل یُموّک 

واجَ  و جَ یالتزو و النکاحَ  قبلتُ .   .   .  المعلوم المهر یعل یلموکل عَ یالتَمت و الز 



 

جتُها لَت هایأب إذن و بإذنها زو   و النکاح قبلتُ .   .  . الصداق یعل یلموکل یُموّک 

واجَ  جیالتزو  .المعلوم المهر یعل یلموکل عَ یالتمت و والز 

 

 نیالعالم رب الحمدهلل

 

 لب ریز و اورد لبش به لبخند افسون دست یرو پوالد گرم دست گرفتن قرار

 . کرد زمزمه

 ... شد تموم بالخره_ 

 

 و درد تمام و هاش ینگران تمام....  بود شده تموم بالخره افسون نظر در

 گره با...  پوالد به شدنش وصل با بود دهیکش شیقبل یزندگ تو که یمشقت

 . داشت عالقه بهش که یمرد به افسون خوردن

 

 

✨ 

✨✨ 
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 به محو یلبخند با و کرد مشت پوالد گرم و بزرگ یها انگشت ریز رو دستش

 که یافراد به توجه یب و برد کینزد رو سرش پوالد...  دیچرخ پوالد سمت

 کرده انداختنشون دست به شروع پوالد حرکت دنید با و شده جمع دورشون

 .کرد نجوا پروا یب دار یمعن بودند

 !  افسون کن روشن شمارتو هیثان_

 

 زد لبخند باز...  اوردین خودش یرو به اما خورد گره افسون ی نهیس تو نفس

 .داد جواب لب ریز و

 ! حافظ یاقا خود ی خانه رود که هر نخود نخود شب تا_ 

 

 ، دهیترس افسون نداشت شک ، کرد پنهان رو اش خنده یجد یصورت با پوالد

 : گفت و گرفت قرار نشونیب مهربان اما کنه تشیاذ شتریب تا کرد باز لب

 ...  هاس حلقه وقت خوب... خوب_ 

 

...  شد بلند و کرد بلند سر افسون ، زد لبخند و کرد اشاره بایز به نامحسوس و

 در ختیر یم اشک صورت یپهنا به که رو مادرش رفت جلو به قدم کی

 : گفت و گرفت اغوش

 . بشم خوشبخت دمیم قول...  نکن هیگر...  مامان برم قربونت یاله_ 

 

 از پر و فشرد خودش به رو افسون ، داد رونیب یسخت به رو بازدمش بایز

 .زد لب فیضع و یدلتنگ

 ...  انشاهلل...  مادر انشاهلل_ 

 



 گذاشت اش شونه یرو ، رو هاش دست ، گرفت فاصله افسون از بالفاصله و

 : گفت و

 . مونده هاتون حلقه هنوز...  نیبش مادر نیبش_ 

 

 پوالد ی خانواده یبرا یسر یطرف از ، گفت یچشم" و زد یمحو لبخند افسون

 ... نشست و داد تکون بودند زدن دست حال در که

 که ییها حلقه...  رفت کینزد بایز رفتن کنار از بعد پوالد خواهر ساحره 

 انیاطراف یشاد از یناش یسروصدا و همهمه یصدا نیب رو داده بهش مهربان

 . گفتن با و داد پوالد و افسون دست به

 . دیبش خوشبخت_ 

 

 .  رفت عقب

 

 کرد پروندن تکه و دنیکش غیج به شروع مهربان پوالد توسط حلقه برداشتن با

 ...  کرد یعصب هم و انداخت خنده به هم رو زده شرم افسون   و

 

 انداخت مژده به یمعن پر ینگاه  مجبورا افسون پس  نبود بردار دست مهربان

 با و کرد افتیدر مژده توسط مهربان که شد یشگونین نگاهش ی جهینت و

 ! واداشتش سکوت به شده سرخ یصورت

 

 بازدمش دادن رونیب با رو حرصش افسون مهربان شدن ساکت محض به 

 . گذاشت بود منتظرش که پوالد دست یرو رو دستش و کرد یخال

 

 .کرد زمزمه و برد کینزد رو حلقه ، داد باال ییابرو پوالد

 ! یبود شده ترسناک_ 



 

 . داد جواب و دیخند نرم افسون

 !؟یدیترس که نگو_ 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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...  انداخت افسون چپ انگشت تو نهیطمائن با رو حلقه و زد یشخندین پوالد

 کن بوسش" گفتن به شروع صدا کی به شروع سالن در حاضر یدخترها

 . انداخت دخترها به ینگاه مین پوالد...  کردند"  کن بوسش....

 

 ! بود مشخص یمعن

 

 نگذاشت درخواستشون به یوقع پوالد اما بود افسون یلبها همه قصد شک یب 

 .کرد زمزمه و زد بوسه اش حلقه انگشت یرو و برد باال رو افسون دست... 

 .رکیرجیج یندار فرار راه بعد به نیا از_



 

 کردنش ونهید قصد و نبوده بردار دست روش روبه مرد...  دیگز لب افسون

 . داشت رو

 

 به دیبا که رو یا حلقه خواست دستپاچه و اوردین تاب رو پوالد سوزان نگاه

 عسل جام به دستش که بود شده هول انقدر اما برداره انداخت یم پوالد دست

 و شد چپ جام رهیبگ رو افتادنش یجلو بتونه نکهیا از قبل و کرد برخورد

 طرف هر از بالفاصله...  ختیر یا شهیش و کوچک زیم یرو داخلش عسل

 . شد بلند خنده یصدا

 

 افتاد یم هیگر به داشت کم کم...  بود شده سرخ و کرده عرق تینها یب افسون

 .دیپرس و برد جلو رو دستش دنیخند بدون پوالد که

 ؟ یشد مونیپش_ 

 

 حلقه تا برد جلو رو دستش و برداشت رو حلقه... اومد خودش به  خجل افسون  

 : گفت تیجد با پوالد که بندازه انگشتش به رو

 . دستمه یکی اون_

 

 زده که یگند و اطراف ی همهمه  ، انداخت پوالد دست به یجیگ نگاه افسون

 یقلب با...  بود داده دست از رو صشیتشخ قدرت و بود کرده سردرگمش بود

 تو رو حلقه خواست...  گرفت رو پوالد ی گهید دست  دیکوبیم مهابا یب که

 . زد داد دور از مهربان که بندازه انگشتش

 ! اشتباهه افسون_ 

 

 پوالد...  بود نشده هیقص متوجه هنوز ، انداخت مهربان به ینگاه مین افسون

 : گفت باز گر سواستفاده



 ! دسته نیهم_

 

 ...  زد داد دوباره مهربان ، کرد اخم افسون

 !  دستشه یکی اون...  زنهیم گولت داره افسون_

 

 به شروع مهربان یها زدن داد و پوالد رفتار دنید با دخترها و بزرگترها

 چشم اما بود یجد پوالد....  بود کرده شک افسون یطرف از...  کردند دنیخند

 . گفتیم یا گهید زیچ هاش

 

 درست تونست که یوقت بعد و بشه آروم تا کرد یمکث ، کرد زیر رو هاش چشم

 . دیپرس لب ریز پوالد چپ دست گرفتن نیح در و دیگز لب بده صیتشخ

 ؟ یخراب جنس یلیخ یدونست یم_ 

 

 انگشت به سوت و خنده نیب رو حلقه افسون...  اوردین خودش یرو به پوالد

 رها بدون گرفته رو دستش پوالد اما دیکش پس رو دستش و انداخت پوالد

 . داد باال ابرو کردنش

 

 فقط و دینکش پس رو دستش بود شده یعصب پوالد دست از نکهیا با افسون

 : گفت

 .پوالد نکن تیاذ گهید من جان_

 

 .دیپرس و زد شرارت از پر یشخندین ، رفت باال پوالد لب ی گوشه

 ؟یترسیم_ 

 



 . نداد یجواب...  داد لشیتحو یپرحرص لبخند افسون

 ! بود آورده کم 

 !  نبود بردار دست پوالد

 ! نداشت یفرار راه افسون و

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 دو هر سمت از یخوشبخت یآرزو و کاتیتبر و خوردن عسل ، مراسم یباق

 تیاذ از دست پوالد و گذشت سرعت به ها کردن امضا اخر در و خانواده

 . کرد شیهمراه مراسم انیپا تا تنها و برداشت افسون کردن

 

 گذاشت تنها رو افسون یا لحظه یبرا پوالد ، دادند انجام رو کارها تمام یوقت

 و داد تکون یسر تیجد با بایز مقابل در ، گفت یزیچ و ستادیا بایز کنار ،

 .شد پوالد با زدن حرف مشغول

 

 حرف چه مادرش و پوالد که بود تعجب در...  دیکش هم در ابرو افسون

 ! ؟ داشتند یمشترک



 نیا... نه اما آورد یم در هیقض از سر و رفت یم جلو که بود بهتر دیشا

 دخالت نبود مربوط بهش یکار تو دینبا ، برگردوند رو روش...  نبود راهش

 . کرد سحره و سارا با صحبت به شروع مشغول یفکر با و کرد یم

 

 : گفت و گرفت قرار کنارش پوالد بعد قهیدق چند

 . ارمیم افسونو من...  رفتنه وقت_ 

 

 به تظاهر با و کرد نازک چشم سحره اما دیخند پوالد ی مالکانه تیجد به سارا

 . داد جواب تیعصبان

 ما واسه گهید پوالد سارا میبر...  خانومت نیا تو نیا...  میدونیم هم ینگ_ 

 !  شهیم تیاذ نخودت...  نکن خسته نایا با خودتو...  شهینم داداش

 

 وارد که سارا ، سحره رفتن از بعد ، افتاد راه جلوتر افسون به یچشمک با و

 به اش یذات یمهربون با ستهیبا تونست ینم ادیز  و شده شیباردار اخر ماه

 : گفت و کرد بغل تو رو پوالد و افسون بیترت

 . دیبش خوشبخت_ 

 

 ... شد دور ازشون ساحره سر پشت و

 

 نظرش از...  کرد اخم یا لحظه یبرا ، کرد تماشا رو خواهرش رفتن پوالد

 بعد و باشه سارا خصوص به خانواده به حواسش قبل از شتریب دیبا گذشت

 : گفت نشه اش ینگران متوجه افسون نکهیا یبرا

 ! رفتن همه بایتقر...  افسون میبر_

 



 به پا تنها پس نداشت دادن جواب ییتوانا و دیکش یم خجالت پوالد از افسون

 . شد خارج محضر از پوالد یپا

 

 بودند رفته همه دندیرس نیماش به یوقت و شدند خارج محضر از نفرات نیاخر

 اطراف به حواسش بود شده باعث استرس نیهم و داشت استرس اما افسون... 

 .نباشه

 

 ! شد یچ دینفهم

 به و کرد دنبال رو پوالد دست حرکت فقط...  زد صداش داد با پوالد چرا

 کرده حمله بهش که یمرد و بود چاقو یزیت دید که یزیچ تنها و برگشت عقب

 . بود

 

 فرو شکمش تو چاقو نکهیا از قبل...  داد نشون واکنش سرعت به اما شد شوکه

 چند و هیثان چند عرض در و اورد ادی به رو بود بلد که یدفاع فنون تمام بره

 نوک با محکم یلگد  بعد و  زد ضربه مرد ساعد به...  داد یجاخال مرحله

 . شد نیماش به صورتش محکم برخورد باعث و دیکوب ضارب  کمر به کفشش

 

 ها محافظ به نفرت از پر ینگاه با و رفت عقب افتاد مرد دست از چاقو یوقت

 !برسند مرد حساب به تا داد اجازه بود شیات سرتاپا که یپوالد و

 

 دور حمله نیا چون آورد دوام هیثان چند فقط شدنش شوکه...  داد هیتک نیماش به

 .نبود انتظار از

 . داشتند ادیز دشمن

 ؟ کدومشون اما  ادیشه دیشا ای و بود ردادیت کار دیشا

 



 . گرفت بغل زو هاش دست دیچیپ تنش به که ییسرما حس با

 یم زبون رو یفرد اسم هاش زدن داد نیب و زدیم داد داشت  هنوز پوالد 

 ... اما مرده کرد یم فکر افسون که آورد

 

 ...  دیلرز و شد درشت هاش چشم...  گذشت ذهنش از یفکر

 . دیپرس خودش از لب ریز

 ؟ دونسته یم مدت نیا ی همه پوالد و است زنده نکنه_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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________ 

 

 

 افسون که یتلفن از بعد پوالد شده رفع کامال خطر دیرس یم نظر به نکهیا با

  ، افتاد راه سرعت با و بشه نیماش سوار کرد مجبورش ، اوردین در سر ازش

 



 ! شدینم بدل و رد پوالد و افسون نیب یحرف چیه راه طول در

 یعصب پوالد و بود کرده اش کالفه که بود یسوال مشغول شدت به افسون فکر

 . بود

 !  کنه فوران خشمش لحظه هر بود ممکن و بود نیخشمگ

 

 !اش خانواده

 ! افسون ی خانواده

 !  بود دنشید بیاس امکان ان هر که یافسون

 

 ... کرد فرمون ی حواله یمشت و فشرد بهم رو هاش دندون ناخوداگاه

 

 هاش چشم نهیائ به ینگاه مین با و شیسر پشت نیماش مشکوک حرکت دنید با

 یها نیماش از گرفتن سبقت به شروع و دیکوب پدال یرو پا....  فشرد بهم رو

 !  بزاره جا رو بود بشیتعق درحال که ینیماش تا کرد ییجلو

 

 یکس نکهیا بدون خودش ی خونه به...  داد ثمر ساعت مین از بعد تالشش

 . شدند خونه وارد و دهیرس بشه متوجه

 نکهیا احتمال...  نداشت وجود افسون یمادر ی خونه به رفتن امکان فعال

 تونست ینم پوالد و بود باال یلیخ یریدرگ اومدن وحود به و کرده بشیتعق

 . کنه سکیر

 

 یکسان یبرا یبزرگ ی لقمه تونست یم هم کنار دوخانواده افراد تمام شدن جمع

 و خودش به رو حواسشون که بود بهتر پس باشه رندیبگ انتقام خواستند یم که

 . گذاشت یم ها خانواده از محافظت بعد

 



 ییخطا اگر اما کنه محافطت افسون از ییتنها به تونه یم که بود مطمئن پوالد

 ها یلیخ شک یب شدند یم ها خانواده نیب ساده یمهمون وارد و شدیم مرتکب

 در و کرد یم تیحما ها خانواده از دورادور بود بهتر پس دندید یم بیاس

 . کرد یم اوضاع نیا یبرا یفکر مناسب  یفرصت

 

 نیسنگ رو بازدمش و انداخت افسون به ینگاه مین کرد پارک رو نیماش یوقت

 .داد رونیب

 شک به که یافسون شدن متوجه شک یب و عقدشون روز تو یاتفاق نیچن

 . نبود انتظار از دور دیپرس ینم یسوال و بود رفته فرو توخودش یبیعج

 

 احتمال ان هر و بود ندیناخوشا کرده پنهان ازش رو مسائل یبعض پوالد نکهیا 

 . بود ادیز رهیبگ سر از رو هاش یلجباز افسون ای کنند دعوا نکهیا

 

 دستور و فرستاد اتفاق نیا یبان و باعث به یلعنت ، شد کینزد بهم ابروهاش

 : گفت

 ! شو ادهیپ_ 

 

........ 

 

 کس چیه اش خواسته طبق...  شدند خونه وارد سکوت در ، هم دوشادوش

 . نداشت حضور تاخونه

 

 یبازو هم پوالد...  کرد نگاهش حرف یب و ستادیا افسون شدن وارد بعدداز

 .دیپرس یعصب نیح همون در...  دیکش خودش دنبال و گرفت رو افسون

 ؟یگرفت سکوت ی روزه_ 



 

 . داد جواب لب ریز و شد رهیخ پوالد بلند قامت به پشت از افسون

 ! نه_ 

 

 .دیپرس و ستادیا اتاقش در یجلو ، اورد بازوش به یاروم فشار پوالد

 ؟ بده حالت_ 

 

 . داد حواب یا جمله تک باز افسون

 !  نه_ 

 

 که...  بزنه داد مبادا که... باشه اروم کرد یسع ، فشرد بهم رو هاش چشم 

 . کنه یخال افسون سر رو تشیعصبان مبادا

 : گفت و کرد رها رو بازوش دهیکش داخل به رو افسون و بازکرد رو اتاقش در

 . بشورم صورتمو رمیم من نیبش خوادیم دلت جا هر_ 

 

 یرو از رو لباسش مضطرب...  دهیترس...  زده جانیه...  یعصب افسون

 بازش ، رسوند پنجره به رو خودش شدن اروم یبرا و. زد چنگ نهیس ی قفسه

 . شد رونیب یبایز و سبز یفصا ی رهیخ و کرد

 

 دست دو هر با ، کرد بهتر رو حالش از یکم رونیب خنک یهوا دنیکش هیر به

 مشغولش فکر اما بود شده اروم یکم....  فشرد و گرفت رد پنجره یها لبه

 . نداشت دنیکش پس پا به یا عالقه و کردیم ییفرمانروا هم هنوز

 

  ؟ درسته یچ و غلطه یچ دونست ینم قایدق هنوز ، انداخت نییپا رو سرش



 وجه چیه به خواست ینم اما بود زهایچ یلیخ...  بود ناراحت...  بود یعصب

 بسازه پوالد ذهن تو خودش از یباز ی خاطره و کنه یبدخلق عقدشون روز تو

! 

 کنه صبر یلجباز و کردن دادیب و داد یجا به خواست یم دلش بار نیاول یبرا

 بهش رو زیچ همه پوالد که یوقت یبرا.... بعدا یبرا بزاره رو گرفتن جهینت و

 . دهیم حیتوض

 

 ! بود عقدشون روز ، امروز بود افتاده که هم یاتفاق هر ، زد یمحو لبخند

 لبخندش.... اداوردی به عقدشون لحظات تمام  و بست چشم و داد تکون یسر

 دست دوتا یوقت بعد لحظه چند اما ارومتر یکم قبلش تند تمیر و شد تر پررنگ

 لحظه هر جانیه فرط از کرد حس شد حلقه کمرش دور گرم تیغا به و بزرگ

 . ستهیبا قلبش که اس

 

 از پوالد و بگه یزیچ نتونست اما کرد بسته و باز یماه مثل بار چند رو دهنش

 و چسپوند افسون گوش به رو حرارتش پر یها لب و کرده استفاده تیموقع

 : گفت

 . رکیرجیج اروم_ 

 

 : گفت یسخت به افسون

 ... پوالد کن ولم_ 

 

 .کرد نجوا ربط یب و زد افسون ی گونه یا بوسه ، دیخند ییتوگلو و بم پوالد

 ! باش جانم_ 

 

 



✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 نیچن...  بود دهینشن پوالد از رو ییصدا تن نیچن حال به تا ، خورد جا افسون

 و مورد در مهم ی مسئله کی ، زیچ کی انگار اما بود دیبع پوالد از یارامش

 .کرد یم فرق گذشته پوالد   و االن پوالد  

 

  زد لبخند

 تو افسون ، بود کرده رییتغ یزیچ چه نبود مهم ، شد منتقل بهش پوالد آرامش

 . خواست یم رو داشتند که یارامش فقط و فقط لحظه نیا

 

 افسون ، شد آشنا افسون تن با کم کم تنش یگرما و پوالد ی نهیس اروم حرکت

 انقباض و یلجباز از دست جسمش بالخره و گرفت خو یکینزد نیا با ذره ذره

 . برداشت

 

 تا چسپوند پوالد ی شونه به شدیم که ییجا تا رو سرش و داد هیتک پوالد به

 بود کرده تعجب نرمشش و افسون موافقت از  پوالد...  بشه آروم قبل از شتریب



 افسون ی قهیشق به رو هاش لب...  شد زیچ همه الیخ یب که دینکش یطول اما

 : گفت دوباره و چسپوند

 !باش جانم_ 

 

 از عنصر تنها قلبش ، دیخند صورتش یرو پوالد یموها یسیخ حس با افسون

 شده بسته یها پلک...  بود برنداشته شدنش زده جانیه از دست که بود بدنش

 : گفت بود کشینزد که پوالد صورت به رهیخ و کرد باز مهین تا رو

 !  بعدها دیشا_ 

 

 بلند قدم کی ، چرخوند آغوشش تو رو افسون ، زد یطنتیش پر لبخند پوالد

 رو کرد یم نگاهش که رو افسون و نشست مبل نیتر کینزد یرو و برداشت

 شه بلند پوالد یپا یرو از تا کرد تقال و شد بلند افسون غیج نباریا ، نشوند پاش

 نکرار گوشش ریز و داشت نگهش بخوره تکون یا ذره نکهیا بدون پوالد اما

 .کرد

 . باش جانم_ 

 

 پوالد قدرت یجلو یشانس چیه بود مشخص...  کرد اخم شده سرخ افسون

 . شد میتسل  زود یلیخ پس نداره

 !  تر محرم یکس هر از و بود شوهرش حاال پوالد ، ادیب کوتاه بود بهتر دیشا

 

 کنه یم یباز باهاش داره پوالد که دیرس فکرش به ، انداخت نییپا رو سرش

 :  گفت پس

 !  بعدا_ 

 

 . داد جواب و داد باال ییابرو پوالد



 !  باش جانم!  نداره دهیفا مرگ از بعد دارو نوش_ 

 

 .داد ادامه پوالد ، دیگز لب افسون

 !  باش جانم.  باش تابانم شب ، ماه نیا  و کن انینما رخ_ 

 

 تمیر...  بود دهیشن قبال رو اهنگ نیا ، زد زل پوالد یها چشم تو افسون

 نهیس و افتاد یم پوالد ادی به تماما داد یم گوش رو اهنگ یوقت ، داشت ییبایز

 . اومد یم تنگ به داشتن دوست حس از اش

 . نبود مشخص کرد یم زمزمه رو شعر نیا چرا و یلیدل چه به پوالد

 . دیپرس خودش از

  ؟ داره دوستم بگه بهم خوادیم_ 

  ؟ کنه اعتراف خوادیم

 ؟ رهیبگ اعتراف من از خوادیم ای

 ؟ کنم ارومش نکهیا منظورش ای و

 

 

✨ 
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 بدونه خواستیم دلش و بود دهینشن رو یا کلمه چند ی جمله اون پوالد از قبال

 ! کنه یم نگاه یطور چه بهش و هیچ بهش احساسش تیواقع

 

 ؟ یخودخواه_ 

 ؟ یطلب انحصار

 ؟ یانگار مالک

 !؟ عشق....  دیشا ای و

 

 رو احساسش خواستینم دلش ، باشه اخر ی نهیگز پوالد جواب داد یم حیترح

 . بده هدر یقبل ی نهیگز سه یپا

 

 !  خواست یم رو پوالد

 ! خواست یم احساساتش تمام با کمال و تمام رو پوالد 

 

 . گرفت رو مشیتصم بعد و دیگز لب ، دیچرخ پوالد آغوش تو معذب

 

 . کرد خوندن به شروع و زد زل پوالد یها چشم به باال از و مایمستق

 برباد دگر رفته من صبر....  دل از ادیفر یا شدم قرارت یب...  دل از داد_

 ..... دل از داد....  دل از

 ... دل از داد

...  نپرستم را یکس تو از ریغ و تو از ریغ...  مستم و وانهید و وانهید و وانهید

 ! رانمیح عشقت از...  جانم به بسته و تو مست و تو دست دل



 

 هر...  زد لبخند شرمزده بده ادامه تونه ینم نیا از شتریب کرد حس یوقت و

 . بده ادامه نیا از شتریب نبود یاجیاحت چند

 . شد ینم نیا تر درشت هاش چشم و رفته فرو شوک تو پوالد

 ، باشه افسون کنهیم عالقه ابراز بهش داره  که یدختر شدینم باورش مطمئنا

 . باشه خودش نیا شدینم باورش هم افسون  که چند هر

 

 کرده انیغل احساساتش چنان حاال نداره یاحساس چیه کرد یم فکر که یکس

 چیه به بخواد نکهیا بدون لحظه در و نداشت رو باهاش مقابله ییتوانا که بود

 . بود برداشته احساسش تیواقع از پرده کنه فکر یزیچ

 

 اما آورد یم کم داشت کم کم...  داد هیتک پوالد ی شونه به رو سرش ، شد خم

 که یهمونجور رو سرش پس کرد یم تموم رو بود کرده شروع که یکار دیبا

 نیکمتر با و برد کینزد رو هاش لب...  چرخوند بود پوالد ی شونه یرو

 . کرد زمزمه  داشت سراغ خودش از که یناز و ییصدا

 ! حافظ جناب دوست را تو من_ 

 

 مین و آورد کمرش به یفشار  ، شد حلقه کمرش دور مکث یب پوالد یها دست

 : گفت خونسرد و داد هیتک افسون صورت به رو رخش

 یترس ینم... کنمایم چپت لقمه هی....  خانم رکیرجیج نشو نازدار یادیز_ 

 ؟ مگه

 

  به نسبت که پوالد ی نهیس یرو ، رو دستش ، شد تکرار افسون لبخند

 ، زدیم تندتر قلبش و شدیم نییپا و باال عیسر یتمیر با شیشگیهم یخونسرد

 : گفت و گذاشت

 ؟ یشد زده جانیه انگار ؟ یچ تو_ 



 

 ی شونه ، کرد سکوت تنها داد افسون به یجواب یحت نه و دیخند نه پوالد

 صورت دنید با و بشه رخ به رخ باهاش کرد مجبورش و گرفت رو افسون

 .دیپرس و زد یلبخند افسون براق یها چشم و شده سرخ

  ؟ شم زده جانیه دینبا_

 

 . زد لب و کرد لمسشون ، گرفت نشونه انگشتش سر با رو افسون یها لب

 از حرف و ینشست جلوم حالت نیا و صورت نیا با دنیکش پنجول بدون_  

 ! من نه سنگه کار بودن اروم تیموقع نیا تو...  یزنیم عالقه

 

 . زد لب صادقانه اما بچگونه پوالد ی جاذبه محو افسون 

  ؟ یواقعن_ 

 

 به یا عالقه...  برداشت رو نشونیب ی فاصله ، برد کینزد رو سرش پوالد 

 . نداشت هاش خواسته کردن رد

 !  بود محاالت از براش کردن صبر

 . دیبوس دیبا رو یخواستن افسون گذشت ذهنش از 

 !  ریناپذ یریس و مهابا یب 

 . شد خواهد هم خشونت افسون دنیبوس محض به نداشت شک

 . بودند بوده کرده انیطغ التشیتما و احساسات 

 یتازگ به که بود ییها خواسته از یکی تنها افسون دنیبوس ، نبود  بیعج

 . شدیم براورده داشت

 



 ، شد شروع اش بوسه دیرس افسون یلبها ی   زده تب ی  سرخ به که لبهاش

 به قبل از تر تنگ رو افسون توانش و کشش تمام با و دیکش شعله اش خواسته

 . گرفت کام وجودش از و چسپوند خودش
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 ! دیبوس و دیبوس

 . نبود زمان گذر متوجه ، ساعت ای قهیدق...  لحظه

 به رو جاش و شد محو هاش دست  نیب افسون تن لرزش کم کم که دیبوس انقدر

 . داد نیریش اما انهیناش چند هر یا یهمراه و نیدلنش ییگرما

 کرد جدا پهلوش از رو دستش ، بره جلوتر کردیم بشیترغ افسون بودن بکر

 رو افسون بدن یدما رفتن نییپا یوقت اما رفت باالتر و رسوند کمرش به... 

 . برداشت نوازشش از دست کرد حس

 !  ترسوندش یم دینبا

 



 که ییها لب به رهیخ و داد فاصله بود شده دعوتش که یبهشت از رو هاش لب

 : گفت بود دیلرزیم و شده قرمز قبل از شتریب

 ! آروم_ 

 

 ییتوانا حاظر حال در...  کرد مشت پوالد گردن پشت رو هاش دست افسون

 : گفت و انداخت ریز به سر پس نداشت رو پوالد  یها چشم تو کردن نگاه

 . دیببخش_ 

 

 . بود یدنید مظلوم افسون  ...  داد باال ابرو پوالد

 کرد مجبورش و گرفت رو افسون ی چونه ، گرفت کمان باال به لبش ی گوشه

 :گفت  و کنه بلند سر

 . دمیند ازت ویرفتار نیهمچ حاال تا که بهیعج_ 

 

 

 به زده باخجالت...   کرد درشت چشم  اخمش دنیکش درهم با همزمان افسون

 . دیتوپ پوالد

 !  گفته یک نه_ 

 . یشد چرا_

 . نشدم_ 

 ! یشد_

 

 . دیکش غیج و شد سرخ سرخ   پوالد اصرار از کالفه افسون

 . نشدم_ 

 



 . دیپرس یضربت...  دیخند پوالد

 . بود یچ واسه یخواه معذرت اون پس_ 

 

 کنان پته تته و چرخوند مخالف سمت به رو سرش و گفت"   ینیه" ناخوداگاه 

 : گفت

 .... خوب...  خوب... خوب_ 

 

 به حرف یب و دیگز رو لبش ی گوشه کنه دایپ یدرست یجواب نتونست یوقت و

 . شد رهیخ پنجره

 . نداشت یفرار راه چیه و کرده ریگ پوالد ی تله تو

 !  نداشت هم یدرست یجواب 

  یبیعج شکل به ، شد یم محسوب دروغ نکهیا بر عالوه زدیم که یحرف هر

 .اومد یم نظر به هم مضحک

 

 . بود داده دست از رو احساساتش کنترل که بود نیا تیواقع

 فقط اما بره جلو بود داد اجازه پوالد به و داده وا بوسه نیاول و آغوش نیاول با

 لیدل نیهم به کرد یم فکر باالتر مراحل به اگر بود زود یلیخ...  بوسه یبرا

 . بود زده خشکش زده وحشت کمرش یرو پوالد دست یگرما حس با

 

 کرده دیناام رو پوالد دیشا که داد دست بهش حس نیا پوالد اروم ی زمزمه با

 یخواه معذرت مظلومانه بود کرده دایپ انیجر نشونیب که یاتفاقات ریتاث تحت و

 نیچن تو یحت و باشه ثیخب تونه یم حد چه تا پوالد که نبود ادشی اما بود کرده

 . کنه تشیاذ یتیموقع
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 افسون به مرد اون ی حمله ی صحنه یا لحظه ، کرد تنگ رو هاش چشم پوالد

 آغوشش تو افسون ی کالفه خوردن تکون با اما شد یعصب و اومد ادشی

 . رفتند نیب از و اوردهین دووم خشم و تیعصبان

 حد نیا تا بتونه که کرد ینم فکر رهیبگ اغوشش تو رو افسون نکهیا از قبل تا

 ....  بشه اروم

 ! کنه ارومش بتونه افسون حد نیا تا

 . کرد زیر رو هاش چشم

 

 : گفت لب ریز

 ! یلعنت_ 

 

 !  باش جانم بود گفته

 ؟ بود شده بشینص یچ اخر در اما بود زده سرش به افسون کردن تیاذ هوس

 



 ؟! اعتراف

 . افسون سمت از عشق به اعتراف

 .. ریگ بانیگر و منتظره ریغ

 

 و ها یلجباز برخالف روش به رو دختر اما بود سخت یزیچ نیچن باور

 نیتحس پوالد نظر در رو افسون نیهم و بود شجاع تینها یب هاش تیمظلوم

 .بود کرده زیبرانگ

 

 تونست یم موضوع نیا به کردن فکر نیا از شتریب ، کرد باز رو هاش اخم

 دست که کرد وانمود حایترج پس ارهیب وجود به رو یاجتناب قابل ریغ تیموقع

 .دیپرس و برنداشته افسون کردن تیاذ سر از

 ؟ کوچولو جاسوس خورده موش زبونتو_

 

   یتیعصبان و دیکش یقیعم نفس افسون

 .داد جواب تند ، داد قورت و دادیم نشون رو خودش کم کم که

 !  سرجاشه نه_ 

 ؟ یکنینم نگام چرا حاال....  خوبه_

 

 پوالد که حاال...  خورد نیچ چشمش ی گوشه ، کرد غنچه رو هاش لب افسون

 . کرد یم خالص رو خودش و گفت یم رو تیواقع دیبا نبود بردار دست

 . رفت نییپا حرص از پر چند هر صداش

 !  کشم یم خجالت چون...  چون_ 

 

 : گفت ملتمس و دیچرخ...  شد راحت الشیخ و زد رو حرفش یوقت



 !  پوالد خدا رو تو شو الیخ یب_ 

 

 .بود شده ریغافلگ...  نداد یجواب پوالد

 نجوا اما نابکار بعد کرد لمس رو افسون ی گونه اش اشاره انگشت ی کناره با 

 : گفت گونه

 .  بزنم گازت بخوام که نشو سرخ بیس....  افسون نکن_ 

 

 گرفت اغوشش در تنگ و زده هاش لب به بار نیآخر یبرا نرم یا بوسه و

 . بده انجام لیم برخالف یکار و بده اش خواسته به تن که مبادا
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 کرد مجبور رو کرد یم یلجباز و شیواقع خود به  بود برگشته باز که یافسون

 اتاق از ها محافظ به زدن سر ی بهانه به و کنه استراحت یکم تختش یرو

 . شد خارج



 با و گرفته رو دستش مچ افسون شه بلند تخت یرو از بخواد نکهیا از قبل

 .دیپرس افتاده نییپا یسر

  ؟ پوالد یگفت مامانم به_ 

 

 و کرد جدا مچش از ینرم به رو دستش افسون به کردن نگاه بدون پوالد

 .داد جواب

 فقط هم یمهمون...  میباش جا هی هممون خطرناکه فعال...  گفتم بهش قبال_ 

 کنهیم جور نبودمون یبرا خوب ی بهانه هی مادرت مطمئنم که بودن ها خانواده

. 

 

 : گفت خفه و کرد پنهان بالشت تو رو سرش ، دیکش پس رو دستش افسون

 ! باشه_ 

 

 یخوب به پوالد...  بود نگران و یعصب  دنیکش خجالت بر عالوه شک یب

 .  کرد یم درک رو افسون

 خاطر تعلق بهشون اندازه یب که یکسان تنها....  ات خانواده بودن خطر در

 . ارهیب وجود به رو یسخت تیموقع تونست یم یدار

 و دیکش افسون گردن یرو تا رو رنگش رهیت نازک ی ملحفه...  دیچرخ یکم

 : گفت تیجد با و مصمم

...  بزنه صدمه هامون خانواده به یکس دمینم اجازه...  افسون نباش نگران_ 

 ....  کنمیم قطع مونیزندگ از کال دستشو یزود به

 

 نوازش رو بود دهیچسپ بالشت به صورتش هنوز که افسون یموها خواست و

 ریتاث صداش تو تیجد دادیم اجازه بود بهتر ، شد مونیپش راه نیب در که کنه

 دارتیب گهید ساعت کی...  بخواب کمی"  گفتن به فقط پس بزاره رو خودش

 . شد خارج اتاق از و شده بلند تخت یرو از و کرد اکتفا"  کنمیم



 

 با دیبا... برداشت رو تلفنش و رفت اش یمخف نگیپارک سمت به راست کی

 . گرفت یم تماس ارسالن

 . شدیم حرکاتش متوجه یکس دینبا اما بود رفته لو تشیهو که چند هر

 دیچیپ گوشش تو بوق یصدا بالخره نکهیا تا آورد یم فشار ها دکمه به یعصب

 . شد برقرار تماس  بعد و

 

 . داد جواب تلفن پشت از تیجد با ارسالن

 . شنومیم بگو...  سالم_ 

 

 . داد رونیب عصبانبت با رو نفسش پوالد

 تو که کننیم یغلط چه تیچلفت پا و دست یمامورا اون بگو من به قایدق_ 

...  جلودار؟ نه و شهیم خبردار نه چکسیه و شهیم حمله من زن به روشن روز

 . شدیم یبستر مارستانیب ای دیبا االن نبود بلد یشخص دفاع افسون اگر یفهمیم

 

 . زد ادیفر خونش اومدن جوش به با و

 ! قبرستون ی نهیس ای_

 

 بود داده قول...  داد یم پوالد به رو حق ، کرد سکوت خط پشت از ارسالن

 به ، عقدش روز قایدق و بپردازه پوالد ی خانواده از محافظت به کمال و تمام

 .بشوند یزیچ متوجه مامورهاش یحت نکهیا بدون بود شده حمله همسرش

 

   بود یعصبان...  رفت فرو درهم هاش اخم

 نیا اما بگذره یا یانگار سهل نیچن بابت مامورهاش از که نبود قرار....

 . کرد ینم دوا پوالد از یدرد موضوع



 اتفاق شک یب نبود بلد یشخص دفاع افسون اگر ، نداشت جواب حق حرف

 .داد یم رخ یوحشتناک

 

 کابوس رفت یم هما ی جنازه از که یخون هنوز ، فشرد بهم رو هاش دندون

 بود نتونسته و کنه محافظت بود داده قول که بود ادشی هنوز...  بود هاش شب

 به سالم و حیصح کنه کمکش بود گرفته قول ازش اطالعات یازا در هما....

 . برگشت اش خونه به که بود اش جنازه نیا اخر در اما برگرده اش خونه

 

 فشیوظ بود نتونسته...  گرفت درد فکش که اورد فشار هاش دندون به چنان

 . شد یم تکرار دوباره داشت خیتار حاال و بده انجام یدرست به رو

 تونست ینم افتاد یم پوالد کانینزد از یکی ای و افسون یبرا یاتفاق اگر نباریا

 . شدیم الوده خون به دستش  شک بدون و کنه کنترل رو پوالد عنوان چیه به

 

 و اجسام شکستن یصدا...  دهایب و داد به سکوت در...  دیکش قیعم ینفس

 یوقت اخر در و داد گوش کرد یم مهرافتاب گروه نثار پوالد که ییها راهیبدوب

 : گفت شد اروم یکم پوالد که

 دردت به که دارم اطالعات یسر هی یشگیهم یجا همون ایب یشد که اروم_ 

 . خوره یم

 

 . دیغر پوالد

 !یاطالعات چه_ 

 

 .داد جواب توام یارامش با ارسالن

 کنار زارمتیم یبد دست از تویخونسرد یبخوا اگر اما یفهمیم یاومد یوقت_ 

 . پوالد



 

 یبرنم حرفش از دونستیم...  شناختیم رو ارسالن ، کرد سکوت پوالد

 با پس نداشت شدن گذاشته کنار به یا عالقه تیعصبان نیع در.... گرده

 : گفت خشونت

 زیچ همه الیخ یب وگرنه یباش داشته یخوب اطالعات دوارمیام...  امیم فردا_ 

 کنمیم هیتک بهتون که هیبار نیاخر نیا...  جلو رمیم خودم روش با و شمیم

 . ارسالن

 

 . داد جواب و اورد اش یشونیپ به یفشار مشت با ارسالن

 . نمتیبیم فردا...  نکن یا اضافه حرکت چیه فعال...  خوب یلیخ_ 

 

 ، انداخت نامرتبش لباس و نیاست به ینگاه مین پوالد ، شد قطع که تماس

 ها محافظ به یسر بود بهتر...  شد خارج نگیپارک از و کرد مرتب رو لباسش

 شب یبرا سبک ییغذا و زنونه لباس دست چند خواست یم مهیحک از و زدیم

 . کنه اماده

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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________________ 

 

 

 وارد داشت افسون مادر با که یتماس و خونه حفاظت کامل   یبررس از بعد

 شده وصل ییرایپذ به در کی با تنها  که یپشت قسمت در واقع ی اشپزخونه

 . شد ، بود

 

 ی هیته حال در و بوده اشپزخونه تو ماهرو و مهیحک عصر هر معمول   طبق

 . بودند غذا

 

 . داد سالم و اورد خودش به رو مهیحک یا سرفه تک با و کرد اخم

 اومد یم شیپ کم....  خوردند جا اشپزخونه تو پوالد دنید با ماهرو و مهیحک

 . بره اشپزخونه به شخصا پوالد

 

 با رو هاش دست عجله با که یحال در بعد و کرد سکوت هیثان چند مهیحک

 . دیپرس کرد یم خشک دستمال

  ؟ آقا شده یزیچ_ 

 

 کنار رو ینهاخور زیم یها یصندل از یکی ، شد آشپزخونه وارد کامال پوالد

 : گفت و نشست...  دیکش

 زنونه لباس دست هی نکهیا و دیکن درست سبک یغذا هی شب یبرا خوامیم_ 

 ....  دارم الزم

 



 پوالد دوم صحبت دوم قسمت ، شد ینم نیا از تر درشت مهیحک یها چشم

 خونه به رو همسرش پوالد داشت خبر...  دیگز لب....  بود کرده اش شوکه

 درک رو پوالد خواستن لباس لیدل اما نباشه خونه تو یکس داده دستور و آورده

 .کرد ینم

 

 .دیپرس کنان من من 

 ؟ شده یزیچ ؟ اقا زنونه لباس_

 

 . داد جواب و زده پلک حوصله یب پوالد

 ... نجایا آوردم لشیوسا برداشتن بدون رو افسون_

 

 بشه جیگ که بود یعیطب و  نداشت خبر هیقض از ، کرد نگاهش متعجب مهیحک

. 

 سوال کشش و بود حوصله یب یواقع یمعنا به...  بود یعصب هنوز پوالد 

 رو سرش و دیکوب زیم یرو ، رو دستش پس نداشت دادن جواب و دنیپرس

 .انداخت نییپا

 

 بشه اروم یکم تا کرد سکوت ، کرد یم یادب یب دینبا و بود شتریب مهیحک سن

  ی دهیترس یها صورت با و برد باال رو سرش بعد قهیدق چند... 

 . نکرد یتالش کردنشون اروم یبرا اما شد رو به رو ماهرو و مهیحک 

 

 ! نداشت کار نیا به یا عالقه واقع در

 چیه دست از یکار و بود متشنج بود خونه صاحب که یپوالد و خونه یفضا

 نکهیا ، تیواقع از یقسمت گفتن با و گرفت هوا از یکام....  اومد ینم بر کس



 متوجه مهیحک تا کرد شروع گرفته قرار سوقصد مورد عقدشون از بعد افسون

 . بشه تیوضع

 

 و دیکوب دستش پشت به نگران و ناراحت پوالد حاتیتوض دنیشن با مهیحک

 : گفت

 ؟ خوبن خانم افسون  االن.... شنیم دایپ ییآدما چه دور به خدا_ 

 

 .داد جواب ظیغ پر و کرده اخم پوالد

 ... خوبه افسون_ 

 

 .دیپرس کنه صحبت به شروع مهیحک باز بده اجازه نکهیا بدون و

 ؟یدار گفتمو که یلباس_ 

 

 : گفت و داد خودش به یجرات ماهرو ، انداخت ماهرو به ینگاه مین مهیحک

 ؟ بخرم و برم الزمه اگر...  نه ای شهیم اشون اندازه دونمینم فقط اقا هست_

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 



 [۲۲:۲۵ ،۲۰۱۸/۱۰/۲۳(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 344_پست#

 

 : گفت ماهرو جواب در و شد بلند پوالد

 نباشه اش اندازه اگر.... منتظرم ییرایپذ تو...   اریب لباس دست هی فعال_ 

 .. کنمیم خبرت

 

 صداش مهیحک که گرفت شیپ در رو رونیب راه یا اضافه حرف چیه بدون و

 . زد

 ؟ آقا_

 

 و شد خارج اشپزخونه از ماهرو ، کرد نگاهش منتظر و برگشت عقب به 

 .دیپرس دیترد از پر کاملش خروج از بعد مهیحک

  ؟ ندارن یمقو یغذا به ازین خانم افسون_ 

 

 بعد اما بود نشده مهیحک سوال لیدل متوجه ابتدا در ، کرد نگاهش یا هیثان 

 تک با و کرد مشت دهنش یجلو رو دستش شد روشن براش زیچ همه یوقت

 . داد جواب بود بودنش معذب از یحاک که یا سرفه

 . دیکن اماده سبک یغذا هی شب یبرا...  دیخواب بود خسته...  ستین الزم_ 

 

 با رو اشپزخونه بگه یچ خوادیم مهیحک که بمونه منتظر نکهیا بدون نباریا و

 . کرد ترک بلند یها قدم

 



 ی دسته یرو ، رو یها لباس....  برگشت اتاقش به دست به لباس بعد قهیدق ده

 رهیخ بردیم سر به خواب در که افسون به و نشست تخت ی لبه...  گذاشت مبل

 . شد

 

 به عرق یها قطره...  نداره یاروم خواب بود مشخص و بود کرده اخم

 . شدند یم گم موهاش داخل و اومدند یم نییپا شیشونیپ و گونه از یاروم

 

 و داشته نگه سرش یرو مصرانه که یا یروسر ادیز خوردن تکون خاطر به

 ینم پوالد اما بود رفته کنار کامال نهیبب رو موهاش بود نداده اجازه پوالد به

 ختهیر درهم و یوحش که افسون ی پسرونه و کوتاه یموها دنید بابت تونست

 . باشه خوشحال کننده رهیخ و بایز چند هر ، بود شده پخش بالشت یرو

 

 تو پوالد نظر در ، نداشت یخوش حال و بود یعصب افسون که موضوع نیا

 . بود عقل از دور واقعا یجانب امور به توجه و بودند کرده ریگ تیموقع نیبدتر

 

 ی   الله...  کرد پرت یکنار به کرده باز رو افسون گردن دور یروسر یعصب

 نرم زده اش گونه به یا بوسه و کرد لمس رو افسون عرق   از سیخ گوش  

 .کرد زمزمه

 امروز که یاون دست... ینیبب بیاس زارمینم....   اروم....  افسون اروم_ 

 . شکنمیم کننو تتیاذ خوانیم که ییاونا و کرد حمله بهت

 

 دیکش باال کنه داریب نکهیا بدون رو افسون...  رسوند تخت تاج به رو خودش و

 به رو بود دهیپرس ازش مهیحک که یسوال....  داد هیتک اش نهیس به پهلو به و

 . آورد ادی

 



 بود نتونسته عمرش تو نیاول یبرا...  گرفت اش خنده تیعصبان با همراه

 شکل به اون بر عالوه...  کنه دایپ بود دهیپرس ازش که یسوال یبرا یجواب

 بلند یها قدم با و کرده اکتفا کوتاه یجواب به حایترج پس بود شده معذب یبیعج

 .بود شده خارج اشپزخونه از

 

 ریز و زد کنار رو افسون توصورت افتاده یموها....  آورد نییپا رو سرش

 : گفت لب

 و کنم یم ات زده خجالت موقعش به...  کوچولو جاسوس واست زوده هنوز_ 

 ...  لباتو اون

 

 و نداده ادامه رو حرفش بده دستش کار افسون دنیببوس به لیم نکهیا از قبل و

 ...  کرد سکوت

 

 دست با و داشت نگه رو افسون دست کی با.... شد جا جابه جاش تو یکم

 افسون بد حال نمک نم و کم کم نکهیا تا کرد موهاش نوازش به شروع گهید

 که موند حالت اون تو انقدر یطرف از....  بخوابه راحت تونست و شد اروم

 . شد بسته هاش چشم و کرد غلبه بهش خواب

 

 

✨ 

✨✨ 
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 هاش چشم....  بخوره تکون تونهینم و کرده ریگ گرم یجا هی تو کرد احساس

 . کرد باز رو هاش چشم خسته و دیلرز

 لیوسا ، اتاق از یقسمت ییروشنا از یا وارونه مهین ینما دید که یزیچ نیاول

 . زد پلک پلک...  بود یورود در و اتاق تو

 به یفشار دست کف با ، بود دهیخواب معمول حد از باالتر یبیعج شکل به

 . آورد تنش ریز بالشت

 

 : گفت لب ریز و کرد اخم

 . نبود سخت انقدر بالشتم ، بهیعج_

 

 کرده ریگ واقعا...  نتونست اما بشه بلند تا کرد ستون رو دستش ، زد پلک باز

 افتادنش ریگ باعث یچ نهیبب قایدق دادینم اجازه اتاق کیتار مهین یفضا و بود

 . شده

 

 جاش تو منگ و جیگ...  کرد ریگ شتریب ، شد قبل از بدتر تیموقع اما کرد تقال

 داد هیتک  بیغر و بیعج بالشت به رو سرش...  دیچرخ کم یلیخ و یسخت به

 هاش چشم گوشش و ها دست ریز مانند گومب گومب یطپش لمس با نکهیا تا

 . شد درشت

 

 داده هیتک بهش که نبود بالشت نیا ، برد باال ضرب به رو تنش از یمین و سر

 داشتانقدر که بود پوالد قلب ، قلب نیا شک یب و بود قلب هی یصدا نیا...  بود

 . دیتپ یم یقو



 

 یبررس به شروع و داد قورت رو دهنش اب...  دیپر سرش از کامال خواب

 . کرد تشیموقع

 

 !؟ نداشت خبر هم خودش که پوالد بغل تو بود رفته یک

 !؟ بود داد هیتک بهش ینجوریا یک

 !؟ بده لم اش نهیس رو راحت انقدر بود کرده جرات چطور اصال

 

 فاصله چیه که بودش گرفته اغوش تو تنگ چنان پوالد ، گرفت گر تنش تمام

 . شدیم اب خجالت از داشت افسون و نمونده یا

 

 خودش به و کرد عادت یکیتار به کم کم هاش چشم ، شد رهیخ اطرافش به

 رفتن نییپا باال از و بود بسته هاش چشم پوالد ، کرد بلند سر و داده یجرات

 . نشده داریب و خوابه هنوز که بود مشخص اش نهیس اروم

 

 . دینال لب ریز

 . خوابه شکر رو خدا_ 

 

 بود دهیچیپ دورش ریزنج مثل که پوالد دست ریز از یسخت به رو دستش و

 یم یسع بود که یشکل هر به دیبا ، گرفت ینرم به رو مچش و دیکش رونیب

 . بشه خالص کرده ریگ توش که یتیوضع از کرد

 

 کرد یم تالش که بار هر ، بود دهیفا یب اما دیکش باال رو پوالد دست ، فشار با

 یم بهش قبل از شتریب و شد یم شتریب کمرش دور پوالد یها دست فشار

 . دیچسپ



 

 کنه رهاش پوالد بود محال ، شد میتسل که دینکش یطول اما کرد تقال و کرد تقال

 زیر حرص پر و دیکوب پوالد ی گونه به میمال و انگشت سر با.... کرد اخم ،

 : گفت

 . شکست کمرم...  اخه ادهیز انقدر چرا زورت....  واقعا یدسر وید_ 

 

 ، داد تکون پوالد ی نهیس به رو سرش نخورد یتکون پوالد و شد خسته یوقت و

 . نداشت یا دهیفا

 . نداشت یثمر چیه که بود یحاصل یب تالش 

 

 

 یم و بود کرده ریگ ، کرده ریگ ادیص کمند تو که ییاهو مثل ، دیکش یاه

 . دیترس

 از ، دهیچسپ پوالد به یمانع چیه بدون که نیا از و کننده ونهید یکینزد نیا از

 . دشیکش یم اتش به و شدیم منتقل بهش پوالد تن از که یحرارت و گرما

 

 

✨ 

✨✨ 
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 بلندش یها طپش یصدا از بود شده پر گوشش که دیکوبیم محکم چنان قلبش

 ...  زد لبخند... 

 ایدن درد نیتر بخش لذت پوالد تب تو سوختن اما سوختیم تب تو داشت انگار

 . بود

 

 بودنش سالم و بودن زنده ، بود کرده عاشقش که یمرد قلب یصدا دنیشن

 . کنه دایپ دست بهش تونست یم که بود یارامش نیبهتر

 

 . زد لب

 . بهشته نجایا_ 

 

 باال رو خودش یکم بود شده کند نفسش که یحال در و داد یجرات خودش به و

 . دیبوس نرم رو اش گونه و رفت جلوتر پوالد ی رهیخ ، دیکش

 

 ، بست رو هاش چشم ، رفت بند نفسش پوالد شیر ته با هاش لب برخورد از

 .کرد نجوا دار خش وفتهیب هیگر به نکهیا از قبل و کرد مشت رو دستش

 

 . دارم دوستت_ 

 

 دنیشن با اما بزاره پوالد ی نهیس رو سرش دوباره و بره عقب خواست و

 . زد خشکش گوشش کنار پوالد بم یصدا

 بهشت تو! ... چسپهیم شتریب یداریب تو ، دارم دوستت نگو خوابم یوقت_ 

  گذشت؟ خوش



 

 سخت یا بوسه پوالد یوقت اما شد سنگ به لیتبد ، زد خشکش ابتدا در افسون

 پوالد ی نهیس به شتاب به رو هاش دست...  دیپر جا از نشوند گوشش یرو

 . زد داد حال همون در...  کنه فرار دستش از تا دیکوب

  ؟یبود داریب...  ب_ 

 

 : گفت و داشت نگه محکم رو افسون ، دیخند بلند پوالد

 ...  بدم دست از اتویدلبر کنم فک درصد هی_ 

 

 .دیپرس پته تته...  رهیمیم داره کرد حس ، دیپر افسون پلک

 ؟یداریب  یک... ک... از... از_ 

 

 باهاش همراه ، دیچسپ سفت رو افسون ، زد برق یکیتار تو پوالد یها چشم

 با نشست صاف یوقت...  کرد روشن ، رو یعسل یرو چراغ و شد خم

 . داد جواب شرارت

 . دیچسپ بدجور...  اولش از_ 

 

 اب داشت  قتایحق....  شد یم هوش یب داشت کم کم ، دیگز رو لبش افسون

 یوقت بعد و کرد تقال باز پس بود زده گولش پوالد...  بود هم یعصبان...  شدیم

 با یاپیپ دیرس تیعصبان حد سر به پوالد توسط گرفتن قرار حیتفر مورد از

 : گفت و دیکوب پوالد ی نهیس به محکم مشت

 ....  ی پسره....  ی پسره کن ولم_ 

 

 بده نسبت پوالد به بتونه که نبود یا جمله چیه...  کنه کامل رو حرفش نتونست

 . بودند کرده قفل اش چارهیب ذهن و مغزش... 



 

 باالتر رو افسون...  کرد کم رو هاش دست فشار ، زد لبخند حیتفر پر اما پوالد

 گردنش پشت به رو هاش لب بعد داد هیتک اش شونه به رو سرش و دیکش

 : گفت کشدار و چسپوند

 اگر حاال...  کنم چپت لقمه هی خوامیم...  رکیرجیج یا خوشمزه بس از_  

 ؟ باشه....  ضررته به که نخور تکون کنه لقمت هی وهید اقا یخواینم

 

 رو پوالد و ختیر یم وجود تمام از بودن پاک ، دیلرز پوالد دست نیب افسون

 کام به اما دیکش قیعم ینفس...  داشت یم وا داشتنش نگه به قبل از شتریب

 باز آروم رو هاش دست خواست پس نبود کردنش اروم یارای هم هوا دنیکش

 ! نشد ، نتونست اما بزاره راحت افسون و کنه

 

 یب یصدا بعد ، شد حلقه گردنش دور و آومده باال آروم افسون یها دست

 . دیشن رو جونش

 ... خدا رو تو....  پوالد نکن تمیاذ.. ا فقط...  ف...  باشه...  ب_ 

 

 چاقو که مرد اون یها دست و رفت یم حتما دیبا ، فشرد بهم رو هاش دندون

 بار یبرا ارزشمند یا نهیگنج مثل ، کرد یم قلم رو بود گرفته افسون سمت به

 بدون و داد هیتک اش نهیس به ، کرد حلقه افسون کمر دور رو هاش دست دوم

 : گفت جذاب و نرم...  دییبو رو موهاش کنه دور گردنش از رو سرش نکهیا

 برات جونشم دوسر وید یباش که جونم اروم...  افسون بمون همونجا فقط تو_ 

 ... دهیم

 

 

✨ 
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_________ 

 

 

 به تونست ینم نیا از شتریب و بود گذرونده وقت حموم داخل یکاف ی اندازه به

 . کنه پنهان رو خودش کردن عوض لباس و حموم ی بهونه

 

 . گرفت گر سرتاپا ، شد سرخ دوباره و دیگز لب

 !  نبود یشک ، داشت رو کردنش ونهید قصد پوالد

 کنترل قابل ریغ نیا از کالفه ، انداخت نهیآئ تو ی زده خجالت افسون به ینگاه

  رو حوله و کرد غنچه رو هاش لب بدنش یها واکنش و احساسات بودن

 : گفت لب ریز و دیکش موهاش یرو قبل از تر محکم

  ؟ سنگه از ؟ هیچ از خودش ستین معلوم....  کنمیم سکته اخرش_ 

 

 تو...  دیکش نییپا رو حوله....  شد حرکت یب سرش یرو هاش دست بعد و

 . شد جمع خودش

 با بود دهید امروز که یپوالد...  کنه یم اشتباه دید یم کرد یم فکر که خوب

 . داشت فرق یلیخ شیپ روز چند پوالد



 ... تر مهربون

 ... تر نرم

 ... تر گرم

 

 . دینال بایتقر پوشوندن دست کف با و گرفته باال رو سرش و

  ؟ رونیب برم یجور چه اخه...  شده ترم جذاب...  اخخخخ_ 

 

 به اش تنه و رفت عقب عقب به یجور پروندش جا از ، خورد در به یا تقه

 و گفت یبلند اخ...."   خورد وارید به  دهیچسپ کمد به مچش و یکنار وارید

 . دیچسپ رو مچش

 

 . دیچیپ حموم تو پوالد یصدا در پشت از

 شد؟ یچ ؟ خوبه حالت افسون_ 

 

 پوالد کرد یم فکر که یزمان اون چه...  بود زده گند قبل از شتریب ، دیگز لب

 .... االن چه و بود زده اورو خجالت یحرفا اون یحت و بالشته

 

 بود پوالد نیا باز...  نشد باز در بودن قفل لیدل به اما دیچرخ در ی رهیدستگ

 .زدیم صداش در پشت از یعصب که

 ؟؟؟! افسون_ 

 

 در ی رهیدستگ و در نکهیا از قبل سرعت به و آورد مچش به یا گهید فشار

 . داد جواب بشکنه پوالد توسط

 . نبود یزیچ...  امیم االن...  خوبم_ 



 

 دهید بیآس مچ به انداختن نگاه بدون....  انداخت سرش یرو ، رو اش حوله و

 کرد باز رو قفل سالمش دست با بود کرده پنهانش لباس بلند نیاست ریز که اش

 . شد خارج حمام از و

 

 نصفه لبخند...  باشه آروم کرد یسع ، بود آلود اخم پوالد دید که یزیچ نیاول

 زار تنش تو که رو لباس نیواست... بست سرش پشت رو در....  زد یا مهین

 .دیپرس و دیکش تر نییپا زدیم

 ؟ یسادیوا نجایا چرا_

 

 شروع و رفت جلو اخم حفط با بده رو جوابش نکهیا بدون ، داد باال ابرو پوالد

 تو پهلوش به پوالد دست برخورد محض به افسون ، کرد افسون یبررس به

 نیا از شتریب اما کرد یم درد مچش....  رفت عقب قدم کی شده جمع خودش

 زود یلیخ دستش کرد یم فکر یسادگ به...  نداشت رو پوالد به یکینزد کشش

 تیجد با پوالد اما بشه آردم تا بمونه دور پوالد از کمی بتونه دیشا و شهیم خوب

 : گفت خشن و سخت و گرفت رو بازوش کنه فرار نکهیا از قبل

 . سرجات سایوا_ 

 

 که پوالد سر بعد هیثان چند...  خورد تکون تنش که آورد بازوش به یفشار و

 .دشیکش تخت سمت به و انداخت بهش یمتاسف نگاه...  اومد باال بود نییپا

 

 .دیپرس و دیکش پس آروم رو دستش ، شد هول افسون

 ؟ یکن ولش شهیم گرفت درد دستم خبره؟ چه ؟ پوالد شده یچ_ 

 

 بیاس که یدست یبازو و نشوندش تخت یرو  افسون مخالفت به یوقع پوالد

 .زد تشر زدیم زانو که یحال در و گرفت رو بود دهید



 ... شیبپوشون درست کن جمع حواستو یکن پنهان ویزیچ یبخوا نکهیا قبل_

 

 و گرفت باال اطیاحت با رو دستش و زد باال بود شده یخون که رو نشیاست 

 .دیپرس

 ؟یخوب ینگفت ؟ هیچ نیا_ 

  

 .داد جواب کنان من من...  شد جمع درد سر از افسون چشم گوشه

 . شهیم خوب خودش کردم فکر .. ادیب خون دمیند...  من... من_

 

 اما حرص از پر بایتقر و نداد اجازه پوالد که دیکش عقب اراده یب رو دستش و

 .دیپرس اروم

 ؟ ترسوندمت  ؟یترسیم ازم ؟ عقب یکشیم خودتو انقدر یچ واسه_ 

 

 رفتارش کرد ینم فکر... یآزردگ از بود پر پوالد یها چشم ، خورد جا افسون

 :  گفت و شد خم گرفته و ناراحت...  بشه شدنش تیاذ باعث حد نیا تا

 !  ستین یجور نیا نه_ 

 

 .شد بلند ، کرد رها رو افسون دست پوالد

 ... دمید اشتباه هم ترسونتو نگاه اون ؟ توهمه دنتیکش کنار  یبگ یخوایم_ 

 

 .داد ادامه و گفت یپوف و

 . نده تکونش...  ببندم دستتو ارمیب لهیوس رمیم_ 

 

 ... کشهیم خجالت فقط که بگه تا نداد مهلت افسون به و شد خارج در از و
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 که بود درصدد افسون...  بود یتلخ از پر اما اروم صورتش ، برگشت پوالد

 یحرف کرد یم باز دهن که هربار اما ارهیب در اشتباه از رو پوالد یقیطر به

 . شدیم قفل زبونش بزنه

 شکل به بایتقر که افسون یزخم دست...  نداشت مسئله نیا به یتوجه هم پوالد

 نکهیا تا بود رفته فرو فکر به و کرد یم پانسمان دقت با رو بود دهیبر یبد

 جمع به شروع یا اضافه حرف چیه آوردن زبون به بدون و شد تموم کارش

 . کرد اتاق از رفتن عزم و کرده لیوسا کردن

 

....  فشرد بهم رو هاش چشم و کرد نوازش رو پانسمان  پوالد رفتن به رهیخ 

 . دیپرس خودش از

  ؟ کنم کاریچ_

 

 .داد ادامه و گرفت دستش تو رو سرش و



 . کنم درستش ستمین بلدم ، زدم گند_ 

 

 کرد پرت تخت یرو ، رو خودش پشت به....  دیرس ینم ذهنش به یفکر چیه

....  گذاشت سرش ریز رو دستش ، دیچرخ پهلو به...  شد رهیخ سقف به و

 نیهم تو که ینیریش لحظات و خونه نیا تو اومدنشون...  بعدش و عقد لحظات

 . آورد ادی به رو داشت پوالد با کوتاه زمان

 

 . رفت فرو فکر به و دیکش یآه

...  بود گرفته آرامش و دهیخوب کنارش...  داره دوستش بود گفته پوالد به

 یم فکر یزمان به که ییقرمزها خط از یلیخ....  بود دهیبوس و شده دهیبوس

 بود؟ کجا مشکل پس ، بود داده انجام رو ادیب بر پسش از تونه ینم کرد

 یم عقب و شدیم جمع خودش تو گرفت یم قرار کنارش پوالد که یوقت چرا

 .دیکش

 

 هنوز...  گرفت چشمش یجلو رو اش شده پانسمان دست ، کرد جمع رو لبش

 پانسمان حال در تر تمام چه هر اطیاحت با که رو پوالد یها دست یگرما

 . کرد یم حس بود کردنش

 نیا  زیچ کی اما کرد یم گرم رو اش زده خی روح و تن که ندیخوشا ییگرما

 . بود اشتباه وسط

 

 بد خاطرات از یلیخ پوالد یها شدن کینزد هنوز ، دیکش یم خجالت هموز

 بد خاطرات واقع در نبود پوالد خود مقصود.... آورد یم هاش چشم یجلو رو

 !  ادیشه...  ردادیت...  پدرش...  گذشته

 

 بودند شده کمرنگ پوالد حضور با چند هر...  داشت یکودک از که ییها ترس

 یم که یزمان تا داشت دوست یجسم و یذهن ، شخصا....  بودند هنوز اما



 و داره یحد هی شدن کینزد نیا کرد یم احساس اما بخوره گره پوالد به تونه

 .....  جلو بره کم کم دیبا

 که یاحساسات تحمل و کشش نیا از شتریب و بود برداشته یبلند قدم امروز

 پوالد کنار هم باز بتونه تا شدیم آروم یکم دیبا...  نداشت رو کرد یم افتیدر

 . رهیبگ قرار

 

 .کرد زمزمه و زد پلک پلک ، دیخواب باز طاق

 خجالت هم...  اخه بگم پوالد به یطور چه رو نایا من حاال...  اوففف_ 

 چشمام یجلو ادیم یه که ام گذشته از اون از نه اونم...  ترسم یم هم کشمیم

 کمی...  کمی...  کمی دیبا و سرم تو ادیم بد یفکرا یه که ستین خودم دست... 

 ؟ دورتر

 . شم اروم دیبا کمی....  نه دور نه نه

 

 . دیتوپ خودش به و دیکوب شیشونیپ به دست با و

...  شدم ونهید...  خدا یا...  شم اروم دیبا یجور چه دونمینم خلم خود فقط_ 

 خودمو...  ؟ بکنم یغلط چه دیبا من االن...  کردم فکر بس از شد پاک روانم

 ... شد یچ نیبب حاال اما شدم کینزد بهش و گفتم احساسمو پوالد به کشتم

 

 باشه حواسش نکهیا بدون و کرده باز باال به رو ، رو دستش دو هر حواس یب

 یباال و دیپر جا از دیکش ریت اش یزخم دست یوقت اما  کرد رها تخت یرو

 . فشرد و گرفت رو زخم

 ... اخ_

 

 !  ستین بد یریبگ اروم کمی_ 

 



 یورود در کنار پوالد...   گفت ینیه ، ترسوندش پوالد یصدا ییکهوی دنیشن

 سمت به رو سرش و کرد نگاهش سکوت در ، کرد یم نگاهش و ستادهیا اتاق

 : گفت زیر و چرخوند مخالف

 . نبود حواسم_ 

 

 مشکل بدونه که بود نیا ریدرگ شدت به...  داد رونیب یعصب رو نفسش پوالد

 ازش بود افتاده نشونیب که یاتفاقات از بعد چرا که نیا و کجاست از افسون

 . کنه هضم تونست ینم رو کرد یم یدور

 

 افسون کردن بازخواست ای و دعوا قصد نکهیا بدون...  برداشت بلند قدم چند

 ینم نگاهش همچنان افسون اما شد اش رهیخ و نشست کنارش باشه داشته رو

 . دیپرس کنه فکر تر یمنطق تونست یم و بود شده آروم یکم که حاال...  کرد

 ؟یبزن حرف یخوایم افتاده؟ یاتفاق_

 

 حرف سخته هم هنوز که"  دیرس ذهنش به ، زد یلبخند مچهین زیناگر افسون

 : گفت و دیچرخ"  زدن

 بدم؟ جواب بعدا شهیم_ 

 

 : گفت و دیکش دراز تخت یرو  ، انداخت بهش یا یجد نگاه پوالد

 یبگ بهم زویچ همه دیبا شدم داریب یوقت اما خوابمیم کمی...  ستین یمشکل_ 

... 

 .. باشه_
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 در صورت به ینگاه مین افسون...  برد خوابش زود یلیخ و دیخواب پوالد

 . بود شده بهتر یکم فقط حالش ، زد ینرم لبخند و انداخت پوالد خواب

 دایپ آرامش یبرا الزم یفضا بهش و نداده قرارش فشار تحت پوالد که نیهم

 . دهینخواب پوالد که نداشت شک که چند هر کرد یم خوشحالش بود داده کردن

 

 نبود خواب پوالد پس نبودند خسته مسلما و بودند دهیخواب دو هر نبود هم بیعج

 . کرد یم بودن خواب به تظاهر تنها و

 ازین گاریس به نکهیا حس با و شده بلند تخت یرو از...  شد تر بزرگ لبخندش

 گذاشت یم فیک تو گاریس بسته کی شهیهم...  رفت فشیک سمت به داره

 . نبود مستثنا هم امروز

 

 گاریس به غلط ای درست...  بکشه گاریس و نهیبش گوشه کی داشت دوست

 ینم گاریس تا شدیم یموضوع ریدرگ ذهنش که یمواقع و بود کرده عادت

 . شد ینم اروم دیکش

 

 نیزم یرو دست به گاریس ی بسته ، فشیک کردن باز و کردن دایپ از بعد

 . دیچرخ پوالد سمت به و نشست

 ! کنار بزاره رو دنیکش گاریس که بود گفته علنا پوالد



 

 .شد بلند و سرجاش برگردوند رو فشیک...  ختیر بهم رو موهاش کالفه

 

 : گفت لب ریز

 !  دونه هی فقط_

 

 بالفاصله و زده فندک....  کرد بازش صدا سرو یب و رفت پنجره سمت به و

 ... دوخت لبهاش به گاریس بشه مونیپش نکهیا از قبل

 

 پنجره کینزد رو سرش...  رسوندش انتها به و زد گاریس به قیعم پوک چند

 . بست چشم داده رونیب رو دود و کرده باز رو هاش لب...  برد

 بود شده رنگ رهیت که پنجره ی لبه رو گاریس ی پوکه شد بهتر حالش که یکم

 . رفت فشیک سمت به و برگشته عقب به...  کرد خاموش

 

 گاریس بار کی فقط داده قول خودش به رفت ادشی گاریس نیاول دنیکش با

 از بعد اما کرد کردنش دود به شروع و زد شیات رو گاریس نیدوم...  بکشه

 . دیشن خودش به کینزد یلیخ رو پوالد ی  عصب و بم یصدا ، پک نیاول زدن

 ؟یکشیم گاریس یدار باز_ 

 

 چشم به رهیخ...  دیکش هاش لب نیب از رو گاریس بده مهلت بهش نکهیا بدون و

 .کرد فوت  افسون صورت تو رو دودش عمد به زده گاریس به یپک هاش

  

 و مست...  شد عوض حالتش انداخت رونیب و کرده خاموش که رو گاریس

 :گفت دار خش

 تو یلبا ی  قرمز  از من پک هی ، تو پک هی بودم گفته قبال_ 



 

 طعم هاش لب و افتاد نییپا نگاش... زد مهیخ افسون تن یرو که اش هیای

 .کرد منتقل هاش لب به رو گاریس
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 پر و یعصب صورت به حیپرتفر و کرد رهاش پوالد اورد کم نفس که افسون

 :گفت و کرد  اشاره حرصش

 . ینکش گاریس گهید که بعدا یبرا شهیم یدرس_

 

 کرده لمس رو لبش شصتش انگشت سر با ، کرد رها مبل یرو ، رو خودش و

 .دیپرس خباثت از پر و

 خوب؟_

 

 .داد جواب و انداخت بهش یا نهیک پر نگاه ، فشرد بهم رو هاش لب افسون

 ؟یچ خوب_



 

 . کرد زیر چشم ، دیخند پوالد

 ...یبگ بهم رفتارتو لیدل و یبش اروم بود قرار_ 

 

 کرد نازک یچشم پشت خوبه حالش کرد یم احساس یبیعج شکل به که افسون

 : گفت پرحرص و اروم...  نشست پوالد یرو به رو ،

 ... گمیم باشه_ 

 

 . کرد دادن حیتوض به شروع و

 

_______ 

 

 

 به یجد شتریب ، باشه شده ناراحت اومد ینم نظر به پوالد زد که رو حرفش

 ...  موند منتظر و کرد سکوت ، اومد یم نظر

 

 دهیکش ششیر ته به یدست پوالد که چرا رفت نیب از سرعت به نشونیب سکوت

 : گفت تنها و

 .... میبر شیپ کم کم بهتره_ 

 

 .داد ادامه بشه رهیخ افسون به نکهیا بدون و دهیکش گردنش پشت به یدست و

 . کردم یرو ادهیز امروز_ 

 

 . کرد عوض رو بحث و کرده یا سرفه تک ، شد بلند سرعت به و



 مادرم یواقع شرکت تیریمد به یا عالقه...  ندمونیا شغل و کار مورد در_ 

 بهش که دوستام از یکی دست سپردمش و کرد کم اونجا تامویفعال...  ندارم

 خوامیم و کنمیم تیفعال اونجا رو روز از ساعت چند فقط و دارم اعتماد کامال

 ...  بدم انجام رو دارم عالقه بهش که یکار

 

 اما شد یجد بحث شدن عوض از آسوده نداشت پوالد از یکم دست که افسون

 . داره هاش حرف از یمنظور چه پوالد بدونه خواستیم دلش ، نزد یحرف

 

 .داد ادامه پوالد

 داره داروساز به ازین وقته یلیخ کرد یم اداره پدرم قبال که یا داروخونه_ 

  ... 

 

 .دیپرس و کرده یمکث 

 ؟ یکن کار اونجا من با یدار دوست_ 

 

...  بود شده زده جانیه ، دیکش جلو رو خودش خوشحال اما متعجب افسون

...  کنه یداروساز تونست یم سال کی از شتریب دیشا گذشت از بعد بالخره

 .داد جواب کنه فکر مطلب عمق به یحت نکهیا بدون ، دیخند

 میکن شروع یک..  کنم شروع ویداروساز بازم خوادیم دلم یلیخ...  نه که چرا_

 ؟

 

 . زد طعنه افسون مثبت جواب از یراض و دیخند نرم پوالد

 ... ضمن در...  گهید ی هفته از احتماال....  نکن عجله_ 

 



 افسون انداختن دست به شروع و انداخت پا یرو پا ، داد باال رو ابروهاش

 .کرد

 . کوچولو داروساز ستمیرئ من هم اونجا_ 

 

 : گفت و دیکش...  گرفته کرد یم نگاهش تند که رو افسون دست و

 ...  نجایا یاریب لتویوسا که ات خونه برمتیم شب اخر...  میبخور شام میبر_ 

 

 .کرد زمزمه و برده گوشش ریز سر عمد به و

 .. یکن یزندگ من با بعد به نیا از قراره_

 

✨ 
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 ازش و برگرده پوالد ی خونه به افسون نداد اجازه بایز ، پوالد حرف برخالف

 خودش کنار رو افسون بود مونده یباق که یفرصت و ندهیآ روزه چند تا خواست

 ... داره نگه



 بودند گرفته میتصم اوضاع وخامت لیدل به بایز و پوالد یها حرف اساس بر

 یزندگ خفا در یمدت یبرا در پوالد ی خانواده مثل هم افسون ی خانواده که

 افسون با رو مونده یباق فرصت بود خواسته پوالد از بایز جهینت در کنند

 !  بگذرونه

 

 یسخت لیدل به پوالد ، رفتند یم دیبا ندهیا روز پنج تاینها روز چهار تا سه

 از یکم تا بده انجام عجله بدون و نرم نرم رو کارها بود داده حیترج اوضاع

 ییجا به رو افسون ی خانواده شد تر اروم اوضاع یوقت و کنه کم رو ها شک

 . کنه منتقل خودش ی خانواده کنار امن

 

 یباق و پوالد ی خانواده از یخبر برگشت پوالد همراه به افسون که یشب

 دنید محض به و دیرس یم نظر به ختهیر بهم و یعصب بایز...  نبود ها مهمان

 . بود کرده بغلش سفت و رفته سمتش به افسون

 

 به افسون دنید بیاس از دهیترس بایز ، کرد یم درک رو مادرش حال افسون

 شرمنده که بود نیا اومد یم بر افسون از که یکار تنها و بود افتاده حال نیا

 کنه یخواه معذرت و رهیبگ اغوش در رو مادرش اومده وجود به تیوضع از

... 

 

 بده انجام خواستیم که یکار و نقشه پوالد....  گذشت زود یلیخ  لحظات یباق

 و کرد رد افسون برگردوندن بر یمبن رو خواستش در بایز...  داد حیتوض رو

 یا یخداحافظ از بعد زود یلیخ پوالد و بمونه ششیپ افسون خواست ازش

 : نکهیا گفتن با و یاجمال

 یبرم فردا اما برسه گهید یکارها یسر کی و کار مقدمات به و بره دیبا"

 . کرد ترک رو خونه"  گرده

 



 و رایسم ، بایز...  اومد افسون دنید به و کرد عمل قولش به پوالد بعد روز

 که ی محله در که مهیحک دارید به شدنشون محافظت از راحت الیخ با رضا

 . بودند گرفته خونه ، کردندیم یزندگ اش خانواده و افسون

 یزندگ به که دادندیم نشون دیبا ظاهر در ، بود پوالد یها نقشه از یکی هم نیا

 . کرد یم فرق هیقض باطن در اما برگشتند یعاد

  

 کرده مجبورش و شده جونش یبال به لیتبد که مهربان و مژده همراه به افسون

 تیجد با اما خسته و اومده باشگاه از تازه که یپوالد کنار بره ای که بودند

 ... بشه یعصب که کنه یکار ای بخندونتش و نهیبش ، بود نشسته

 

 یوقت افسون لیم برخالف و اومده هیبق و بایز رفتن از بعد  مژده و مهربان

 ... بودند مونده کنارش کردن تیاذ قصد به ، شدند پوالد اومدن متوجه

 

 : گفت و کرد ریسراز وانیل داخل رو خنک اب...  کرده خم رو پارچ افسون

  د؟یبر و دیکن گم گورتونو شهینم_ 

 

 یا ازاردهنده و پهن لبخند مژده اما نداد یجواب...  انداخت پا یرو پا مهربان

 : داد جواب و زده

 . خونه تو یباش تنها خودت دهیم یمعن چه....  نه_ 

 

 . کرد چپ رو چشمش افسون

 . هست پوالد...  ستمین تنها_ 

 

 : گفت تیجد با که بود مهربان نباریا

 .دینباش تنها بهتره فعال...  بدتر گهید_ 



 

 به تا مهربان و مژده که دونست یم...  چرخوند کاسه تو رو هاش چشم افسون

 ... کنند ینم رهاش نرسند اشون خواسته

 

 یهردو نثار یفحش بعد دیکوب مژده و مهربان نیب زیم یرو ، رو پارچ  کالفه

 . دیپرس و کرده اونها

 ؟ شما دیندار یزندگ خونه_ 
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 . داد جواب مژده...  دندیخند افسون فحش به توجه یب مژده و مهربان

 . میرینم ای بکن مویگیم یکار همون برو ای_ 

 



 به و کرد خفه رو بپره رونیب دهانش و گلو از خواستیم که یغیج افسون

 اب وانیل برداشتن با و دیکوب بود تر کینزد که مهربان ی شونه به ضرب

 :گفت

 ... شم راحت هردوتون دیریبم_ 

 

 یدونفر و اشپزخونه در به ینگاه مین با ، شد خارج اشپزخونه از غرغرکنان

 و گرفت سمتش به رو سرد اب وانیل...  نشست پوالد کنار بودند اش رهیخ که

 : گفت

 .دییبفرما_ 

 

 : گفت و کرد نگاهش متعجب پوالد 

 !مگه؟ یبلد کارام نیا از به به_

 

 کرده اش یعصب مژده و مهربان ، دیپر پلکش و افتاد افسون یشونیپ به ینیچ

 لب ریز...   بود کرده داریب رو لجبازش یخو حرف نیا گفتن با پوالد و بودند

 . دیغر

 ...  شوهرمون از نمیا دوتا اون از نیا_ 

 

 گفت الیخ یب و فکر یب بود اب دنینوش حال در که پوالد یها چشم به رهیخ و

: 

 .بهشت رهیم کنه رابیس رو تشنه سگ هی هرکس  گفتیم قبلنا مونینید معلم_ 

 

 شدت به و دیپر پوالد یگلو به اب افسون دهن از حرف نیا دنیپر محض به

 به و شد درشت کبارهی به  افسون یها چشم....  کرد ، کردن سرفه به شروع

 . بست چشم متاسف و دیکوب دهنش یرو....  اومد خودش



 

 هم ساعت یها عقربه یحت کرد یم حس ، بود رفته فرو سکوت تو خونه تمام 

 ... رفتند کما به تعجب شدت از

 

 یم حس شدت به که یدونفر یها خنده زیر یصدا اومد یم که ییصدا تنها 

 . بود پوالد یها سرفه یصدا و داره کشتنشون به عالقه کرد

 

 و کرد موکول  بعد دفعات به رو مهربان و مژده کشتن ، دییسا دندون به دندون

....  نشست صاف پوالد چون بود شده رید اما کنه یخواه معذرت خواست

 کرد تموم دستمال با صورتش کردن پاک و قیعم ینفس گرفتن با رو اش سرفه

 .... شد اش رهیخ"  نوشتم مرگتو حکم" گفتیم که یلبخند با بعد و

 

 فرار مهلکه از تا شد بلند بود نشیکم در که یخطر حس با...  شد سرخ افسون

 سمت به...  گرفت رو مچمش و داده نشون واکنش عیسر یلیخ پوالد اما کنه

 کنار و خودش به چسپوندش...  مبل یرو کرد پرتابش...  دشیکش خودش

 : گفت گوشش

 چقدر تشنه سگ نیا دمیم نشونت اتاقت تو ببرمت یخوایها؟م ، تشنه سگ که_

 .بهشت فرستمتیم خودم اصال ؟ هاره

 

 افسون کمر دور رو دستش بده مهربان و مژده حضور به یتیاهم نکهیا بدون و

 .داد ادامه و کرد حلقه

 ه؟یچ نظرت_  

 

 .کرد زمزمه و دیکش پس رو سرش مظلوم ، دیچسپ پوالد به اجبار به افسون

 ... روخدا تو...  پوالد دیپر دهنم از_ 



 

 . داد جواب و زد یحرص پر لبخند پوالد

  ؟ ها هار سگ که_ 

 

 مژده نثار رو بود بلد که ییها نینفر و لعن و فحش تمام  چندم بار یبرا افسون

 .داد جواب نرم و کرد مهربان و

 . نبود یعمد_ 

 

 افسون سر پشت به ینگاه و کرده شل یکم رو دستش ، کرد یمکث پوالد

 .زد هیکنا ، دیپرس انداخته

 ؟ کردن شارژت_ 

 

 پوالد کرد حس...  انداخت ریز به سر خطاکار ، دیگز رو لبش ی گوشه افسون

 : گفت یشوخ به پس شده نرم یکم

 ... کردن اغفالم_

  ؟ بود من کردن یعصب قصدشون...  نطوریا که_

 

 . کرد زمزمه و شد شرارت از پر پوالد نگاه...  داد سرتکون افسون

 وقت از گفت پوالد بگو بهشون یشد که تنها...  بدترن خودت از دوستات_ 

 ... کردنشونه شوهر وقت ، گذشته وقته یلیخ کردنتون یباز

 

 .داد جواب و دیخند...  گذاشت دهنش یجلو رو دستش افسون

 دن؟یترش یگیم یدار عمال....  شنیم ناراحت_ 

 



 بلند و زده یچشمک ، کرد رها کامال رو افسون ، انداخت باال یا شونه پوالد

 : گفت

  ؟ ستین یمشکل...  کنم استراحت اتاقت تو رمیم_

 

 . داد جواب و شد بلند پوالد متعاقب افسون

 . باش راحت...  برو نه_ 

 

 اشپزخونه به رو خودش سرعت به اتاقش تا پوالد کردن یهمراه از بعد و

 دیخندیم که دوتا اون به رو طلبکار...  شد عوض صورتش حالت...  رسوند

 .دیپرس

  ن؟یشد یراض_  

 

 .داد جواب و کرد پاک رو چشمش ی گوشه اشک مهربان

 ... نگفت بهت یزیچ که یکرد خرش یجور چه ییخدا بود باحال یلیخ_

 

 حرف ادامه در مژده...  کرد دنیخند به شروع باز و نشست زمبن یرو و

 .دیپرس افسون

 یکلک چه من جون...  اس خونده ات فاتحه گفتم گرفتت یاونجور یوقت_ 

 ؟یزد

 

 جواب و داد هیتک اشپزخونه در به...  شد لبخند از پر افسون صورت کم کم

 .داد

 وقت گذشته کردنتون یباز وقت از بگم گفت بعدم...  شماست کار دیفهم_

 ... کردنتونه شوهر
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____ 

 

 

 پوالد به چشم... دیکش سرک داخل به کرده باز رو اتاقش در صدا و سر یب

 . دیکش یم نفس اروم و دهیخواب تختش یرو که افتاد

 

 غرولندکنان و یعصب مهربان و مژده. .. شد اتاق وارد ینرم به و زد لبخند

 . نبود هیبق و بایز برگشتن از یخبر و بودند رفته

 

 نشست تخت کنار یصندل یرو ، رسوند پوالد به رو خودش نیپاورچ نیپاورچ

 . دیخند صدا یب و

 به تا مهربان و مژده شد ینم باورش داد مهربان و مژده به که رو پوالد جواب

 انتقامش شدن گرفته پس و نفر دو اون تیعصبان از... بشن یعصب حد نیا



 دوستانش یها دنیپر نییپا و باال به توجه بدون و شده خوشحال اندازه از شیب

 . دیخند یم

 از گرفتن شگونین یگاه و غرولند نیب در مهربان و مژده که دینکش یطول

 . کردند ترک رو خونه افسون

 

 یاداوری با اما کرد یم درد یکم هنوز بازوش...  انداخت یشونیپ به ینیچ

 نییپا و شد بلند یصندل یرو از...  رفت ادشی دردش مژده و مهربان صورت

 . نشست تخت

 

 و یادیز مدت گذشت از بعد که رو یداروساز به مربوط یها کتاب از یکی

 به شروع ، کنه شروع رو یداروساز دوباره خوادیم نکهیا دنیشن از بعد

 داد تخت به رو اش هیتک...  برداشت  یعسل زیم یرو از رو بود کرده خوندن

 . شد خوندن مشغول اقیاشت پر و

 

 رو سرش یکم که خوند یم کتاب برداره کتاب از چشم نکهیا بدون ساعت مین

 . برگشت عقب به و داد اش شده خشک گردن به یتکون ، کرد بلند

 

 کرده سرش ستون رو دستش کی و دارهیب که دید رو پوالد چرخوند رو سرش

 .دیپرس ، بست رو کتابش...  کنه یم نگاهش و

 ؟ یبود داریب_ 

 

...  ختهیر بهم موهاش و  بود خواب خمار هاش چشم...  دیکش یا ازهیخم پوالد

 یم شدت به هاش دست...   کنه کنترل رو خودش تا دیکش یقیعم نفس افسون

 ...بروند فرو اش ختهیر بهم یموها تو که خواستند

 

 : گفت پوالد



 بود؟ یداروساز مورد در...  شدم داریب تازه نه_

 

 . داد تکون سر افسون

 .. باشه نرفته ادمی یزیچ وقت هی بخونم کمی گفتم...  اوهوم_

 

 افسون به رهیخ و دیکش تر کینزد رو خودش...  گفت یکشدار"  هوم"  پوالد

 .دشیکش باال و انداخت افسون بغل ریز رو هاش دست رانهیعافلگ

 

 و کرده بلندش نداره یوزن چیه که بچه هی مثل پوالد ، کرد درشت چشم افسون

 . بود کرده اش یزندان بازوهاش نیب کنه توجه تقالهاش به نکهیا بدون

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 حرص پر رو نفسش ، برداشت تالش از دست کنه ازاد خودش نتونست یوقت

 : گفت لب ریز و شد رهیخ جلو به طلبکار و داد رونیب

 ... وقته چند نیا معمول طبق_



 

 ییصدا با و بدجنس ، دیخند و داد هیتک گردنش به رو سرش ، پشت از پوالد

 : گفت بود شده دورگه خواب سر از که

 ؟ یداشت یا گهید توقع_ 

 

 .دیغر و رونیب کرد فوت رو نفسش افسون

 . متاسفانه رسه ینم دوسر وید به زورم!  نه_ 

 

 جواب و کرد حلقه افسون دور قبل از شتریب رو دستش...  دیلرز پوالد ی نهیس

 .داد

 بچلونتش؟ یه خوادیم دلش داره جوجه هی ادم یدیند....  بچه یخودت مقصر_ 

... کنه چپش لقمه هی خوادیم و نهیبیم رو جوجه روز هر که گربهه اقا ای

  ؟ شونیدیند

 

 : گفت کنان غیج غیج و دیکوب پوالد شکم به ارنج نوک با....  شد سرخ افسون

 هم گربهه اقا اون...  چلوننیم دار مرض ی  ادما بدبختو جوجه...  ریخ نه_ 

 ...  کرده غلط

 

 حیتفر پر و چرخوند خودش سمت به رو افسون.... شد شتریب پوالد ی خنده

 : گفت

 لقمه هی خوادیم دلش....  هیخوردن بدجور جوجهه که کنه چبکار گربهه اقا_ 

 .... کنه چپش

 

 قصد...  داد خودش به یتکون...  التهاب و گرما از شد پر افسون یپ و رگ

 با...  کنه گل قبل از شتریب طنتشیش و شده تیاذ بفهمه پوالد بده اجازه نداشت



 یابروها با که یپوالد به رو...  آورد اش نهیس به یفشار دست دو هر کف

 : گفت کرد یم نگاهش رفته باال

 ... سرشه تو یادیز یفکرا که برمیم سر من رو گربه اقا اون_ 

 

 دیکوب پوالد ی ترقوه به ضرب به رو مشتش کنه عوض رو بحث ابنکه یبرا و

 : گفت و

 .. گربه تو نه ام جوجه من نه االن_ 

 

 ضعف خودش از وجه چیه به افسون بود رفته ادشی...  شد جمع پوالد صورت

 و کرد باز رو دستش نرم...  دیخند درد نیب....  لجبازه اندازه یب و دهینم نشون

 . دیپرس خندون

 ؟یدیکش خجالت مثال االن_  

 

 در و شد دور تخت از ، کرد فرار پوالد یها دست ریز از سرعت به افسون

 : گفت...  نشست یصندل یرو کرد یم نازک چشم پشت که یحال

 ...  باش الیخ نیهم به_ 

 

 و خورد یغلط بعد گذروند نظر از رو افسون سرخ یها گونه لذت از پر پوالد

 با داره انگار که یجور صورتش یرو لبخند حفظ با...  دیخواب باز طاق

 :گفت زنهیم حرف خودش

 چند شهیم شروع کارت فردا پس از...  انداختم جلو رو کارا بگم رفت ادمی_ 

 بازم یتونیم بازم نمیبب....   ام خونه به یکنیم مکان نقل کال هم بعدش روز

 ....  و تو و منم ؟ یکن فرار

 



 به رو اش یداروساز به مربوط کتاب ، اومد دستش به که یزیچ نیاول افسون

 .. زد داد و کرد پرت پوالد سمت

 ....  پوالد_ 

 

 و شد بلند...  نکنه برخورد صوزتش به تا زد ضربه کتاب به دست با پوالد

 : گفت اش قهی کردن درست نیح و زد زل بهش شرارت پر و باال از...  ستادیا

 ... بایشک خانم کن اماده خودتو_ 

 

 بخواد ، بود دهیرس تیعصبان و خجالت حد سر به که یافسون نکهیا از قبل و

 و شد خارج اتاق از"  بخورم اب رمیم"  گفتن با بده قرارش حمله مورد هم باز

 ... گذاشت تنها رو افسون

 

 دندون یرو ، رو حرصش تمام و شد رها یصندل یرو افسون رفت که پوالد

 خودش از و داد تکون یسر شد بهتر حالش یکم یوقت...  کرد یخال هاش

 . دیپرس

 ؟ دارم کششو کنم؟ یزندگ تنها خونه هی تو پوالد با تونم یم واقعا_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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____ 

 ... بود شده شروع افسون یزندگ از یدیجد فصل

 خانواده و کرده کار به شروع پوالد و افسون...  گذشتند یم سرهم پشت روزها

 نقل از بعد....  بودند شده فرستاده امن یمکان به پوالد ی نقشه طبق افسون ی

 دهیشن مکانش نقل از قبل ییها حرف برخالف پوالد ی خونه به افسون مکان

 ، کرد یم رفتار نرم...  کرد ینم معذب رو افسون عنوان چیه به پوالد بود

 اکتفا بودن افسون کنار به تنها و داده قرار افسون اریاخت در رو یادیز یفضا

 . کرد یم

 و گرفته خو پوالد کنار بودن با کم کم پوالد رفتار نیا از ممنون هم افسون

 کنار پوالد بودن و اومده وجود به تیوضع با قبل از شتریب روز به روز

 .... اما کرد یم عادت خودش

 . کرد ینم رهاش ینااروم احساس ، آرامش نیا تمام نیب در اما

 

 روز به روز که یا درنده افکار و روابطشون بر حاکم مطلق آرامش نیب تضاد

 . شدند یم تر زیت و برنده

 ...  رفت یم کلنجار باخودش مداما افسون

 تیاذ از دست و کرده رییتغ یناگهان یلیخ پوالد چرا که کرد یم فکر نیا به

 ! برداشته کردنش

 حال در تنها و نداشته رو کردنش اروم قصد پوالد دیشا که کرد یم فکر نیا به

 !  گرفتنشه دهیناد

 یکارها به یدگیرس مشغول شدت به روزها و دیخوابیم رید ها شب که یپوالد

 ....  بود اش یمادر شرکت و داروخونه



 سیرئ ، ردادیت پدر یریدستگ شرفتیپ یچگونگ از یکالم یحت که یپوالد

 یبرا بود یا خدعه تنها مرگش خبر و بود زنده که مهرافتاب گروه یاصل

 .اورد ینم زبون به ، ها سیپل کردن گمراه

 کرده حساس رو افسون پوالد بیعج یدور...  بود شده اوهام و افکار گرفتار

 نصبت رو شیخودخواه و عالقه تمام پوالد دیشا که بود انداخته فکر نیا به و

 .... داده دست از بهش

 

 . شد یم تر یقو افسون در فکر نیا شیب از شیب ، روزها گذشت با

 ریدرگ شدت به تنها پوالد و کنه یم اشتباه دیشا گفت یم خودش با یگاه

 در یاطالعات یقیطر به بود کرده یسع بار نیچند یحت!  سهیپل با یهمکار

 رابطه تنها و بود کرده برخورد بسته در به بار هر اما کنه کسب اتیعمل مورد

 !  بس و بود اش خانواده به گاهش یب و گاه یها تلفن اتیعمل نیا با اش

 یحد به شدند زیلبر و شده جمع افسون در رهیت افکار و ها یدیناام تمام بالخره

 یا عالقه خونه داخل چه و رونیب چه.... کرد یم یدور پوالد از کار سر  که

 بود رفته فرو اش یدفاع الک در کامال و داد ینم نشون پوالد با یهمصحبت به

 ... 

 به شروع ارهیب در سر افسون یرفتارها از نکهیا بدون پوالد گهید طرف از

 عوض حد نیا تا چرا ؟ افتاده یاتفاق چه نکهیا مورد در ییها سوال دنیپرس

 رو سکوت و کرد ینم باز لب از لب افسون اما بود کرده ، رهیغ و شده

 که شد تر میوخ یوقت نشونیب وضع و بود کرده هاش جواب تمام نیگزیجا

 تنها که یزن...  شد داروخونه به یزن گاهیب و گاه امد و رفت متوجه افسون

 !  گهید کس چیه نه بود پوالد با کردن صحبت قصدش

 

 یادیز یها پچ پچ و اومد یم داروخونه به همچنان زن....  گذشت روز نیچند

 . بود آورده همراه به خودش با رو

 



 انتها یب یها پچ پچ دنیشن از حوصله یب و یعصب افسون روز کی نکهیا تا 

 اتاقک به رو خودش پوالد نبود به توجه بدون و کرد رها مهین نصفه رو کارش

 یخستگ تا رسوند بود شده هیتعب کارکنان استراحت یبرا که داروخونه پشت

 اما کنه رونیب تنش از استراحت یکم با رو اش یذهن یفشار و کار از یناش

 زن با صحبت حال در نهیس به دست که دید رو پوالد تعجب کمال در

 .روزهاش   نیا ی ازاردهنده

 

 و حسادت احساس و جمع چشمش ی گوشه اش رهیخ نگاه و زن دنید با

 استراحت ی بهانه به و جلو بره خواست...  شد ور حمله بهش تیعصبان

 شد قفل نیزم به پاهاش اما بندازه فاصله نشونیب و برسونه بهشون رو خودش

 . کرد صدا کیکوچ اسم به رو پوالد زن  که یوقت

 . ینبود طاقت یب انقدر قبالنا....  من حرف به کن گوش...  پوالد_ 

 

 . کرد تکرار لب ریز... شد رهیخ روش به رو به شوکه....   رفت پس نفسش

  ؟ قبالنا_

 

 وارید به وفتادنین یبرا رو دستش پس خورد تکون بدنش اما شد یچ دینفهم

 اون و متی نیا به نور سرعت با  ایدن کرد یم احساس...  داد هیتک شیکنار

 رو کشتنش قصد ایدن بد یها فکر تمام و زده خی تنش....  دهیم تابش سمت

 ....  داشتند

 

 تن...  دندیبلع یم رو اورد یم زبون به زن که یپوالد هر زشیت یها گوش

 .... داشت یانعطاف پر و نرم یصدا

 

 عجله پر معمول طبق و فشرد بهم رو هاش لب...  اومد جوش به خونش کم کم

 حد همون در فقط اش عجله اما! ه؟یک بپرسه از و جلو بره بهتره دیشا کرد فکر

 خودش از رو پوالد نداشت شک داشت یم بر اشتباه قدم کی اگر.... موند یباق



 در قلب و ذهن به خسته...  دیکش قیعم ینفس...  بست چشم پس رنجونه یم

 عقب ناراحت و خاطر آزارده و کنه اعتماد پوالد به دیبا فهموند انفجارش حال

 .... کرد گرد

 

 یم و شد یم تنها پوالد با که یوقت ، کرد یم حل رو مشکل نیا بعدا بود بهتر

 رو یکنترل چیه که یاالن نه بزنه حرف درست و کنه فکر درست تونست

 .بود دنیلرز حال در ترس از تنش تمام و نداشته اعمالش و احساسات

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 و نشست شیکار یصندل یرو یانرژ یب....  برگشت کارش سر به بد یحال با

 ستین یزیچ...  ستین یزیچ" دینال لب ریز بار چند.... شد رهیخ رو به رو به

 "  ستین یزیچ... ستین یزیچ... 

 شیکار زیم به رو هاش دست کف کنه اروم رو خودش نتونست یوقت  اما

 : گفت لب ریز و داد فشار

  ؟ زنه اون بود یک ؟ ستین یزیچ چطور_

 



 از کس چیه و دهید رو پوالد ی خانواده فقط افسون... فشرد تو رو سرش بعد و

 یخبر یکار روابط جز به روابطش از... بود دهیند رو دوستانش ای و اقوام

 مطمئن... دونست ینم مادرش شدن کشته جز به گذشته از زیچ چیه...  نداشت

 فقط...  داره"  قبلنا" همون ای گذشته در خودش گفته به ینقش چه زن اون نبود

 دهیکوب افسون اعصاب به وار پتک که بود صداش لحن و اش رهیخ نگاه فقط و

 . شدیم

 

 . دیپرس خودش از باز...  آورد فشار گلوش به بغض

 ...  فقط  فقط  من ؟ پوالد مورد در دونمیم یچ من_ 

 

 غدد...  دیچک نییپا اشکش سکوت در و زنان نفس نفس ، خورد رو حرفش

 یخبر یب نیا و کنه فکر درست تونست ینم...  سوختند یم تینها یب اشکش

 یفشار شناختش ینم اصال که یزن و پوالد ، خودش یرفتارها نیب تضاد و

 .... هاش شونه یرو بود شده

 

 ...  دیخند تلخ کرد یم حس که یادیز درد سر از

 .... باشه داشته درد انقدر شدن عاشق کردم ینم فکرشم_ 

 

 یسخت به... برداشت یکاغذ دستمال جا از یدستمال آورد باال رو سرش و

 کار روشون که یمواد و کرده خشک رو صورتش...  کرده متوقف رو اشکش

 ، خورد در به یا تقه کارش شروع با همزمان...  دیکش جلو رو کرد یم

 رو اش عالقه مورد عطر یبو...  شده اتاقک وارد یکس چه نهیبب برنگشت

 که پوالد به متعلق تلخ و گرم عطر نیا...  شناخت یم برگرده یحت نکهیا بدون

 .... بود ستادهیا سرش پشت

 

 : گفت لب ریز ، دیکش درهم رو هاش اخم



 ! موقع نیبدتر_ 

 

 .دیپرس و کرده صاف رو صداش... داد نشون وار مشعول رو خودش

  ؟ شده یزیچ_ 

 

 با رو سوالش...  بود گرفته افسون یصدا... کرد اخم ، داد هیتک در به پوالد

 .داد جواب سوال

  ؟ خوبه حالت_ 

 

 : گفت و داد رونیب رو بازدمش...  کرد پنهان رو پوزخندش افسون

 ؟یدار یکار...  کنه یم درد سرم کمی فقط اره_ 

 

 به رو خودش و کرد اخم شتریب...  گرفت در از رو اش هیتک متعجب پوالد

 ی شونه یرو ، رو هاش دست افسون بد حال از خبر یب...  رسوند افسون

 کرد حاصل نانیاطم بودنشون تنها از که یزمان ، فشرد نرم و گذاشت افسون

 ... دیبوس رو داشت هاش اشک کنترل در که یافسون ی قهیشق و شد خم

 

 شد یجد...  انداخت افسون سرخ یها چشم و زرد صورت به ینظر همزمان

 . دیپرس و برگردوند رو افسون سرعت به... 

  تو؟ خوبه حالت_ 

 

 کنترلش از خارج هاش لب لرزش اما کرد یریجلوگ اشکش زشیر از افسون

 : گفت بلند و گرفت هاش دست تو رو افسون صورت بالفاصله پوالد...  بود

 افسون بزن حرف سرده؟ صورتت انقدر چرا_ 



 

 ها حرف نیا از تر بسته و رهیت ذهنش ، نداد یجواب پوالد به زده زل افسون

 حالت نیتر نرم به پوالد دست زدن پس به تنها پس بده جواب بتونه که بود

 . زد لبخند حال یب و کرد اکتفا ممکن

 . دارم سردرد کمی خوبم_ 

 

 بحث کردن عوض یبرا و رفته یخور اب دستگاه سمت به...  شد بلند و

 . دیپرس

  ؟ اب_ 

 

 .دیپرس موشکافانه ، رفت جلو قدم کی پوالد

 شده؟ یزیچ_

 

 و زد لبخند وجودش در شده پا به اشوب برعکس...  شد منقبض افسون فک

 : گفت

 داتیپ نتونستم اما نمتیبب خواستمیم ؟ یبود کجا یراست...  مثال بشه یچ نه_ 

 . کنم

 

 دادن جواب در اومد یم نظر به و شد ادیز و کم اخمش..  کرد یمکث پوالد

 به وانیل ی بدنه به اوردن فشار نیح و نشست پوالد به رو...  شده دیترد دچار

 :گفت عمد

 ....  استراحت اتاق تو یرفت گفتن ها بچه نکردم داتیپ که بعد_ 

 

 : گفت...  کرد اخم قبل از شتریب پوالد یوقت شد بزرگتر لبخندش



 یبرا یرفت روز موقع اون شده یزیچ...  بود بند دستم نشد امیب خواستم_ 

 استراحت؟

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 نه و شد هول نه...  کرد رفتار یعاد خوردن جا یجا به پوالد انتظارش طبق

 خودش خاص تیجد با نهیس به دست تنها و شد جادیا رفتارش تو یرییتغ یحت

 .داد جواب

 ...  بود الزم_

 

 یادیز یمعان بود دهیشن که یجواب...  کرد پشت پوالد به و داد سرتکون افسون

 کار مشغول رو خودش...  نبود کنم استراحت بود الزم یمعن به صرفا و داشت

 :گفت نرم و داده نشون

 خوره ینم بر ییجا به استراحت روز هی...  پوالد ارین فشار یلیخ خودت به_ 

... 

 



...   شده یا مسئله ریدرگ فکرش  که اومد یم نظر به...  نداد یجداب پوالد

 . داد ادامه افسون

 . کن استراحت باز برو یا خسته هنوزم اگر_ 

 

 نظر به یعاد که چند هر افسون انیب ی نحوه و لحن...  دیتن درهم پوالد اخم

 دیبا فعال...   بکشه شیپ رو یحرف تونست ینم اما نداشت دوست رو اومد یم

 : گفت و کرد عقب ساعتش به ینگاه با پس کرد یم سکوت

 یراست...  افسون باشه خودت به حواست...  شرکت سمت رمیم گهید من_ 

 .... دنبالت امیم خودم بمون

 

 . داد جواب زیر...  رفت نییپا افسون سر و ها شونه

 .باش خودت مواظب...  مونم یم منتظر باشه_

 

 به افسون و کرده دنیچک به شروع اشکش هم باز افسون که دیند و رفت پوالد

 : گفت ریز و داد هیتک زیم به رو سرش پوالد شدن دور محض

  نه؟؟؟ مگه کنم اعتماد بهش دیبا...  بزارم اشتباه قدم هی دینبا_ 

 

 

___ 

 

 

 کرد ییخودنما اش یواقع خود شد نیماش سوار و اومده رونیب که داروخونه از

 .. گرفت شماره بالفاصله و کرده فرمون نثار محکم یمشت.... 

 تو خط پشت فرد به یمهلت نکهیا بدون شد وصل تماس یوقت بعد هیثان چند

 .دیکش بده  نیماش کیکوچ یفضا



   ؟ نه بود تو کار_ 

  ؟ پوالد بود من کار یچ_ 

 

 . دیغر و فشرد هاش انگشت نیب رو لیموبا 

 و دک اون و شده خراب اون تو امیم یعل یوال به شهاب نکن یباز من با_ 

 که نداره بند و بست المصبت فک اون مگه کهیمرت...  کنمیم سیسرو دهنتو

 ... دردسر تو یانداخت منو

 

 بعد  داد فاصله گوشش از رو یگوش پوالد یها دادیب و داد از متعجب شهاب

 .دیپرس بزنه حرف تونه یم کرد حس یوقت

 !؟ ندارم خبر خودم که کردم یغلط چه...  شده یچ اخه بگو درست_ 

 

 تر یعصب و اورد ادی به رو افسون ی چهره...  انداخت راه رو نیماش پوالد

 . دیغر قبل از

 دختره اون مگه تو ریغ...  نه مگه یداد منو ادرس و شماره هاله به تو_ 

 .... شناسهیم ویکس

 

 .داد جواب تند و دیکوب اش یشونیپ به ، دیگز لب شهاب

...  ندادم من خواستیم ادرستو شمیپ اومد شیپ وقت چند...  پوالد ندادم من_ 

 !؟ ندارم عقل مگه... بدم بهش شویقبل پسر دوست ادرس که چه من به اخه

 

 ... شد گشاد پوالد یها چشم

 ...  شهاب_ 

 



 . دیکش یقیعم نفس شهاب

 ...  یکن ازدواج باهاش یخواستیم یگفت تو که همون خوب یلیخ_ 

 

 . داد ادامه لب ریز و

 !  دونستن ینم که ات خانواده ندارن میفرق چند هر_

 ! شهاب_ 

 

 .داد ادامه  ادامه توجه یب اما شهاب

 گفتم شمیپ اومد شیپ وقت چند .. بهش ادرسو ندادم من پوالد یول یچ هر حاال_

 ندارم ادرسشو منم... ستین ریتدب را کرده خود...  نه گفتم کرد اصرار..  ندارم

 .. والسالم...

 

 شده حساس موضوع نیا به افسون نداشت شک...  دیکوب گاز یرو ، رو پاش 

 احتماال و کرد یم رفتار بیعج هم امروز...  بود دهید رو هاله بار چند... 

 : گفت و شد یعصب...  بود دهیشن یزیچ

 منو؟ ادرس کرده دایپ یقبرستون کدوم از پس_ 

 

 .دیپرس کنه دایپ یجواب نتونست یوقت و شد رهیخ رو روبه به متفکر شهاب

 ده؟یفهم خانم افسون_

 .ندارم دویجد دردسر هی ی حوصله...  بفهمه نزاشتم فعال...   نه_ 

 

 .زد طعنه و انداخت جلو به یا ههیسف اندر عاقل نگاه شهاب

  پوالد؟ یخر مگه_

 ؟یچ_



 

 .دیخند لب ریز

 دونمینم من حاال...  داروخونه اومده شده پا دختره یروان اخه... یخر گفتم_

 یم فکر تو...  کنهیم کار اونجا خانومم افسون ینگفت مگه  یول اومده قدر چه

 اخرش...  شهیم بدتر وضع کن پنهان ازش یه تو حاال...  فهمه ینم یکن

 ...  کیبار یجاها به بکشه کار ممکنه

 

 .کرد اضافه و زده شخندین و

 موقع اون...  نکن نویکرد هاله و خودت که یاشتباه...  بودپوالد گفتن من از_

 و یکدندگی یخدا برم قربونت که توهم نداشت صبر اصال دختر اون

 شده رید یبجنب خودت به تا یدید وگرنه شده یچ بگو زنت به...  یخودمختار

 بیغر بیعج نتونیب تیوضع...  باشه دهینفهم االن تا دارم شک چند هر... 

  نشده؟

 

 : گفت و زد پلک متفکر ، کرد کم نیماش سرعت از یکم پوالد

 .. خداحافظ...  کنمیم قطع...  دمیفهم_ 

 

 . دیخند و داد پوالد به یفحش لب ریز متاسف شهاب

 نکرتو یصدا اون هم گهید ، خداحافظ...   یغرور اخر کنن جونت به جون_ 

 ... دارم الزم گوشامو...  سرت تو ننداز یمبزن زنگ من به یوقت

 

 با رو پوالد و کرد قطع رو تلفن بده دادن جداب مهلت پوالد به نکهیا بدون و

 . گذاشت تنها افکارش

 اش رابطه...  بگه رو تیواقع افسون به طور چه گرفت یم میتصم دیبا پوالد

 یا هاله و مشکل نیا پس از چطور و کنه فیتعر چطور باهاله رو



 . ادیبرب نبود بردار دست که

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 داد خبر افسون به و بمونه شرکت تو وقت رید تا شد مجبور اش گفته برخالف

 .... خونه بره تنها که

 یب و یدیناام از یخط....  بود ممتد و آروم اما گرفته خط پشت افسون یصدا

 تو....  رسوند یم جنون حد سر به رو پوالد که زدیم موج صداش در یتفاوت

...  بزنه حرف نتونست یحت داد یم جمع به رو حواسش تمام دیبا که یا جلسه

 در و کنه لیتحل رو دیرس یم که یاطالعات و ها گفته از یا کلمه نتونست یحت

 کرده مجبورش و کنسل رو جلسه یعصب و طاقت یب که بود دوستش نیا آخر

 . برگرده خونه به بود

 

 ازین و بود یعصب اما بود شده تموم عصر کارش...  برگشت خونه به آخرشب

 . بود کرده خلوت خودش با یکم و رفته مادرش دارید به پس داشت آرامش به

 



 چیه...  نداشت روابطشون نیب تنش و کردن بحث به یا عالقه حاضر حال در

 یم نیا از بدتر تیوضع شک یب هاله وجود با اما رفت ینم شیپ خوب زیچ

 . شد

 یزندان بایتقر و خانواده یدور...  بود شده حساس اندازه یب روزها نیا افسون

 یم ازارش پوالد ادیز کار و مسائل تمام از بودن دور ، خونه و کار نیب شدن

 اش رابطه بود بلد اگر که نبود بلد ماجرا نیا حل یبرا یراه چیه پوالد و داد

 . خورد ینم بهم هاله با شکل اون به

 

 . دیغر لب ریز

  شده؟ داتیپ یگور کدوم از... هاله_

 

 . رفت فرو فکر به...  ستادیا و دیکش موهاش به یا پنجه و

 

 اما نبود کردن سهیمقا قصدش ، داشت وجود یادیز اختالف  افسون و هاله نیب

 نیا نیب تفاوت عمق تونست یم یراحت به کرد یم فکر هاله و افسون به یوقت

 . نهیبب رو نفر دو

 

 گذشته شب ازدهی از ساعت احتماال ، انداخت خاموش ساختمون به ینگاه مین

 به رو خودش... داد رونیب حوصله یب رو نفسش...  بود خواب افسون و بود

 ... نشست و رسوند وانیل داخل یراحت یها یصندل

 یم قل هاش رگ تو یخشم شدت از داشت ازین خونه داخل بره نکهیا از قبل

 .بود نکرده ارومش هم مادرش شیپ رفتن متاسفانه... کنه کم زد

 

 و ییجنا اگر مشکل...  گرفت باال رو سرش داده هیتک یصندل به کامال

 به  ماجرا سر کی یوقت اما کنه حلش راحت یلیخ تونست یم بود محافظت

 کمال در که یدختر...  داد یم دست از رو منطقش تمام گشت یم بر افسون



 که یدختر... بود کرده ابراز بهش رو اش عالقه شکل اون به شرم و ترس

 ... که یدختر...  کرد یم رفتار مستقل کامال

 

 نیا تو شدنش اروم یبرا ییدارو چیه کرد یم فکر که یوقت...  زد پوزخند

 بود دهیرس دادش به شیآال یب و پاک اما کدندهی و لجباز افسون نداره وجود ایدن

 .بود دهیچش رو محض آرامش طعم مدت نیا تمام در بار نیاول یبرا و

 

 : گفت لب ریز و زد یلبخند

 .. دختر یآ دختر یآ...  شمیم اروم کنمیم فکر که بهش_ 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 حاظر حال در...  شد وارد و کرده باز صدا یب رو در شده بلند طاقت یب و

 ...  بود افسون خواست یم که یزیچ تنها

 . پردازه یم افسون کنار در بودن یبرا رو یمتیق چه که نبود مهم

 



 به رو راه نور کم یها خواب شب تنها و رفته فرو مطلق یکیتار در خونه

 داشت دوست افکارش یانتها در...  داد تکون یسر...  دادند یم نشون پوالد

 .  ادیب استقبالش به و باشه داریب افسون

 

 :گفت و دیخند...  زد شخندین

 .. خودخواهم واقعا_ 

 

 ممکن یصدا نیکمتر با رو در...  رسوند اتاق به رو خودش و کرده تند پا 

 ... شد داخل و باز

 نیاول و کرد یم حرکت لیوسا نیب یراحت به خواب شب بودن روشن خاطر به

 به و دهیکش دراز مبل یرو که بود یافسون کردند جستجو هاش چشم که یزیچ

 ...  بود رفته فرو خواب

 ... کرد لباسش یها دکمه کردن باز به شروع آلود اخم 

 

 لباسش و گداشت مطالعه زیم یرو رو فشیک ، کرد باز کامال که رو ها دکمه

 .دیپرس اروم و ستادیا افسون سر یباال...  انداخت مبل ی لبه و اورده در رو

 دن؟یخواب من تخت یرو سخته انقدر ؟یدیخواب نجایا چرا_ 

 

 

 رفت که قدم چند...  کرد بلندش و انداخته افسون ی تنه ریز رو دستش و

 غذا درست...  نبود هم بیعج...  بود کرده کم وزن افسون..  شد شتریب اخمش

 ... بود شده وزنش کاهش باعث هیرو یب کردن کار و نخوردن

 

 ریز...  دیبوس رو افسون ی گونه خشونت یکم با و فشرد بهم رو هاش دندون

 . کرد نجوا گوشش



 ... رکیرجیج اریب فشار خودت به کم_ 

 

 تخت یرو نرم...  رفت تخت سمت به و چسپونده خودش به رو افسون 

 که کنه برطرف رو دنشیبوس هوس تا شد خم صورتش یرو...  خوابوندش

 :گفت دهیبر دهیبر و کنان ناله و خورد تکون افسون

   پوالد؟...  هیک... ک...   هاله_ 

 

 مبهم و لب ریز نباریا...  زد یغلط خواب تو ، دیچک نییپا مهابا یب اشکش و

 دست سرجاش شده خشک اما پوالد...  کرد صحبت به شروع اشک با همراه

 ... کرد مشت رو هاش

 ترس عمرش تو نیاول یبرا...  بود شده خشک گلوش و شده درشت هاش چشم

 ...  کرد یم حس اس یپ و رگ تمام با حس رو

 

 افسون به رهیخ ینگاه و دوست هر با...  دیکش عقب رو خودش بالفاصله

 :گفت و دیکش چنگ به رو موهاش

 ... هاله کنمیم قلم پاتو...  بزنن گندش_ 

 

 خودش و دیبوس رو اش گونه..  دیکش باال افسون یها شونه یرو تا رو پتو و

 که یعصبانت و خشم از یناش حرارت از تا رسوند یبهداشت سیسرو به رو

 . کنه کم اب ریز سرش گرفتن با بود شده رشیگ بانیگر

 

 افسون خوردن تکون یصدا یبهداشت سیسرو در شدن بسته از بعد هیثان چند

 زده ینیزهراگ و تلخ شخندین...  نشست و شد بلند...  دیچیپ اتاق تو تخت یرو

 :گفت ییدستشو ی بسته در به رهیخ و

 نیبدتر من از یکار پنهان...  پوالد کنمیم چارتیب یباش که گناهم یب_ 

 ... نیبب و کن صبر فقط...  یداد انجام که هیاشتباه



 

 خواب به رو خودش و بست رو هاش چشم..  دیکش دراز تخت یرو دوباره و

 یخوب به دیبا که بود دهیکش ها نقشه داشت شیدرپ که ییروزها یبرا....  زد

 . کرد یم فکر بهشون

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 بازوها نیب یزندان کرد یم یزندگ پوالد با که یمدت چند معمول طبق بعد روز

 و داد هیتک اش نهیس به رو سرش و زد پلک پلک ، شد داریب پوالد ی نهیس و

 به آروم یا بوسه بعد و دیکش نفس یاپیپ بشه اروم یکم نکهیا یبرا...بست چشم

 ...اومد نییپا تخت از کنه دارشیب نکهیا بدون و نشوند ستبرش ی نهیس

 لوازمش از بود شده پر حاال که یشیارا زیم پشت..دیپوش لباس ، کرد حمام

 : گفت و زد صدا رو پوالد...   نشست

 ... شهیم رمونید....  سرکار میبر دیبا...  پاشو پوالد_ 

 

 کردن شونه مشغول و برداشت رو شونه... گرفت حوله با رو موهاش نم

 نشد داریب زدن صدا بار چند از بعد پوالد یوقت بعد قهیدق ده...  شد موهاش



 از یکی نبود بد...شد بلند و زد یشخندین... انداخت باال ییابرو تک افسون

 .کردیم اجرا االن نیهم رو هاش نقشه

 

 کرده پرتاب یسمت به تیجد با رو خجالتش و کرد یمکث ، نشست تخت ی لبه

 .شد خم و

 دیبر و پوالد کردن چارهیب و انتقام خواستیم حاضر حال در که یزیچ تنها 

 .بده پوالد دل به دل ارامش با تونست یم بعد بود شیزندگ از هاله یپا

 

 . زد صداش کنان نجوا

 ! پوالد_

 یهوم و شد جمع پوالد صورت.... کرد فوت پوالد گونه به رو سردش نفس

 هاش لب دارش نم یموها کردن جمع بدون و رفت جلدش به طونیش.   گفت

 . دیپرس و داد صداش به یناز نباریا و چسپوند پوالد ی گونه به رو

 ... ها شهیم رید...  پوالد یپاش یخواینم_ 

 

 ی گوشه...  نشست صاف و دیکش پوالد صورت یرو رو موهاش عمد به و

 و کرد کج رو سرش افسون...  دیلرز هاش پلک و شد جمع پوالد یها چشم

 :گفت داریب مهین پوالد به رو زنان لبخند

  ها؟ شهیم رید ؟ یشینم پا... ریبخ صبح سالم_

 

 خواب داره انگار که یشکل به موشکافانه و کرد اخم ، زد پلک بار چند پوالد

 یرو از افسون...  شد افسون لبخند شدن تر بزرگ باعث و کرد نگاهش نهیبیم

 . شد بلند تخت

 : گفت و افتاد راه در سمت به... بود بس جا نیهم تا فعال 



 وقت کم من واسه...  ها یشد تنبل یلیخ دایجد سیرئ جناب شو بلند_ 

 ..شمایم یشاک وقت هی... یرازیم

 

 دیبا...رفت اشپزخونه سمت به زده جانیه و پاکوبان و شد محو اتاق در پشت و

 کرد یم اروم رو خودش پوالد اومدن از قبل

 .انداخت یم نییپا رو نقابش دینبا فعال مهمتر همه از

 

 کامال و کنه هضم رو افسون رفتار بود نتونسته هنوز یپوالد و رفت افسون

 ...  گذاشت تنها رو بود جیگ و شوکه

 و بود کرده هیگر افسون قبل شب...  کرد شدن اماده به شروع متفکر پوالد

 دادیب و داد با صبح داشت توقع درواقع...کرد یم رفتار شکل نیا به امروز

 یاتفاق نیچن وجه هبج به اما باشه افسون یها یتلخ اوقات شاهد و بشه داریب

 اغوا در یسع یحد تا و کرده دارشیب یانرژ پر افسون بلعکس و وفتادهین

 ..داشت کردنش

 

 یوقت و بود دهید خواب شبید دیشا ، دیکوب شیشونیپ به یمشت شد که اماده

 :گفت لب ریز...  دینرس ییجا به فکرش

 هیگر داشت شبید... شناسهیم رو هاله افسون...   ان یبیعج موجودات زنا_ 

 !؟... یمدل نیا امروز اما کرد یم

 

 سرعت به لیدل نیهم به  دیرس ذهنش به یفکر کهوی...دیخند و کرد یمکث

 و نشست بود منتظرش که افسون یرو روبه و رسوند اشپزخونه به رو خودش

 .داد سالم

 ... ریبخ صبح سالم_ 

 

 . داد جواب و کرد نگاهش یعاد...  برداشت ینون تکه افسون



  ایبود خسته...  ریبخ صبح_

 . دیکش طول ادیز روزید کارم اره_ 

 

 رو اش لقمه نیاخر  بعد قهیدق ده....  کرد اش صبحونه خوردن به شروع و

 .دیپرس بودنشون تنها از راحت الیخ با و نشست صاف... داد قورت

 .. یزدیم حرف خواب تو...  افسون بود بد حالت شبید_  

 

 .داد نشون متعجب رو خودش افسون

 ؟ من_ 

 ! یکرد هیگر توخواب یحت...  اره_ 

 

 :گفت ناراحت و رفت فرو فکر به ،  کرد اخم افسون

 . بودم یعصبان روزید_ 

 

 مشکالتشون تونست یم دیشا...  بود زده حدس درست پس...  زد لبخند پوالد

 . دیپرس... بده خاتمه فعال  هاله ی هیقص به و

 چرا؟_ 

 

 . شد بلند و انداخت بهش یطلبکار نگاه افسون

 استراحت اتاقک تو ینگفت روزید چرا...  اس هاله زنه اون و تو ریتقص_ 

 .یزد حرف باهاش

 

 .داد جواب مردد و خورد جا افسون بودن رک از پوالد



 یاشناها از یکی  هاله... بزنم حزف موردش در بخوام که نبود یخاص زیچ_

 .. دادم رو جوابش منم داشت کار...  ی  میقد

 

 . دیپرس یعصب و شد کینزد پوالد به

 ؟ نیهم فقط_ 

 

 بکشه شیزندگ از رو هاله یپا دیبا اول کرد فکر ، دیکش داد درون از پوالد

 حوصله یب و خونسرد پس بگه افسون به رو تیواقع ارامش در بعدها و رونیب

 .داد جواب

 ؟ باشه دیبا یا گهید زیچ مگه..  اره_ 

 

 برخالف اما بود کش شعله و یوحش هنوز نگاهش...  ستادیا پوالد کنار افسون

 افسون به شد لیتبد...  گرفت اغوش تو رو پوالد سر و شد خم نگاه اون

 : گفت و غرغرو

 کارشو زودتر شهینم...  شدم حسود دیشا...   پوالد ادینم خوشم هاله نیا از_ 

 بره؟ که یبنداز راه

 

 رو دستش...  بود اومده در اب از موفق  ظاهر در اش نقشه...  زد لبخند پوالد

 : گفت رخش به رخ و کشوندش پاش یرو و چوندیپ افسون کمر دور نرم

 ...  نباش زنم اون نگران....  بخواه جون شما_ 

 

 .داد جواب مظلومانه و زد لبخند یناراحت نیب افسون
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 . یبگ تو یچ هر باشه_

 

 تمنا و ناز از پر...  گرفت رو پوالد صورت طرف دو ، دست دو هر با و

 در و دوخت پوالد یها لب به رو لبهاش برد جلو رو سرش...  کرد نگاهش

 . کرد زمزمه مالکانه نیح همون

 ... یمونیم منم ،وطن یمن وطن... پوالد یمن مال تو_ 

 

 وارید درو به خودش دنیکوب به شروع تر تمام چه هر یسرعت با پوالد قلب

 کردند حمله بهش قوا تمام با اش مردونه یازهاین و خواسته...  کرد اش نهیس

 از خبر یب و دهیکش اغوش به رو افسون فقط و بزنه یحرف نتونست جهینت در

 . کرد اعترافش و بوسه مهمون رو خودش افسون ی نقشه

 

✨ 

✨✨ 
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 کینزد حال در که دید رو هاله چشم ی گوشه از و نیماش از شدن ادهیپ نیح

 : گفت لب ریز و یعصب ابتدا در... است داروخونه به شدن

 .... کنمیم تیحال_ 



 

 یپوالد به رو خودش بلند قدم چند با....  داد صورتش به یعاد یحالت بعد و 

 که یزمان قایدق یخبر یب به تظاهر نیح و رسوند بود دهیند رو هاله هنوز که

 رو هاشون حرف تونست یم مطمئنا و بود شده کینزد بهشون کامال هاله

 : گفت و گرفت رو پوالد قطور یبازو بشنوه

 دمیپوس....  خوادیم گشتن کمی دلم...  پوالد رونیب یببر منو دیبا گهید امروز_

 ... خونه تو

 

 . دیپرس وار خواهش کرده کج رو سرش و

  باشه؟_ 

 

 انداخت بود شده دهیچیپ بازوش دور که افسون یها دست به ینگاه مین پوالد

 . داد جواب و انداخته باال ییابرو... 

  ؟یکن یخال بمویج که رونیب ببرمت_ 

 

 : گفت و زد یچشمک...  دیخند طنتیش پر و زیر افسون

 دارما گناه....  رونیب یببر خانمتو شهیم یچ مگه بعدم...  یدیفهم کجا از اا_ 

... 

 

 رو شه بلند خواستیم که یا خنده یجلو...  داد تکون یسر تاسف با پوالد

 . داد جواب و گرفت

 .بایشک خانم یزنیم باال نور امروز_ 

 

 رو پوالد و برداشت قدم جلو به ، انداخت صورتش به دار خنده یاخم افسون

 : گفت...  بره داروخونه سمت به همپاش کرد مجبور



 .... سیرئ جناب خودتونه از ییباال نور_ 

 

 و دیکش رونیب افسون یها انگشت نیب از رو بازوش ، زد لبخند پوالد

 به ینیچ...  ستادیا و چوندیپ افسون ی شونه دور نرم یلیخ و بالفاصله

 : گفت کنه حفظ رو تشیجد کرد یم یسع که یحال در و انداخت شیشونیپ

 شیات از دست  لطفا فقط...  رونیب برمتیم امروز یبرد تو خوب یلیخ_ 

 . دمیم حیترج شتریب یکار طیمح تو رو اخمو افسون همون..  بردار سوزوندن

 

 . کرد نجوا و برد افسون گوش ریز رو سرش شده خم و

 .. کنمیم استقابلم...  دارمیخر...  کن ناز یخوایم یچ هر یهست که بغلم تو_ 

 

 و لرزوند رو افسون تن تمام پوالد وشور شرو پر و قیعم ، گرم یصدا

 رو سرش ، هست هم یا هاله رفت ادشی و شد سرخ...   کرد اش زده خجالت

 .داد جواب و انداخت نییپا

 ... یبگ تو یچ هر_ 

 

 پشت یا هاله اومد ادشی کهوی اما زد یزیر لبخند و برد باال رو سرش بعد

 طونیش...  رفت پس خجالتش...  کشونده نجایا تا رو یباز چرا و سرشون

 به اروم و انداخته هاله به ینگاهمین...  کرد کار به شروع دوباره وجودش

 : گفت ناراحت بشوند پوالد و خودش فقط که یشکل

 . داره کارت انگار...  داخل رمیم من...  پوالد اومده تونیمیقد یآشنا_

 

 با خوشش حال تمام ، کرد اخم سرشون پشت هاله بودن دنیشن محض به پوالد

 : گفت و رفت نیب از افسون یناراحت دنید

 . میریم باهم بمون_ 



 

 .برگردوند رو روش عمد به و دیکش پس اروم رو دستش و کرد مخالفت افسون

 تو...  رونیب میبر امروز خوادینم کردم یشوخ یراست...  داخل رمیم من نه_ 

 .یدار کار هم

 افسون؟_

 

 داشت رو داشتنش نگه قصد که یاون به توجه بدون افسون اما زد صداش پوالد

 هاله و گرفته و یعصب پوالد   ، خباثت از پر یلبخند با و شد داروخونه وارد

 . گذاشت تنها رو اومد یم نظر به نیخشمگ که یا

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 بعد و داد سالم همکارانش به رو...  شد داروخونه وارد استرس پر و پاکوبان

 همون در رسوند بودند ستادهیا هیبق یقسمت به رو خودش لباسش ضیتعو از

 . دیپرس افسون به از کرد یم کار داروخونه تو که ییها خانم از یکی نیح

 ؟یبکن یکار یخواینم...  افسون اومده باز که خانمه اون_ 



 

 . داد جواب و انداخت شیشونیپ به رنگ کم یاخم افسون

 داره پوالد و شونهیمیقد یاشناها از یکی نکهیا مثل کردم صحبت پوالد با_ 

 .. کنهیم کمکش

 

 . زد طعنه و دیخند زن اما کردند سکوت هیبق

 ... نیبب ها رهیم جلو داره یادیز گهید یمیقد یاشنا نیا_ 

 

 یورود یسراسر یها شهیش پشت از که داروخونه از رونیب به سر با و 

 سرچرخوند... شد تر ظیغل قبل به نسبت افسون اخم  ...  کرد اشاره بود مشخص

 ...  افتاد یاتفاق چه نهیبب تا

 

 ای و ؟ نه ای نندیب یم درست هاش چشم دونست ینم ، زد پلک پلک بار چند

 ؟! بود توهم هی فقط روش روبه ی صحنه دیشا

 

 . دیپرس زن از و برد جلو یکم رو سرش

 نه؟ مگه گرفته پوالدو دست یجد یجد_ 

 

 نگاه مین....  برگشت و داد جا قفسه داخل رو بود دستش که ییداروها زن

 . داد جواب و انداخت دونفر اون به یخونسرد

 ... زنهیم حرف داره بهش کینزد یلیخ و گرفته دستشو اره_ 

 

 : زگفتیر داروها به رهیخ و انداخت باال یا شونه بعد

 .. زنهیم شوهرتو مخ داره بندمیم شرط_



 

 مشت رو بودند کرده خوش جا روپوشش بیج داخل که ییدستها یعصب افسون

 از نکهیا بدون و زد زل هاله و پوالد به تیجد با...  دیکش یقیعم نفس ، کرد

 : گفت مغرور بکشه خجالت جمع

 . ببازه خودشو حرکتا نیا با که ستین ادما دسته اون از پوالد_ 

 

 یب و شد رهیخ بهشون همزمان...  ستادیا افسون کنار داد جا رو داروها که زن

 . دیپرس بند و دیق

 . شنیم خام زود مردا که من نظر به ؟ یدونیم کجا از_ 

 

 . داد جواب...  زد یلبخند مچهین افسون

 . کن تماشا و نیبش...  دونمیم_

 

 از دستش  رفته عقب ناخوداگاه هاله که کرد اخم چنان پوالد بعد هیثان چند قایدق

 چند فقط شیشگیهم ترسناک و خونسرد نگاه با پوالد...  شد کنده پوالد یبازو

 و یعصب هاله تینها در...  انداخت هیگر به رو هاله و اورد زبون به کلمه

 ... برگشت تیعصبان با رو اومده راه و گفت پوالد به یزیچ کالفه

 

 یابروها با و داد جلو رو اش نهیس...  شد شخندین به لیتبد و ظیغل افسون لبخند

 : گفت دندیخندیم که عیبق و زن به رو رفته باال

 . ستین مردا مدل اون از پوالد ، که گفتم_ 

 

 : گفت خنده با زن

 پرش تو زد بدجور توئه با حق_ 

 ... نچسپه پوالد به باشه اون تا_



 

 :گفت و داد تکون یسر تاسف به زن

 رفتارا یبعض از مواقع یبعض یول میکن دفاع هم از دیبا و میزن که چند هر_

 با زدن الس....  نمیبیم رو رفتارا مدل نیا یوقت بودنم زن از...  رهیگیم عوقم

 راه از یهدف هر با حاال گهید یکی شوهر یبخوا نکهیا اون از بدتر ، بده مردا

 فروشه یم ارزون انقدر خودشو یکی ادیم بدم...  یکن در به

 

 : گفت و زده اش شونه به یدست همکارش و نداد یجواب افسون

 ...  رفت کرد دکش حافظ یاقا شکر رو خدا...  شد تموم حال هر به_

 

 :  گفت و زد لبخند بالجبار ، داد تکون یسر افسون

 . شکر رو خدا...  اره_ 

 

 :گفت و زد یلبخند همکارش

 . حافظ یاقا شیپ برو توهم...  ارمیب دارو چندتا هی یانبار تو رمیم من_ 

 

 رفت که همکارش...  گفت"  باشه" سر دادن تکون با دادن جواب بدون افسون

 رو هاله رفتن یعصب و کالفه که پوالد از رو نگاهش اما خورد تکون قرار یب

 . برنداشت ، کرد یم تماشا

 

 و شده حسود...  فشرد روبهم هاش دندون ، زد موهاش به یچنگ پوالد یوقت

 یوقت اورد فکش به یشتریب فشار...  ناراحته هاله رفتن از پوالد دیشا کرد فکر

 . شد چشم تو چشم باهاش و برگشت پوالد

 

 ! نهیک از پر و حسود شدت به باطن در اما بود خونسرد ظاهر در



 وارد پوالد یحت نکهیا از قبل و کرد نازک پوالد یبرا یچشم پشت نامحسوس

 . رسوند یپشت قسمت به رو خودش بشه داروخونه

 

  و رفت ینم کنار هاش چشم یجلو از هاله توسط پوالد یبازو گرفتن ریتصو

 . کرد یم اش یعصب قبل از شتریب لحظه هر مسئله نیا

 

 

✨ 

✨✨ 
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 لب ریز و اورد دردناکش ی قهیشق به یفشار انگشت سر با...   و دیگز لب

 :  گفت

 ... تو و دونمیم من...  پوالد اخ....  ؟ ها یقبل دختر دوست_ 

 

 رو بود کرده شروع که یکار دیبا...  گرفت شماره و برداشت رو تلفنش و

 تونه ینم کمک بدون که بود مطمئن و بود دهیرس ذهنش به یزیچ...  کرد تموم

 . کنه حل رو مسئله نیا

 



 : گفت بالفاصله و داد سالم شد وصل که تماس

 ..  ریبخ صبح ؟ دیخوب سالم_ 

 

 . دیچیپ یگوش داخل آلود خواب مقابل طرف یصدا

 !؟ افتاده یاتفاق ؟یشماخوب...  ممنون_ 

 

 پوالد که کرد یم جمع رو حواسش دیبا ... برگشت عقب به سرعت به افسون

 اه دید بود افتاده ریگ همکارها توسط که رو پوالد یوقت...  نکنه شک بهش

 : گفت راحت الیخ با... دیکش

 ... ازتون داشتم کوچولو خواهش هی_

 

 : گفت و شد اریهوش خط پشت یصدا

 .  دییبفرما_

 

 شکل نیا به رو اش خواسته و چسپوند گوشش به شتریب رو یگوش افسون

 .کرد مطرح

 یحت امروز اما خوادیم یچ دونم ینم...   صبح امروز بود اومده بازم هاله_ 

 ..  داشت عمال و گرفت پوالدم یبازو

 

 .داد ادامه و کرد مکث

 ...  کنهیم کار مسئله نیا رو داره یادیز کنمیم فکر_

 

 .خورد نیچ چشمش ی گوشه



 حس اما کنن ازدواج خواستن یم و بوده پوالد سابق دختر دوست درسته_

 کمی شهیم...  خوادیم گهید زیچ هی ، ستین پوالد دنبال اصال دختر نیا کنمیم

 ! بوده کجا و کرده کاریچ مدت نیا تو نکهیا د؟یکن قیتحق موردش در

 

 . داد جواب بعد و رفت فرو فکر به ، کرد یمکث بود خط پشت که یکس

 یزیچ هی فقط...شهیم رمیدستگ یچ نمیبب پرسم یم نفر چند از من...  باشه_ 

... 

 

 . داد جواب نگران و بالفاصله افسون

 ؟یچ_

 

 . دیپرس خنده نیب بود پشت که یکس...   شد بلند خنده یصدا خط پشت از

 ؟  نداره خبر یزیچ از که پوالد_ 

 

 . زد لبخند افسون

 تا مونمیم منتظر و رمیگ ینم سخت بهش منم...  میگذرون یم یعاد... نه_ 

 . بگه تویواقع بهم خودش

 

 نگفت...  ستین هم بردار دست و دهیکش پوالد یبرا ییها نقشه چه که نگفت و

 .. کنه هیتنب رو پوالد  یصبور نیح در دهیکش نقشه

  ؟ درسته مونهیم خودمون نیب کامال هیقص نیا فقط...  خوبه_ 

 

 بود افسون سمت به نگاهش هنوز پوالد ، دیچرخ عقب به دوم بار یبرا افسون

...  برگردوند رو و انداخت بهش یسرد نگاه...   ادیب کینزد تونست ینم اما

 : گفت خط پشت فرد به رو



 ادیب پوالد ممکنه کنم قطع دیبا من فعال...   دیکنیم کمکم که ممنون...  حتما_ 

... 

 

 . دیچیپ یگوش تو خنده یصدا باز

 ! یاعلی...  دمیم بهتون خبرشو_

 ! یعل ای_

 

 نسخه و خواست یم که یمواد برداشتن با رو کارش و کرد قطع رو یگوش 

 گوش تو ییپا یاشنا یصدا بعد قهیدق چند...  کرد شروع بود زیم یرو که یا

 . برداشت قوس باال به رو لبش ی گوشه و دیچیپ هاش

 

 نداشت قصد...  بود رهیخ رو به رو به تیجد با افسون ، ستادیا زیم کنار پوالد

 و دیکوب زیم به انگشت سر با کالفه پوالد...  بده نشون خودش از ینرمش چیه

 : گفت مایمستق

 ه؟یچ واسه تیناراحت ، دراوردم اشو هیگر که یدید خودت_ 

 

 . داد جواب پرحرص افسون

 . ندارم یا یناراحت من_ 

 

 .زد صداش زیت پوالد

 ؟ افسون_

 

 : گفت ناراحت...   دیخند تلخ و اروم ، ضرب تک افسون



... ؟ باشم خوشحال دیبا زن اون کردن دک واسه من یکنیم فکر پوالد ییخدا_ 

 زنهیم الس باهاش و رهیگیم طرفو یبازو یا یمیقد ییاشنا کدوم اخه درضمن

   ها؟

 

 .دیپرس زهرالود و وسط ختیر رو تشیجد تمام...  شد چشم تو چشم باهاش و

 ه؟یمیقد یاشنا هی فقط زن اون....  پوالد من جان_ 

 

 : گفت و شد نهیس به دست... شد کینزد بهم پوالد یابروها

 ... فقط اون...  اره_ 

 

 : گفت و اومد حرفش نیب...  زد پوزخند افسون

 .یگیم دروغ ، کنم ینم باور_

 

 بگه یزیچ بازهم خواست...  موند باز بود زده افسون که یحرف از پوالد دهن

 : گفت مصمم و ستادیا اش نهیس به نهیس...  شد بلند افسون که

 پنهان ویچ هی یدار دونمیم اما نه ، ندارم اعتماد بهت که ستین نیا سر بحث_ 

 .. یکنیم

 

 .کرد اضافه عمد به و

 اون بفهمم اگر...  حسودم واقعا میلجباز بر عالوه من اما پوالد یندون دیشا_

 و خودمو...  دایناپ سرش اون کنمیم پا به یجهنم بشه میسه رو تو خوادیم زن

 . نکن شک...  سوزونمیم ساختم که یجهنم تو زنو اون و خودتو

 

 با داد، پوالد لیتحو ینیعمگ لبخند...  کرد کج رو سرش زنان نفس نفس بعد و

 : گفت و کرده لمس رو پوالد ی گونه دست کف



 تو جز به حاال تا...  یدار بهم یحس چه دونمینم ؟ انهی یدار دوستم دونمینم_ 

 تو...  میجد احساسم تو من یول دمینشن از یا گهید زیچ حرفا نیا و یمن و مال

 نداشته دوستم اگه یحت کنم رهات محاله میکرد عقد  که حاال...  میجد حرفام

 ...  یباش

 

 : گفت و رفت عقب عقب بزنه یحرف بده مهلت پوالد به نکهیا بدون و

 میبزن حرف میتونیم بعد...   یکن کاریچ دیبا نیبب کن فکر برو...  نگو یچیه_

... 

 

 از پر یدل و بد یحال با و انداخت رونیب شیکار اتاق از رو پوالد عمال و

 . کرد کار به شروع مصمم اما اشوب

 

✨ 
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 نبود ی بهانه به و نرفت نهار یبرا بودند زده صداش همکارهاش نکهیا با ظهر

 ...  موند اتاق داخل ناتمومش کار و پوالد



 به رفتنش بر یمبن سمتش از یامیپ فقط و دهیند صحبتشون بعد رو پوالد

 . نداشت دادن جواب به یرغبت یحت و کرده افتیدر شرکت

 

 همه ، ختیر مخصوصش ظرف داخل رو بود ساخته که ییپمادها ، دیکش یاه

 . شد بلند و داده جا سبد داخل رو

 

 : گفت و رسوند دارو فروش مسئول به رو خودش بلند قدم چند با

 اگر ، شنینم اماده امروز اونا هست سفارشم دوتا...  امروز یسفارشا نیا_

 ... رنیبگ لیتحو پمادشونو و انیب تونن یم عصر فردا دیبگ دنیپرس

 

 رو سبد..   زد لبخند داشت نام" محمد" و بود انسالیم یمرد که فروش مسئول 

 : گفت و گرفت

 خودش نشد داشت عجله پوالد بگم بهت رفت ادمی من یراست...   حتما باشه_ 

 . یبمون منتظرش سپرد ، بگه بهت

 

 . دیپرس ، گذروند نظر از رو ساعت و دیچرخ ، زد لبخند ظاهر در افسون

 ؟ گرده یبرم یک نگفت_

 

 . داد جواب و گداشت جلوش زیم یرو رو سبد محمد

 . یکار وقت اخر تا احتماال_ 

 

 : گفت  کرده پا اون و پا نیا یکم ، کرد تکرار رو لبخندش افسون

 یمرس...  بدم انجامشون دیبا که دارم کار مقدار هی...  بمونم بتونم نکنم فکر_

 . رمیم زودتر گمیم بهش خودم من دیگفت که



 

 با رو لبخندش بعد اما شد اش رهیخ موشکافانه و سکوت در هیثان چند محمد

 : گفت و داد جواب لبخند

 . بگو پوالد به خودت پس ، یراحت جور هر_ 

 .یمرس!  باشه_

 .کنمیم خواهش_

 

 بر یمبن یامیپ لباس ضیتعو از بعد و شده کارش اتاق وارد ، کرد گرد عقب

 و برداشت رو فشیک دست به یگوش...  کرد ارسال پوالد یبرا خونه به رفتنش

 تک ، شد بلند شیگوش یصدا که دینکش یطول ، شد خارج داروخونه از

 . شد رهیخ" پوالد" نام با تماس به و داد باال ییابرو

 

 وصل رو تماس و دیکش یقیعم نفس ، فشرد هاش دندون ریز رو نشیریز لب

 . کرد

 

 .دیپرس ینرمش چیه یب و سرد یحدود تا

  بله؟_ 

 

 .داد جواب یجد اما ارامش با خط پشت از پوالد

 . رونیب میریم دنبالت امیم ، بمون_ 

 

 : گفت و برد فرو بشیج داخل رو دستش ، زد یزیر پوزخند افسون

 گاردهیبارد نباش نگرانم...  کنم استراحت خوامیم ام خسته ، ستین الزم_

 . خونه رمیم مایمستق باهاش هست



 

 . دیغر پوالد

 . نکن لج افسون_

 

 سمت که ینیماش سمت به فقط نکرد قطع هم رو تماس ، کرد سکوت افسون

 به رو و کرده باز رو نیماش در ، رفت بود شده پارک ابونیخ ی گهید

 : گفت گاردیباد

 !  خونه رمیم_

 

 .دیپرس بود کرده سکوت که یپوالد از و

 . خونه رمیم دارم ؟ پوالد یندار یکار_

 

 . دیچیپ گوشش تو پوالد سخت یصدا

 !برو_  

 

 صفحه به ناراحت افسون...  کرد قطع رو تماس یخداحافظ بدون و بالفاصله و

 . دینال لب ریز و شد رهیخ یگوش ی

 ات گذشته بابت که ستمین انصاف یب اونقدرام من...   یبگ تویواقع بشه یک_ 

 . کنم سرزنشت

 

 قهیدق ده بایتقر....  شد رهیخ رونیب به و انداخت پاش یرو دیناام رو یگوش

 به رو بود رفته فرو فکر به شدت به که یافسون و شد متوقف نیماش بعد

 در که راننده از و اوردند هجوم بهش ایدن یها ینگران تمام...  اورد خودش

 . دیپرس بود شدن ادهیپ حال

  شده؟ یچ_



 

 .داد جواب تیجد با...  برگشت عقب به راننده

 . میکن یم حرکت االن...  خانم ستین یزیچ_

 ! باشه_

 

 دست...  کرد ترش نگران عقب صندوق شدن دهیکوب یصدا اما گفت"یا باشه"

...  کرد رها رو رهیدستگ...  شد باز راننده در که بشه ادهیپ تا برد رهیدستگ به

 .دیپرس مات...  موند وا دهنش یسوال هر دنیپرس قبل اما دیچرخ

 ؟یکنیم یچ نجایا تو_

 

 در...  نشوند لب به یشرور شخندین ، داد باال رو اش یافتاب نکیع پوالد

 : گفت نیماش کردن روشن نیح و بست رو نیماش

  باهاش؟ یدار یمشکل ، حیتفر ببرم زنمو اومدم_ 

 

 یم و بود رفته نیب از اش ینگران...  داد هیتک یصندل به متعجب افسون

 متلک پوالد از اش یناراحت و تیعصبان برخالف...  بکشه نفس یکم تونست

 : گفت وار

 . یزاریم ما سر منت...  یکنیم لطف شما_ 

 

 . دیپرس دوباره و گذاشت هاش چشم یرو یرو دستش و

 ..  رونیب امینم گفتم که من...  میببر کجا یسالمت به_

 

 سرگذاشت به رو بود پاش یرو که یکاله ، کرد میتنظ رو جلو ی نهییا پوالد

 .کرد اش شوکه و انداخت افسون به ینگاه مین...  



 ؟؟ینیبب خانوادتو خوادینم دلت_

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۳:۰۷ ،۲۰۱۸/۱۱/۱۶(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 365_پست#

 

 و یرانندگ یرو شدت به پوالد ، نشد بدل و رد نشونیب یحرف چیه راه نیب در

 . دیرس یم نظر به زده جانیه یحدود تا افسون و کرده تمرکز اطرافش

 

 نیا که یشهر از بود قرار ، نهیبب رو اش خانواده هفته چند از بعد بود قرار

 یمدت از بعد بود قرار...  شه دور بود کرده رشیاس و شده زندانش روزها

 .. بچشه رو ارامش طعم دی،شا یطوالن

 

 یترس چیه بدون بندها و دیق از ییرها و اش خانواده دنید فکر در یحد به

...  شد متوقف نیماش یوقت و برد خوابش بفهمه نکهیا بدون که بود رفته فرو

 یتکون داریب و خواب...  اومدم خودش به خورد تکون نیماش توقف از تنش

 ...کرد باز مهین تا یسخت به رو هاش چشم و خورد

 



 و دید یم تار رو زیچ همه دشید یتار لیدل به و بود شده کیتار رونیب یهوا

 ... شد پوالد عطر یبو و هیسا و نیماش در شدن باز متوجه تنها

 

 .زد صداش پوالد

 .میدیرس پاشو ؟ افسون_

 

 . دینال و کرد غلبه بهش خواب باز اما دیکش یا ازهیخم

 . پوالد بخوابم بزار...  ادیم خوابم_ 

 

 کرد گرد عقب  و گفته"  ینچ"   رهیبگ رو دنشیخند یجلو تا کرد اخم پوالد

 بهش بایتقر افسون که یدر...  زد دور رو نیماش ، بست رو نیماش در... 

 .زد صداش نرم و  کرده باز رو بود دهیچسپ

 ...الیو دمیرس پاشو کوچولو رکیرجیج...  افسون_

 

 .داد ادامه پوالد ، گفت یهوم افسون

 . رکیرجیج یدینخواب شب مگه_ 

 

 هاش لب ها بچه مثل و کرد باز مهین تا رو هاش پلک ، داریب و خواب افسون

 : گفت غرولندکنان و داده جلو رو

 ؟ بخوابم تونمینم شبا من که هیک مقصر_

 

 : گفت عجله پر و افتاد سرفه به پوالد ناگهان

 ... دختر اخه دارم کاریچ تو به من_ 

 



 تو افسون ، کرد نگاه عقب به چشم ی گوشه از فشرده بهم رو یها چشم و

 .داد جواب و کرد اخم خواب

 . ندارم خواب تو خاطر به...  توئه ریتقص همش ؟یندار یکار تو_ 

 

 انداخت نیا فکر به رو پوالد و شد بلند پوالد سر پشت از یزیر ی خنده یصدا

 و دیکش ازهیخم هم باز افسون...   بکوبه وارید به وقت اسرع در رو سرش که

 رو افسون یبازو کالفه پس بزنه یحرف هم باز خواد یم که دیرس یم نظر به

 : گفت لب ریز شیدیکش یم رونیب نیماش از که ینیح در و گرفت

 ... که یبرد ابرومونو...  افسون یگیم پرت و چرت چرا -
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 به پوالد اما خورد تلو تلو یکم شدیم ادهیپ نیماش از داشت که یوقت افسون

 افسون فیک ، دیچیپ کمرش دور رو دستش ، گرفت رو بازوش دو هر سرعت

 یورود سمت به...  دیکوب بهم رو نیماش در اش گهید دست با  برداشته رو

 : گفت افسون مادر که افتاد راه الیو



 . یا خسته تو ، پسرم میاریب افسونو جان ساحره و من یخوایم_ 

 

 : گفت و کرد پنهان لبخندش پشت رو شیکالفگ پوالد

 .دییبفرما شما ، ارمشیم خودم خانم بایز نه_ 

 

 : گفت و انداخته افسون به ینگاه مین...  داد تکون یسر بایز

 ...  پسرم باشه_ 

 

 از پر لبخند از دست تونست ینم که ساحره اما افتاد راه الیو سمت به جلوتر و

 : گفت و دیکش پوالد کنار رو خودش برداره حشیتفر

 .. داداشم یخوش به شهیهم_ 

 

 : گفت و رفت ساحره به یا غره چشم پوالد

 .چونمیپ یم گوشتو که ارین در یباز مسخره ساحره برو بکش راتو_

 

 :گفت الیخ یب و دیخند ساحره

 ؟یاریب یکن بغل افسونو خوادینم یراست ، داداش ادینم دست تو من گوش_ 

 !یکن بلند دست رو زنتو رسه ینم زورت نگو

 

 یخال ساحره گوش گرفتن با رو حرصش تمام...  داد رونیب رو بازدمش پوالد

 : گفت و کرده

 دست تا ونمیچیبپ گوشاتو اون دیبا حتما...  پرو بچه برو گمیم بهت د_ 

 ؟یبردار

 



 : گفت و گرفت رو پوالد دست مچ کنان تقال درد و خنده نیب ساحره

 . که شیکند گوشمو کن ول  ، داداش برم قربونت_

 ؟یداریبرم یباز مسخره از دست_ 

 

 : گفت بلند بلند ساحره که اورد گوشش به یشتریب فشار پوالد ، دیخند ساحره

 . گوشمو کن ول دوست یک هر جون ، کردم غلط...  باشه باشه_

 

 : گفت  کرده سفت افسون کمر دور رو دستش ، انداخت بهش یچپ نگاه پوالد

 .نباش شر انقدر.. بچه باش ادم_ 

 

 و گرفت فاصله پوالد از بعد ، کرد نوازش کردیم درد که رو گوشش ساحره

 : گفت

 تو و من گنیم همه ، بودن شر تو یبدتر من از خودت داداش ییخدا_ 

 ... ههیشب یلیخ اخالقامون

 

 و داد باال سر یعصب ، دیکش باال بود رفته خواب به کامال که رو افسون پوالد

 : گفت و کرده بلندش هاش دست یرو مجبورا

 . کرده غلط یلیخ میهیشب تو و من گفته که یاون_ 

 

 ... داد باال ابرو ساحره

 . ها گفته بابا_

 

 . دیتوپ و ستادیا الیو در یجلو... شد رهیخ ساحره به هیسف اندر عاقل پوالد

 ... کن باز نویا ایب_ 



 

 وارد و رفت باال لبخند به کمرنگ یلیخ پوالد لب ی گوشه...  دیخند ساحره

 هم طیشرا نیا در یحت اش خانواده که کرد شکر رو خدا لب ریز...  شد الیو

 ...دارند یخوب حال

 

 . میکرد اش اماده برات قبال...  خودت اتاق همون برو داداش_

 

 دور بزنه یحرف بخواد پوالد نکهیا از قبل و زده پوالد به یچشمک طنتیش پر و

 ینظر وارید یرو بزرگ ساعت به...  داد تکون تاسف به یسر پوالد...  شد

 و پوالد ی خانواده افراد ی همه و گذشته شب دوازده از ساعت....  انداخت

 ...   بردندیم سر به خواب در شک یب افسون

 

 راهرو یانتها در که اتاقش سمت به و کرد جا جابه دستش یرو ، رو افسون

 بالفاصله شد که اتاق  وارد....  افتاد راه اومد یم حساب به اتاق نیاخر که

 . ستادیا راست و گذاشت تخت یرو ، رو افسون

 

 ...  شد رهیخ سقف به و دهیکش دراز افسون کنار و کرد عوض لباس

 هی با کرد ینم تصور وجه چیه به و بود گذرونده سر از رو یسخت روز

  ییها حرف نیچن زدن با افسون و ارهیب در روستا نیا از سر یناگهان میتصم

 . بندازه اشتباه به رو ساحره و بایز

 

 یلبخند با و اورد در رو افسون یروسر ، دیچرخ تیعصبان و خنده نیب

 رو سرش...  گرفت اغوش تو و دهیکش رونیب تنش از رو مانتوش بار شرارت

 : گفت لب ریز و نشوند ش ترقوه به نرم یا بوسه ، برد افسون گردن ریز

 نه ای یبزن زل مامانت یچشما تو یتونیم نمیبب ، رکیرجیج نمیبیم فردا افتویق_

 ؟
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 ازهیخم...  شد داریب خواب از پوالد یبازوها نیب کرده ریگ معمول طبق صبح

 به رهیخ.... دیچرخ و کرد بسته و باز بار نیچند رو هاش چشم...  دیکش یا

 اما داشت رو پوالد دنیبوس هوس دلش که چند هر ، کرد اخم پوالد صورت

 . بود نرفته ادشی رو اتفاقاتش و قبل روز

 

 اش شونه دور از ریخ به صبح گفتن با رو پوالد دست اطیاحت با و دیبرچ لب 

 ...  نشست صاف و کرد باز

 طیمح با اما برداره رو همراهش یگوش تا دیچرخ راست سمت به عادت طبق

 پوالد داشت قصد ، برگشت عقب به متعجب و شد رو به رو اطرافش یناشنا

 . اومد ادشی زیچ همه زود یلیخ اما هستند کجا بپرسه ازش و کنه داریب رو

 



 ییها حرف چه و گفته ییزهایچ چه یداریب و خواب نیب اومد ادشی یحت

 نیاخر و اورد اس خسته ذهن به یفشار...  کرد خی تنش ، داده پوالد لیتحو

 ... بود پوالد کنار ساحره و مادرش حضور اورد ادی به که یزیچ

 .... انداخت ریز به سر و دیکوب دهنش یرو بکشه غیج نکهیا از قبل

 

 خورده یاروم تکون تخت که دیکوب اش یشونیپ به ازادش دست با و دیگز لب

 .شد پوالد شدن داریب باعث و

 

 از صدا نیهم و  دهیشن ییصدا ، کرد باز رو هاش چشم یخستگ با پوالد

 و برد سرش ریز رو دستش ، دیکش یقیعم نفس... بودد کرده دارشیب خواب

 یبیعج حالت در که افسون یوقت...  پرداخت صدا صاحب یجستجو به اخم پر

 زنان لبخند و دیکش یا ازهیخم دید نشسته ، خودش کنار رو بردیم سر به

 .دیپرس

 ... نجایا ایب ، ینشست اونجا چرا_ 

 

 لیتحو یعصب و سخت یاخم ، برداشت دهنش یجلو از رو دستش افسون

 به پاکوبان و اومد نییپا تخت یرو از ، کرد بازوش نثار یمشت و داده پوالد

 . افتاد راه در سمت

 

 یطول اش خنده اما کرد دنشیمال به شروع خنده با و گرفت رو بازوش پوالد

 افسون به رو خودش بلند قدم چند با...  دیپر جا از سرعت به....  نداشت

 : گفت و گرفت رو بازوش رسوند

 ت؟یوضع نیا با یریم کجا_ 

  

 



 تیعصبان...  شد حبس افسون ی نهیس تو نفس ، ییهوی شدن   دهیکش عقب به از

 .دیپرس متعجب  و رفت ادشی

 ؟یوضع چه_ 

 

 شد غنچه هاش لب و باز آروم آروم صورتش و رفت نیب از مکث با پوالد اخم

 رو صداش افسون که نکنه یکار کرد یم یسع...  نخنده کرد یم یسع.... 

 ، چرخوند رو صورتش پس ببره نیب از هم رو اشون مونده یباق یابرو و باال

 یرو رو دستش دو هر.... دشیکش نهیائ یجلو به و دیکش رو افسون یبازو

 : گفت و گذاشت افسون ی برهنه ی شونه

 ! ینجوریا_

 

 تنش یرو پایچل رو دستش بالفاصله...  شد سرخ خودش به رهیخ افسون

 ، دیخند حواب در پوالد...  انداخت پوالد به شونه یرو از یچپ نگاه و گذاشت

 برد باال میتسل حالت به و برداشته افسون ی شونه یرو از رو دستش دو هر

 .دیپرس... 

 ؟یبخواب راحت اوردم در لباستو کردم بد_ 

 

 . دیپرس و زد پوالد به یا تنه برداره رو هاش دست نکهیا بدون افسون

 ؟؟ لباسام...  کو ساکم_

 

 تینها یب دیسف ی تنه مین اون با که افسون به رهیخ و نشست تخت یرو پوالد

 :گفت اومد یم نظر به یخواستن

 ...  مبل کنار همون_

 

 .داد ادامه شرارت پر و



 یبپوش لباس یتونیم بعد کن یراض شوهرتو ، بده انجام فتویوظ ایب اول حاال_ 

. 

 

 . داد جواب و برداشته رو ساک افسون

 ... خطرناکه بودن تو کنار...  گر سواستفاده یاقا ، خوادینم_ 

 

 . شد حموم وارد و برداشته رو لباسش و
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 و رایسم یها صحبت به دادن گوش نیح در....  نشست ساحره و بایز نیب

 یا جرعه...  برد لب به و برداشته رو ینیس داخل شربت وانیل ، شد خم سارا

 دیچرخ ، اورده نییپا رو وانیل ساحره نگاه ینیسنگ حس با و دینوش شربت از

 . دیپرس آهسته و



 ؟ شده یزیچ_ 

 

 .داد جواب و داد افسون لیتحو یپهن لبخند ساحره

 چطوره؟ پوالد با اوضاعت یراست...  زمیعز نه_ 

 

 سمت از سواالت دست نیا احتماال"  کرد فکر اما خورد جا یکم افسون

 .داد جواب و نشوند لب به یزیر لبخند پس" باشه یعیطب دیبا پوالد ی خانواده

 ... خوبه یچ همه شکر رو خدا_ 

 

 طنتیش اما دیتر با...  کرد کج یکم رو سرش....  زد یبرق ساحره یها چشم

 .زد لب افسون یصدا از تر آهسته یحت و وار

 !یگفتیم ییزایچ هی شبید اخه_ 

 

 به ییزهایچ یچ بود ادشی...  افتاد تپش به وار وانهید یسرعت با افسون قلب

  بده ساحره به یجواب چه دونست ینم...  رفت بند زبونش...  اورده زبون

 

 به هیشب تینها یب ساحره صورت...  بود کرده ریگ هیگر و خنده نیب یطرف از

 یم اش خنده به و بود ،شده زدیم سرش به شرارت هوس که یوقت پوالد

 یجواب ها یراحت نیا به شدینم که بود یزیچ سوالش گهید طرف از و انداخت

 . کرد دایپ براش

 

 خودش انهیناش که یحال در اخر در....  کرد بسته و باز بار چند رو هاش لب

 : گفت  زدیم راه اون به رو

 ه؟یچ منظورت_ 

 



 که شد یچ دینفهم افسون اما بزنه یحرف خواست ، اومد کش شتریب ساحره لب

 رو پوالد و برگشت عقب به سرعت به..  دیرس گوشش به ساحره اخ اخ یصدا

 یحت نکهیا از قبل...  گرفته هاش انگشت نیب رو ساحره گوش اخم پر که دید

 : گفت و دیکوب پوالد دست یرو اروم بزنند یحرف انیاطراف ای ساحره

 ... گوششو یکند کن ولش پوالد_ 

 

 :گفت تنها و نگذاشت یوقع پوالد

 ...چوندیپ ینجوریا دیبا فضولو ادم گوش_ 

 

 .دیپرس و گرفت رو پوالد دست مچ ساحره

 کردم؟ کاریچ مگه_

 

 :گفت و داده باال ییابرو پوالد

 .. زهیت بدجور گوشامم قضا از...  بودم سادهیوا سرت پشت_

 

 . افتاد التماس به....  دیگز لب درد و خنده نیب ساحره

 .شهینم تکرار گهید...  داداش دیببخش_ 

 

 : گفت و زد پوالد دست یرو باز و دیگز درون از رو لپش افسون

 ...  داره گناه پوالد کن ولش_ 

 

 َ  و انداخت افسون به ینگاه مین پوالد...  گرفت رو پوالد دست و شد بلند متعاقبا

 .دیپرس

  ؟ یمطمئن_ 



 

 .داد جواب و انداخت ینظر ساحره التماس از پر نگاه به افسون

 ... نکن تشیاذ اره_ 

 

 : گفت وار دیتهد ساحره به رو و دیکش یقیعم نفس پوالد

 ..اخره بار_

 

 .داد جواب و انداخت نییپا رو شرورش نگاه ساحره

 !داداش چشم_

 

 : گفت و دیخند بود نشسته ساحره یرو به رو که سارا

 ... خندهیم داره...  گهیم دروغ یفهمیم یبنداز صورتش به نگاه هی پوالد_ 

 

 از ساحره اما برد جلو رو دستش"  باش ادم بچه" گفتن با و شد شتریب پوالد اخم

 : گفت سارا به رو و گرفته سنگر سارا مبل پشت و دیپر جا

 .لیزل برادر_ 

 

 .داد جواب و برگشت عقب به سارا

 ، نجانیا هیبق و بایز خاله که مدت نیا...  چوننیبپ گوشتو حقته فضول ی  تو_

 ؟یسوزوند شیات قدر چه بگو خودت

 

 رو سارا ی گونه بزاره فرار به پا نکهیا از قبل و دیخند ضرب تک ساحره

 :گفت و دیکش

 ....  بزنم گاز یبربر با رو تو یفسقل بشه یک_ 



 

 .دیپرس و دیکش داد درد َسر   از سارا

 ؟یریم کجا حاال_

 . تره امن اون شیپ جام...  بابا شیپرمیم_

 

 به یسر پوالد....   شد رایسم و بایز دنیخند باعث که کرد اشاره پوالد به و 

 مادرش از و زد لبخند کرده شکر رو خدا لب ریز افسون ، داد تکون تاسف

 . دیپرس

  خوابه؟ هنوز رضا_ 

 ... مادر اره_

 . بزنم بهش سر هی رمیم من پس_

 . باشه_

 

...... 

 

 

 که فکر نیا با...  نشست تشکش کنار و شد بود دهیخواب رضا که یاتاق وارد

 فرو فکر به و شد موهاش نوازش مشغول"  اد یم نظر به فیضع هنوز رصا"

 چند هر ، ترسوندش یکم و شد حلقه کمرش دور یدست بعد قهیدق چند اما رفت

 :گفت تند و گرفت اروم سرعت همون به پوالد یصدا دنیشن با که

 ...  پوالد دمیترس_ 

 

 :گفت و کرده تر محکم رو دستش یجا و دیخند گوشش ریز پوالد

 ... باشه فکر تو خانومم نمینب_ 



 

 یباز پوالد با دیبا انگار باز" کرد فکر...  داد رونیب کالفه رو بازدمش افسون

 .داد جواب نیغمگ" ... کنه

 !ییتو مقصرش_ 

 

 .دیپرس و گذاشت افسون ی شونه یرو ، رو سرش پوالد

 ...  رکیرجیج برات کنم کاریچ_

 

 و دیلرز نهیس تو قلبش  واقع به نباریا... داد هیتک پوالد سر به رو سرش افسون

 :داد جواب

 ه؟یقض نیا بدتره کشتنم ادم از مگه...  کن خالصم و بگو بهم تویواقع_ 

 

 با و چسپونده افسون کتف به رو هاش لب...  کرد بلند یکم رو سرش پوالد

 .داد جواب بم ییصدا

 ... ستین موقعش االن کنمیم فکر دیشا اما نه_ 

 

 .دیپرس کنان مواخذه و فشرد لب افسون

 درسته؟...  ی  میقد یاشنا به فقط زن اون یگفت دروغ پس_
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 : گفت و زد لبخند پوالد

 . افسون ارین در یباز باهوش_ 

 

 .داد جواب ، دیکش پرحرص و گرفت رو پوالد یمو از یا تکه افسون

 . تهیواقع...  ستین یباز باهوش_ 

 

 قاب به رهیخ ارامش با توامان یتیجد با بعد دیخند دهیکش عقب رو سرش پوالد

 : گفت نگاهش

 خوادیم دلت...  ستین یمیقد یآشنا هی فقط زن اون ، یگیم درست تو باشه_ 

 ...  یکن صبر کمی دیبا اما گمیم بهت ؟ هیک زن اون یبدون

 

 . دیپر پوالد حرف نیب و انداخت هاش لپ به یباد افسون

 ؟یک تا_

 

 .داد جواب و انداخت افسون به یا هیسف اندر عاقل نگاه پوالد

 با میتونیم اونجا ، یدنید یجا هی برمتیم...  رونیب برمتیم فردا...  فردا تا_ 

 . میبزن حرف راحت الیخ



 

 رو پوالد بود تونسته نکهیا به اما بود ناراحت هنوز داد، تکون یسر افسون

 .دیپرس تنها پس بود یراض کنه دادن حیتوض به مجبور

  رفتنمون؟ رونیب ستین خطرناک_ 

 

 .داد جواب و دهیکش باالتر رو رضا تن یرو رفته کنار یپتو... شد خم پوالد

 . هست زیچ همه به حواسم...  نباش زاشیچ نیا نگران_

 !  باشه_

 

 اما دونست یم رو زیچ همه که چند هر ، رفت فکر به و گفت یا" باشه"

 ...  داشت فرق مطمئنا پوالد خود زبون از تیواقع ی دوباره دنیشن

 .دیپرس خودش از

 دعوا؟ ؟ بده نشون دیبا یالعمل عکس چه گهیم بهش رو تیواقع پوالد یوقت_

 ؟ ؟ارامش ؟قهریخونسرد

 

 نیح در و کرد دایپ رو جواب بالفاصله...  زد یمحو لبخند اخر ی نهیگز به

 : گفت شدن بلند

 . نمیبب خانوادمو یاورد منو که یمرس...  بزنم قدم اطیح تو کمی برم خوامیم_ 

 

 .بود شده شرارت از مملو نگاهش دوباره ، شد بلند افسون با همزمان پوالد

 ی خونه ،تو لجباز و یعصبان خانوم هی دست به بود ممکن اوردمتینم اگه_ 

 .برسم یم قتل به خودم

 



 یمشت زدن با و کرده نازک یچشمک پشت  تیعصبان و ی خنده نیب افسون 

 . شد خارج اتاق از پوالد یبازو به محکم

 

 اتاق وارد استراحت یبرا و شده جدا ازش که یپوالد از قدم چند هنوز

 اتاق رو خودش...  زد سرش به یفکر که بود نشده دور بود، شده مشترکشون

 که سوالش جواب در و نشست پوالد کنار تخت یرو...  شد  وارد....  رسوند

 : گفت" ؟ افتاده یاتفاق" دیپرس یم

 ... یچ نپرس االن یول بگم دیبا که هست یزیچ هی منم_

 

 .انداخت ابرهاش به یگره و دیکش باال رو خودش ، کرد اخم پوالد

 خوب؟ ای بده_ 

 

 نوبت نباریا زد، یینما دندون لبخند و داد هیتک تخت تاج به رو کمرش  افسون

 .کنه رفتار شرورانه که بود اون

 ... یعال من یبرا ، بد تو یبرا_ 

 

 .زد لب و شد تر قیعم پوالد یابروها نیب گره

 ... کنه ریخ به خدا_ 

 

 .داد ادامه ریدرگ یفکر با و گذاشت افسون یپا یرو ، رو سرش عمد به و

 !یک دست میداد رو عمرمون و جون نیبب_ 

 

 شونه ، بود ومدهین خوش پوالد مذاق به حرفش انگار ، گرفت اش خنده افسون

 که پوالد دست یگرما حس با بعد هیثان چند اما کرد سکوت و انداخت باال یا



 با و بالفاصله ، شد جمع حواسش تمام  رفت یم رژه دستش یرو انهیموز

 : گفت کنان مثل به مقابله و دیکوب دستش یرو پوالد زیام طنتیش ینگاه دنید

 .داره صاحاب نزن دست_

 

 . کرد اخم ظاهر به پوالد

 !منم صاحابت_

 

 . داد جواب شده غنچه یها لب با و کرده یبدجنس افسون

 !اس گهید یاقا حاج هی نچ_

 

 و دهیکش خودش سمت به رو افسون و رفت عقب کهوی...  کرد زیر چشم پوالد

 .دیغر دادش با همراه

 !ارمیدرن غتویج ستمین پوالد!  یکن فیک بدم نشونت ییاقا حاج هی_

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 : گفت لب ریز اطرافش به رهیخ و شد ادهیپ نیماش از

 . خوشکله چه_

 

 ستادهیا درخت نیتر کینزد ریز ، رفته جلو ببنده رو نیماش در نکهیا بدون و

 . شد رهیخ پوالد به و

 

 یها درخت و بود دشت کرد یم کار چشم تا ، داشت طیمح نیا به یخوب حس

 ها درخت نیب که بود نیا نهایا ی همه از تر جالب...  منطقه نیا خاص سرسبز

 . بود شده برپا ریعشا استوار   و محکم یچادرها اهیس جا به جا

 

 . کرد شمردن به شروع اقیاشت با

 ..کی

 ..دو

 ... سه

 ... چهار

 ... پنج

 

 یا گله جلوتر یکم...  رفت جلو و شد بلند ، شد زده جانیه شیپ از شیپ بعد و

 پوالد به رو و دیخند دل ته از...  بودند شدن کینزد حال در گوسفند و بز از

 کردن ادهیپ حال در و بودند دهیپوش یعاد لباس که نیمحافظ از دونفر همراه به

 : گفت بودند لیوسا

 ... نازن چه هاشون بزغاله نیبب...  نیبب رو اونا پوالد_ 

 

 تیجد یبرا تالشش تمام با و کرد کنترل رو اش خنده...  داد تکون یسر پوالد

 : گفت



 . خطرناکه...  نشو دور ادیز_ 

 

 شیهمراه نفر چند که یا گله ، رفت جلوتر یکم و داد تکون سر تند تند افسون

 یمتر صد چند در چادرها از یکی سمت به و کرده کج رو راهشون کردند یم

 . رفتند یم اونها

 

 اون از عمرش یها سال تمام ی اندازه به...  دیکش هیر به رو هوا و ستادیا

 که یسبز یفضا تنها و بود نشده خارج گردش و حیتفر یبرا گرفته دود شهر

 . بود اشون خونه یجلو پارک دیدیم اکثرا

 

 مرگش از بعد ، نداشت حاتیتفر دست نیا به یا عالقه عنوان چیع به پدرش

 بود رفته ادشونی که بودند شده یزندگ ریدرگ یحد به رضا و بایز ، افسون هم

 ...معناست چه به یواقع یزندگ و کردن حیتفر

 

...  کنه دور خودش از رو مزاحم افکار تا داد تکون رو سرش و دیکش یاه

 دیکش نفس تونست یم که ییجا تا قیعم و گرفت اسمون به رو ، رو سرش

 : گفت.... 

 . شکرت ایخدا_

 

 دلش اندازه یب ، برگشت عقب به و انداخت چادرها اهیس به یا گهید نگاه

 و کشک ازشون و چادرها اهیس از یکی به بره بخواد پوالد از که خوادیم

 . رهیبگ ماست

 

 عمرش طول در...  بود مونده دلش به ساده یزهایچ یارزو اما بود دار خنده

 یحت عمرش طول در ، بود نکرده حیتفر عمرش طول در ، بود نرفته مسافرت

 ی شهیش پشت از شهیهم و نهیبب رو نیا مثل بایز عتیطب هی بود نتونسته



 یم پوالد لطف به حاال و داشت رو زهایچ نیا تمام هوس دلش ونیزیتلو

 . کنه تجربه رو زهایچ نیا ی همه روز نصف یبرا یحت تونست

 

 : گفت  و رسوند پوالد به رو خودش...  کرد تند پا

 ؟یندار الزم کمک_

 

 اورد رونیب نیماش از رو ییغذا مواد ی  حاو سبد ، لیوسا از تکه نیاخر پوالد

 : گفت و

 . مینیبش میبر...  میبرد زویچ همه نه_

 

 .دیپرس باز و گفت یا" باشه"  افسون

 ؟ دارن ماستم و کشک چادرا اهیس اون پوالد_ 

 

 .دیپرس متعجب و ستادیا حرکت از لحظه یبرا پوالد یپا

 ماست؟ و کشک_

 

 .داد جواب مظلومانه افسون

 .کننیم درست ریش از که ماست و کشک...  ماست و کشک اره_ 

 

 شده پهن درخت ریز که ییرپایز کنار و کرد دست به دست رو سبد جیگ پوالد

 : گفت و گذاشت بود

 . دارن زایچ نیا از که مشخصه و نهینش ریعشا نجایا...  دارن خوب اره_ 

 



 نشست پوالد کنار هاش کفش دراوردن از بعد ، فشرد بهم رو هاش لب افسون

 : گفت و

 یمحل ماست و کشک بابا...  گرفت ماست و کشک ازشون شهیم یعنی گمیم_

 . خوامیم

 

 حالتش کم کم بعد ، شد رهیخ افسون به باز یدهان با و زد پلک پلک پوالد

 . دیخند بلند و شده عوض

 : گفت خنده نیب

  افسون؟ واقعا_ 

 

 .داد جواب زنان تشر و دیگز لب افسون

 ... حاال تا نخوردم ، خوادیم دلم...  هیچ خوب_

 

 زدیم غر لب ریز که افسون به رو و شد گرم یلبخند به لیتبد پوالد ی خنده

 .داد جواب

 ییچا هی کن تموم راتویرجیج...  خانم رکیرجیج گنیم یچ نمیبب پرسمیم_ 

 ! نه ای یبلد نمیبب زیبز شوهرت یبرا

 

 دیکش کینزد یکم رو سبد شد خم...  کرد پوالد یبازو نثار یمشت نباریا افسون

 . دیپرس و

 ؟ کجان محافطا_ 

 

 : گفت و کرد اشاره راستشون سمت به پوالد

 پس کنن استتار خودشونو بشه که ستین شهر نجایا...  نشستن تر طرف اون_ 

 .موننیم باهامون مجبورا



 

 پوالد سمت به حالت همون در رو ییچا وانیل ، رفت فرو فکر به افسون

 .دیپرس و گرفت

 نداره؟ خطر ، پوالد بازه فضاش یلیخ نجایا_ 

 

 .داد جواب و دینوش ییچا از  یقلپ  لذت پر پوالد

 . امنه نجایا...  نباش نگران نه_

 

 صفحه به و اورد رونیب بشیج از رو همراهش تلفن...  کرد اخم یناگهان بعد 

 ریز و شد شتریب کرد باز اش یگوش ی صفحه یوقت اخمش...  شد رهیخ اش

 .دیغر لب

 .. نمیبب نویا دیبا ادمیم خط که لحظه هی_ 

 

 :گفت افسون به رو و

 میبر راه اطراف و دور نیا کمی یدار دوست اگر ، میبرگرد دیبا شب فردا تا_ 

 چطوره؟ .. دمیم حیتوض بهت ویچ همه منم

 

 . دیپرس متعجب افسون

 شده؟ یچ_ 

 

 .داد جواب و فشرد بهم رو هاش دندون پوالد

 اونجا منم بهتره نیهم واسه کنن رشونیدستگ قراره انگار ، زدن ردشونو_

 . باشم

 



 

 

✨ 
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 . دیپرس عجله پر...  دیپر جا از افسون

 ؟ یجد_

 

 خواد یم رو بود دهیند حاال تا که یبکر عتیطب و حیتفر دلش رفت ادشی بلکل

 یراحت و شد مهرافتاب گروه یریدستگ از بعد ی  ازاد فکر از پر ذهنش ،

 بره راه ابونایخ تو محافظ یب بتونه که خودش بابت ، اش خانواده بابت الشیخ

 به رو افسون و شد جمع ها" بابت"  نیا تمام ، پوالد ی  سالمت و تیامن بابت ،

 : گفت و گرفت رو پوالد یبازو عجله با...  آورد جانیه

 در...  منه حیتفر از تر مهم مسئله اون...  پوالد میبرگرد االن نیهم ایب_ 

 باشه؟ .. میزنیم حرف بعدا هم هاله مورد

 

 برگشتنشون خبر دنیشن از بعد افسون"  که تصورش برخالف ، داد ابرو پوالد

 . دیپرس شک از پر...  بود شده خوشحال و زده جانیه افسون"  شهیم ناراحت



 ؟یندار یمشکل باهاش واقعا_ 

 

 جا سبد داخل رو بود اورده رونیب که یلیوسا سرعت به ، داد تکون سر افسون

 :گفت و داد

  ؟یمشکل چه نه_ 

 

 .داد ادامه و زد لبخند روش به رو عتیطب به رهیخ...  کرد یمکث و

 ...  حیتفر بابت اها_ 

 

 : گفت و دیکش هاش هیر به رو تازه یهوا

 یوقت...  تره مهم یلیخ مسئله نیا خوب یول کنه حیتفر نخواد دلش که هیک_ 

 ببرون از تونمیم راحتتر یلیخ نباشن اونا یوقت ، نباشه گروه اون از ترس

 هی منو دیبا اتیعمل نیا بعد ، کنم راحت التویخ ضمن در ، ببرم لذت رفتنامون

 بشه اتفاق نیا جبران تا میبگردون رانیا دور تا دور ، مسافرت یببر کامل ماه

 .. اومممم...  دخترم اون مورد در... 

 

 مردد نیزم به رهیخ و دیچرخ...  خاروند رو اش یشونیپ ، دیخند زده خجالت

 : گفت

 ...   بگم یطور چه...  خوب ااا...  هم هاله مورد در_ 

 

 ، بگه پوالد به رو تیواقع دیبا طور چه دونست ینم واقعا...  دیخند درمونده

 دیترس یم همه از بدتر ، کنه یتند باهاش دیترس یم ، بشه یعصب دیترس یم

 . برنجه ازش پوالد

 



 به تا گرفت ضرب پاش یرو کیستریه... کرد نییپا و باال بار چند رو سرش

 . کنه دایپ رو قتیحق گفتن جرات شده که یشکل هر

 

 ... قهیدق کی

 ... قهیدق دو

 ... قهیدق سه

 

 نکهیا تا دید ینم خودش در رو قتیحق گفتن توان کرد یم تالش قدر چه هر

 . دیپرس ینرمش چیه بدون و یجد و اومد سر به پوالد سکوت و صبر

 ؟یچ هاله مورد در_

 

 

✨ 

✨✨ 
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 اخم پر رو افسون دست ، دیکش تر کینزد دو خودش پوالد و دیگز لب افسون

 : گفت و گرفت



 ... پاشو_ 

 

 . دیپرس...  ستادیا پا سر دستش کردن رها بدون پوالد ، کرد بلند سر افسون

 ؟ کجا_ 

 

 .داد جواب ، افتاد پوالد یابروها به تر قیعم یگره

 .. میگردیبرم بعد میکن یم فصلش و حل نجایهم رو مسئله نیا میریم اول_ 

 

 ، دیترس یم پوالد حالت نیا از داشت کم کم ، دیکش پس نرم رو دست افسون

 اندازه یب ی صهیخص دو"  پوالد تیجد و یخونسرد با که بود یادیز زمان

 ... بود نشده مواجه" وحشتناکش

 

 . کرد دنیتراش بهونه به شروع

 اونا ، شد تموم کارت که تو ، میبرگرد ایب اول...  ادهیز وقت حاال خوب اا_ 

 ؟ چطوره... میزن یم حرف راحت الیخ با گرفتن که رو

 

 : گفت کالم کی سرد یلبخند با پوالد

 ... نه_ 

 

 هم باز نکهیا فکر ، بود نکرده رو تیموقع نیا فکر...  رفت وا بایتقر افسون

 تشر خودش به زده ایدر به رو دلش....  بود نکرده بده دستش کار اش عجله

 :گفت زنان

 و کرد یکرد پنهان که یاون...  یبترس بابتش که ینداد انجام یاشتباه کار_ 

 ...  بود حقش هیتنب نیا اصال...  تو نه بوده پوالد گفت دروغ



 

 : گفت یتهاجم و کرد اخم...  شد بلند

 تو فقط و فقط وسط نیا نکهیا و حرفام به یکن اخرگوش تا دیبا اما  باشه_ 

 . یمقصر

 

 و حرص با همراه اما دار خنده واکنشش ، دیپر باال شدت به پوالد یابروها

 . بود تیعصبان

 ؟یچ مقصر ؟ مقصرم من ؟ جانم_ 

 

 افسون دست به یفشار پوالد ، نداد یجواب و کرد غنچه رو هاش لب افسون

 : گفت و کرده وارد

 ه؟یلجباز ی  جا االن_ 

 

 .دیپرس و دیپوش رو شیدفاع زره پوالد با دعوا تو برد یبرا ، زد لبخند افسون

 م؟یببر یخواستیم کجا_ 

 

 آورد یم جوش به رو خونش که زدیم ییها حدس ، بست رو هاش چشم پوالد

 به یخوب به اما دونست یم مقصر رو افسون و کرده قضاوت جانب به حق ،

 ایقضا که قبال ، کنه صحبت افسون با ییتنها به الزمه که بود واقف مسئله نیا

 ساالنه که یدشت سمت به رو افسون داشت میتصم  بود نرفته شیپ شکل نیا به

 ... حاال اما ببره شدیم گل از پر  تابستون و بهار فصل در

  

 تکون بود رفته فرو فکر به شدت که به رو پوالد دست انتظار از خسته افسون

 .دیپرس باز و داد

 ؟ میببر یخواست یم کجا_ 



 

 .داد جواب و اورد گردنش به یفشار ازادش دست با پوالد

 . ینیبیم میریم_ 

 

 پوالد توسط قبال ها محافظ...  کرد همراه خودش با و دهیکش رو افسون دست و

 ستادهیا جاشون سر پس ندارن کردنشون دنبال به یاجیاحت که بودند شده مطلع

 . موندند منتظر و

 

 . دیپرس پس نداشت یاطالع موضوع نیا از اما افسون

 ان؟ینم اونا_ 

 خبرشون عیسر وفتهیب یاتفاق اگر که میدار میسیب جور هی...  انین گفتم نه_

 .. ندارم سرخرمن به ازین زنم با بودن تنها واسه ضمن در کنمیم

 

 خواست یم که یمقصد به زودتر چه هر تا کرد قبل از شتریب رو سرعتش و

 . برسند

 

 

✨ 
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 ی منظره محو و کرده سکوت کامال که افسون دست پوالد دندیرس که مقصد به

 سخره به هیشب شتریب که یبلند ی تپه به و نشسته ، کرد رها بود روش به رو

 . کرد سکوت و داد هیتک بود

 

 تونست یم بعدا ، ببره لذت ییجا نیچن تو بودنش لحظات از افسون داد اجازه

 . کنه بازخواستش

 رو سرش و بست رو چشمش پس داشت ازین تحمل و صبر یکم به فقط حاال

 . داد هیتک سخره به

 

 کنارش افسون ، کرد باز چشم کنارش یخش خش یصدا با که دینکش یطول

 به رو اش چونه و کرده حلقه پاهاش دور رو دستش دو هر...  بود نشسته

 . بود شده رهیخ روش به رو ی منظره به لب به لبخند و داده هیتک زانوهاش

 

 .دیپرس

 ؟ اومد خوشت_

 

 .داد جواب ارامش پر و نرم یلحن با افسون

 . دمید حاال تا که ی  ا منظره نیتر قشنگ نیا ، اره_ 

 

 نکهیا بدون حالت همون در افسون ، داد تکون سر موافقت ی نشونه به پوالد

 .دیپرس بشه جا جابه یا ذره

 نجا؟یا یبود اومده قبال_



 

 :گفت و داد سوق مخالف سمت به رو نگاهش پوالد

 .کرد یم رو نجایا فیتعر یلیخ...  داد بهم ساحره رو نجایا ادرس نه_

 

...  دیخند اهسته و ضرب تک ، داد فشار زانوهاش به رو اش چونه افسون

 : گفت

 تو کال ساحره نکهیا تفاوتتون تنها...  نیهم به هیشب یلیخ ساحره و تو_ 

 خودخواهم و خونسرد یتونیم نایا بر عالوه تو اما اس خبره یبدجنس و طنتیش

 . یباش

 

 . کرد خم رو سرش تمسخر به زده یشخندین پوالد

 . فیتعر از ممنون_ 

 

 .داد جواب...  دیخند پوالد طلبکار صورت به رهیخ و دیچرخ افسون

 .زمیعز همسر نداشت قابلتو_

 

 : گفت وار سرزنش پوالد

 !ینداشت درازتو زبون نیا اگه که اخ_ 

 

 مشتاق پوالد رخ به رخ و دیکش جلوتر رو خودش ، شد تر پهن افسون لبخند

 .دیپرس

 بعدش؟ شدیم یچ مثال_ 

 



 و گرفته انگشتش دو نیب رو افسون ی  نیب ناغافل و کرد نگاهش حالت یب پوالد

 .کرد یبدجنس...  داد فشار

 . خوشمزه و یلیچ و چرب اوومم...  دندونه ریز گوشت زبون یب زن_ 

 

 عقب سرعت به رو خودش زده پوالد ی شونه به یمشت...  کرد اخم افسون

 :گفت تشرزنان و دیکش

 ؟یدار آزار مگه پوالد...  مینیب اخ_ 

 

 . دیخند پوالد

 .بود تیدراز زبون جواب_ 

 

 . انداخت اش ینیب به ینیچ افسون

 لحظه هی...  کنم سکوت دسر وید یجلو ونمید مگه ها؟ زبون یب زن که_ 

 !تمومه شم غافل

 

 :گفت و دیخند نباریا پوالد

 گه؟ید منم منظورت سر دو وید_ 

 

 و زد یلبخند هم پوالد...  دیخند و داد تکون رو سرش کودکانه و یاپیپ افسون

 که بود رفته ادشونی هردوشون  انگار ، کرد افسون با کردن کلکل به شروع

 یشاک هم دست از حد چه تا و بودند رسونده نجایا به رو خودشون یلیدل چه به

 . بودند

 حرص باعث که دادیم رو جوابش یجور پوالد و گفتیم یزیچ افسون

 حس...  آورد کم افسون بالخره که رفتند جلو و جلو انقدر...  شدیم خوردنش



 دو هر...  دیکش عقب پس نداره رو پوالد با مقابله کشش نیا از شتریب کرد

 :گفت مزاح به و برد باال رو دستش

 .نکن تمیاذ گهید من جون ، یبگ تو یچ هر...  ممیتسل من دوسر وید_ 

 

 :گفت و زد  زل بهش روزمندانهیپ پوالد

 ...  یگل لپ نکن کلکل من با_

 

 بود خوردن حرص حال در تماما و انداخته گل هاش لپ...  دیگز لب افسون

 خنده...  کنه استفاده ازش پوالد هیبرعل که نبود بلد یراه چیه ، یروش چیه... 

 ... دشمنشه ، عشقش و شوهر یجا به پوالد انگار کرد فکر ، گرفت اش

 

 جواب نطوریا بود کرده خطور ذهنش به یسوال به و داد تکون رو سرش نرم

 .داد

 کنم رفتار زنونه ای عاشقونه یادیز ستین الزم ، باشم راحت تونمیم پوالد با_ 

 .یزندگ یعنی بودن پوالد با... 

 

 دهنده ازار تیغا به یبعد سوال اما ه؟یشکل چه بودن پوالد با که بود نیا سوال

 ... بود

 ذهنش تو ییصدا...  داد باد به ازاردهنده سوال نیهم رو اش یخوش تمام کهوی

 . دیپرس ازش

 بود؟ یچ تو فیتکل کرد یم ازدواج هاله با پوالد اگه_ 

 

 چه کرد یم اش ونهید مسئله نیا به کردن فکر ، رفت پس نفسش یا لحظه

 پر... افتاد شیپ ساعت اتفاقات و هاله ادی باز...  کنه دایپ تیواقع نکهیا به برسه

 زانوهاش به چونش ی دوباره دادن هیتک با ، دیکش شالش به یدست استرس از



 مقدمه یب بشنوه پوالد که یجور اما رفت پس صداش...  شد جمع خودش تو

 : گفت

 ازدواج باهاش بوده قرار و سابقته دختر دوست هاله دونمیم من...  پوالد_ 

 . یکن

 

 دهیچسپ و مورب ، چرخوند ، زانوش به وار هیتک حالت همون با رو سرش و

 .داد ادامه پوالد نگاه خیم به

 حقت نظرم به...  کردنت هیتنب به کردم شروع و دونستم یم رو نایا ی همه_ 

 ...  بهم یگفتیم دروغ یحت ، یکرد یم یکار پنهان یداشت ، بود

 

 ...  بغض ییایدن و خواست یم هیگر دلش ، برداشت خش صداش

 ... یبگ دروغ نداشتم توقع ازت_ 
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 رو افسون یبازو اخر در و شد مونیپش...  شد یعصبان ، خورد جا پوالد

 به حاال که شیاب یها چشم به زد زل...  جلو دشیکش خشونت یکم با و گرفت

 .دیپرس خشن ، زدیم برق اشک خاطر

 ه؟یک یدونست یم_ 

 

 . کرد نگاهش مصمم افسون

  اره_ 

 

 از ، نبود مشخص هم خودش یبرا تشیعصبان لیدل ، شد تر یعصب پوالد

 کرد یم احساس و گفته دروغ نکهیا از ای بودش گرفته یباز به افسون نکهیا

 . دونست ینم! ؟ بود یعصبان خودش از نکهیا ای و خورده گول

...  رفتن باال حال در شدت به بدنش یدما و بود یعصبان صورت هر به

 .دیپرس

 کجا؟ از_ 

 

 دیپر پلکش ی گوشه ، آورد هجوم بهش فکر مدل هزار کرد سکوت که افسون

 کار داشتن خبر ازش نفر چند فقط که یا یشخص موضوع نیچن دنیفهم... 

 ... نبود یاسون

 به رو اطالعات نیا یکس چه که دیپرس یم خودش از رو سوال نیا مداما

 .نداشت قتیحق گفتن به یا عالقه و بسته فرو لب افسون اما داده افسون

 

 .دیپرس نابکار و زد یپوزخند

 میزندگ تو ، تو قبل گهید زن هی که ؟یکن همیتنب یخواست که شدیم تیحسود_ 

 کنم؟ ازدواج گهید یکی با خواستم یم که بوده؟

 



 ! حسادت و یناراحت سر از ، زد لبخند افسون

 کرد یم حس...  زد لبخند بازهم اما شکست وجودش تو شهیش هیشب یزیچ 

 . شهیم یعصبان حد نیا ،تا بگه پوالد به رو تیواقع اگر

 

 : گفت گزنده اما اروم یلیخ و دیگز لب

 ...  شهیم میحسود بدجور اره ،_

 

 لبش به دیرس و رفت تر باال ، کرد لمس رو پوالد ی چونه نرم ازادش دست با

 از پر یها لب یرو که هاش انگشت ، نشد متوقف اما دیلرز دستش... 

 .داد ادامه...  دیلرز تنش تمام ، اومدند فرود پوالد حرارت

 ...  دخترو اون و تو خوام یم که یحد به شهیم میحسود_
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 :گفت و داد تکون رو سرش...  نداد ادامه

...  موضوع نیا به کردن فکر اسونه یکرد فکر...  کنم حسادت دینبا چرا_ 

 شوهرت با چنان و شهیم دایپ دختره هی ی کله سرو عقدت بعد وقت چند هوی

 و سوزوندن دل واست کننیم شروع داروخونه تو همه که رهیم کیچ تو کیچ

 اتاق تو گهیم دروغ بهت شوهرت...  شهیم بدترم تیوضع..  دادن راهکار

 شده زونشیاو یدرخت مونیم مثل قایدق دختره و زدن حرف دختره با استراحت

 . زده صدا تیمیصم اخر با اسمشو و

 

 با و داد صداش به یقوس و کش... کرد کج لبهاش و نازک رو صداش و

 :گفت تمسخر

 ! پوالد_ 

 

 پوالد...  دیکش پس رو بازوش و کرد اخم...  کرد سکوت زنان نفس نفس

 از دست افکارش هنوز...  بود یعصب هنوز ، کرد رها ینرم به رو بازوش

 و گرفت رو گردنش دست دو هر با.  دیخند حرص پر...  داشتند ینم بر سرش

...  بود شده حساس.  کرد یم درد گردنش و قهیشق یکنار رگ...   فشرد

...  اش دوباره بازگوشدن و موضوع نیا دونستن ، هاله به اش عالقه و گذشته

 . کرد یم دار حهیجر رو غرورش

 

 :گفت

 اوضاع یکاف اندازه به ، ستین گفتنش یبرا یمناسب زمان کردم یم فکر_ 

 ینم نیا از شتریب و بده حالت که دونستم ینم یکرد فکر...  بود شده دهیچیپ

 ؟یکن تحمل رو یخبر یب و ییتنها یتون

...  کنار گذاشتمت یچ همه از چون یریگیم کناره ازم دونست ینم یکرد فکر

 ... نگفتم و دونستم یم

 



 : گفت سرد و تیاهم یب عادتش طبق و شد خودخواه ، شد یجد و

 تونستم ینم تیموقع اون تو...  ستمین مونیپش وجه چیه به و گفتم دروغ_ 

 از قبل چرا نکهیا از من یمونیپش تنها شدیم بدتر زیچ همه...  بگم بهت تویواقع

 هیتنب فکر...  نباشه نیا وضعمون حاال که نگفتم بهت تویواقع میکن ازدواج نکهیا

 .یکن داغون منو اعصاب و یبتازون بخواد  دلت تا و سرت تو وفتهیب من کردن

 

 تونست ینم اما بود مونیپش کارش از یکم ، دیکش عقب رو خودش افسون

 بهتر رو تشیعصبان از یکم پوالد ی گرفته حالت ، رهیبگ رو لبخندش یجلو

 :گفت حیتفر با و کرد کج رو سرش...  کرد یم

 یکرد فکر...  پوالد بود حقت کال...  بردم لذت یکل که من! ؟یوضع چه ا  _ 

 شده تموم ی گذشته هی خاطر به مونویزندگ بخوام که اومدم کوه پشت از من

 ... کنم جهنم

 

 .داد ادامه طلبکار و

 یجنابعال اگر درضمن...  کنم توجه زایچ نیا به که نشدم کاریب اونقدر هنوز_

 کنه یکار و ادیب و بره انقدر دختر اون دادمینم اجازه یبود گفته تویواقع اول از

 نسخه واست هیبق بده قدر چه یدونیم تو اصال...  بشه جلب بهش همه توجه

 و دختره سمت رهینم شوهرت یبکن اونکارو... خوبه یبکن نکارویا...  چنیبپ

 .. حرفا نیا از

 

 رو رفته راه...  داد تکون رو سرش تاسف به افسون ، خورد جا یکم پوالد

 : گفت آروم و برگشت

  .. بشم یعصبان ستین گهید که یزیچ بابت نداره لیدل یمن مال تو یوقت_

 

 وناز چشم پشت کردن نازک با و نشست پوالد یرو به رو ، کرد کج رو سرش

 .داد ادامه صداش به دادن



 اس؟ شده تموم دختر اون ؟ نه ،مگه گهید یمن مال تو_ 
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 ، بست چشم روش روبه طناز افسون   مسخ و جیگ جنگ یبرا اماده پوالد

 انیجر به هاش رگ تو یوحش و الیس یحس...  رونیب کرد فوت رو نفسش

 . افتاد

 افسون خواد یم دلش کهوی دعوا و جنگ وسط چرا نکهیا یبرا یخاص لیدل 

 .کرد ینم دایپ ، بده فشار خودش به تونه یم تا و کنه بغل رو

 ! ؟ راشیگ نگاه ای بود افسون متفاوت رفتار ی جاذبه 

 چه نکهیا بابت هنوز...  شد موضاعات نیا تمام الیخ یب اما دونست ینم قایدق

 حالش  همه از اول دیبا کرد حس اما بود یعصب گفته رو هیقض افسون به یکس

 دشیکش خودش سمت به چنان و بازوش ریز انداخت دست پس کنه خوب رو

 : گفت وار ناله و کرد برخورد اش نهیس به محکم افسون که

 خبرته؟ چه پوالد_ 

 



 سرش...  آورد کمرش دور کامال رو دستش ، نذاشت جونش کم یتقال به یوقع

 اطراف و دور اون یکس نکهیا علم با رو شالش و برد گردنش ریز عجله با رو

 :گفت بم و دار خش...  داد هیر به رو تنش یبو قیعم...  کرد شل ستین

 یخواستگار ازت مشقت همه اون با ؟ نه ای هست دستت تو من ی حلقه_ 

 از تر مهم...  گهید یبشنو یخوایم یچ ؟ نه ای دارم رتیغ روت ؟ نه ای کردم

  ؟ کردم تالش داشتنت واسه حد نیا تا نکهیا

 

 

 .دیپرس و اورد افسون کمر به یفشار و

 ...  طلبکار خانم بده جواب د  _

 

 دلش...  نداشت پوالد از یکم دست اونم حال ، زد چنگ پوالد لباس به افسون

 !بس و خواست یم رو پوالد اغوش عمر هی

 ریز و چسپوند دیتپ یم قلبش که ییهمونجا اش نهیس ی قفسه به رو اش یشونیپ

 : گفت لب

 .یکرد تو نکارویا ی همه ، اره_ 

 

 یرو ، رو اش بنده و زیت ی  ها دندون ناغافل و دیکش یناراحت سر از یآه پوالد

 . آورد در رو غشیج و گذاشته نداشت یپوشش چیه که افسون گردن ی کناره

 . بود گرفته گاز رو افسون واقعا اما زودگذر بود یحس

 و دیپر جا از شوکه دیچیپ استخونش و پوست تو درد نکهیا محض به افسون 

 یحس درد اون بر عالوه اما داشت درد پوالد گاز یجا...  گرفت رو گردنش

 درشت رو هاش چشم پس شدیم قلبش ضربان شدن نییپا و باال باعث بیعج

 . دیپرس کنان پته تته ، کرد

  پوالد؟ یکرد کار یچ... چ_ 



 

 شینما به درنده ریش هی مثل رو هاش دندون ، زد یینما دندون لبخند پوالد

 و بست افسون کمر پشت  هاش دست کرد محکم با رو فرار راه...  گذاشت

 : گفت

...  خوامیم بدجور زنمو منم...  دندونه ریز گوشت ، زن که بهت  گفتم_ 

 باهاش؟ یدار یمشکل...  کنم چپش لقمه هی خوامیم و دارم دوستش
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 انفجار حال در پوالد کلمات   شوک از قلبش که حال همون در افسون یها چشم

 . دیلرز لبش و آورد هجوم چشمم به اشک...  شد درشت ، بود

 

 . کنه خطابش یداشتن دوست پوالد که بود نیا منتظر یادیز زمان مدت

 .کنه افتیدر عشق ، همسرش از داشت ازین و بود عاشق 



 

 به و کرد صورتش حائل رو هاش دست...  شد خم ، دیچک نییپا که اشکش

 .ختیر اشک بود دهیکش دوش به مدت چند نیا که یاسترس تمام ی اندازه

 . ختیر اشک و کرده جاخوش دیترد یا ذره بدون نباریا پوالد آغوش تو

 

 .زد هق و ختیر اشک

 . کرد گله وار زمزمه و ختیر اشک

 و برد"  پوالد" دلش ی  قاض شیپ رو هاش تیشکا تمام و ختیر اشک

 . کرد محکومش

 . گرفت اروم بالخره و ختیر اشک

 !تنش

 !روحش

 . گرفت اروم ایدن تموم انگار

 

 داد هیتک پوالد ی نهیس به رو سرش و بست شیانرژ دنیکش ته با رو هاش چشم

 آرامش پوالد قلب محکم و بلند یصدا دنیشن با و دیکش یم نفس اروم...  

 . کرد یم رهیذخ

 

 حرف و بودش گرفته آغوش در پوالد ختیر یم اشک افسون که یمدت تمام در

 یم اشک داشت یوقت ، دشیبوس یم گاه گه و کرد یم نوازشش تنها زد ینم

 یسرخ وضوح به افسون و بودند کرده یتالق هاشون چشم کباری فقط ختیر

 .بود دهید ، بود اش یناراحت از یناش که رو پوالد یها چشم

 

 فشار شیزندگ مرد ی   نهیس به رو شیشونیپ...  دیکش الیخ یراحت سر از یاه

 : گفت لب ریز و داد



 باور...  ستمین بد اونقدرام من...  پوالد نکن پنهون ازم ویچیه بعد ی دفعه_ 

 . یکن اعتماد بهم یتون یم کن

 

 شیزندگ تو بار نیاول یبرا ، فشرد بهم تیعصبان سر از رو هاش چشم پوالد

 حال از داشت بایتقر که افسون یبازو دو هر پس زده گند کامال کرد یم حس

 . دیتوپ بهش و کرد جداش خودش از..  گرفت رفت یم

 سر اصال بحث...  ندارم اعتماد بهت من گفته یک...  یزنیم هیحرف چه نیا_

 ینیا از وضع ، تیموقع اون ،تو خواستم ینم قبال گفتم بهت...  ستین حرفا نیا

 . بود بد حالت یکاف ی اندازه به...  بشه بدتر هست که

 

 : گفت ریز و انداخت نییپا رو حالشیب نگاه افسون

 . بگو بهم تویواقع بعد به نیا از یول...  یگفت اره_

 

 

 

✨ 
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 تو کامال و برگردوند شیقبل یسرجا دوباره رو افسون ، نداد یجواب پوالد

 :گفت و دیکش قیعم ینفس...کرد شیزندان اغوشش

 رسونه یم ضرر مقابل طرف به زیچ همه از شتریب وقتا یگاه تیواقع گفتن_ 

 . افسون دم ینم کنمو عمل بهش نتونم که یقول ، دمینم قول بهت پس

 

 دیکوب پوالد ی نهیس به بزنه یحرف نکهیا بدون جون کم یمشت...کرد اخم افسون

 :گفت بدجنس و دیخند...گرفت رو مشتش پوالد ،

 هی باز کنم عمل قولم به نتونم نبر، سوال ریز قوال نیا گرفتن با منو یمردونگ_

 یکاف ی اندازه ،به بود بس برام بار هی نیهم...یکنیم همیتنب یکشیم گهید نقشه

 . یبود شده لیچرچ

 

 بکوبه پوالد ی نهیس به یمشت خواست باز...دیخند مهین نصفه هیگر نیب افسون

 : گفت فقط پس گرفت رو مشتش پوالد که

 چه مگه درضمن...اخه مکاره روباه اون هیشب من یکجا...یخودت لیچرچ_ 

 .شهیهم یبگ تویواقع یبد قول بهم که سخته قدر

 

 :گفت و داد هیتک افسون سر به رو سرش ، کرد رها رو افسون مشت

 بهت یول گفت رو تیواقع شهیم سخت وقتا یبعض..اس دهیچیپ یلیخ یزندگ_ 

 به اما هست یا مسئله که گمیم کردم پنهون ویزیچ اگر ، نگم دروغ دمیم قول

 . برسه موقعش تا ارمشینم زبون

 

 :گفت غرولندکنان افسون

 ؟یبد یلیخ یدونستیم_ 

 



 یها لب به یاخم...  کرد بلند و گرفت رو اش ،چونه دیخند حیتفر پر پوالد

 :گفت بدجنس و کرده افسون سرخ یها چشم و افتاده نییپا

 . شد بمونینص اونم که مینداشت موفو زن_

 

 باز مهین هاش چشم و شده سرخ صورتش... دیکش پس اخم با رو سرش افسون

 یحت ییتوانا و بود شده زیر اندازه یب صداش که بود نیا ازهمه بدتر...  بودند

 .دیپرس تند یلحن با بود که یهرشکل به اما نداشت شدن بلند

 ؟ یداشت زن تا چند مگه_

 

 کردن تیاذ از دست...  نشوند افسون یشونیپ به یا بوسه و دیخند بلند پوالد

 .داد جواب و برداشت افسون

 .خانم لیچرچ کردم یشوخ_ 

 

 :گفت و دیکش پس رو خودش توانش نیاخر با و طلبکار...  دیبرچ لب افسون

 .بده لقب بهم ادیم دستت یچ هر فقط تو_

 

 و دیکش خودش سمت به شدیم دور کم کم داشت که رو افسون حرف یب پوالد

 :گفت کنه اش زده خجالت که یجور گوشش ریز

...  شه فیکث لباست که یستین نمیزم رو...  نرم و گرم...  بده جات مگه کجا_ 

 .یکن سشیخ قبل مثل یتونیم ،قشنگ هست لباسمم...  بهتر نیا از یچ

 

 :گفت و انداخت پوالد لباس به ینگاه مین شرمزده افسون

 . لباست به زدم گند...  دیببخش_ 

 



 نیبهتر االن نکهیا فکر با کرد سکوت افسون یوقت...  داد تکون یسر پوالد

 .کرد کردن صحبت به شروع اس گذشته دادن حیتوض یبرا موقع

 و خوب دختر ، اومد یم خوشم ازش...  میبود یا رشته هم هاله و من_ 

 میشد دوست حال هر به...  بودم شر یلیخ ها موقع اون منم بود یا سرزنده

 یم...  داد بله جواب اونم کردم یخواستگار ازش مدت چند گذشت از بعد

 اومد شیپ مادرم ی هیقض که بزارم ونیم در ها خانواده با رو ها هیقض خواستم

 پوالد اون گهید بود اونجا دانشگام که یشهر به برگشتم یوقت و نجایا اومدم... 

 و امد و رفت مدل چیه ی حوصله نه و داشتم یدرست اعصاب نه...  نبودم میقد

 نیا که شد یچ که...  کنم کاریچ دیبا که بودم فکر نیا تو مداما...  یحیتفر

 مونیپش دادم راه میزندگ تو زنو هی نکهیا از داشتم کم کم یحت ، شد یجور

....  اومد در صداش هاله که یحد به بود شده بد یلیخ اخالقم کل در...  شدمیم

 از یکم حداقل تا روانشناس هی شیپ برم کردم قبول که گفت و گفت قدر اون

 یاخرا قایدق...  بعد مدت چند اما داشت اثر هم واقعا و بشه کم ام یعصب فشار

 کرده رییتغ...  بود شده خوب حالم که یزمان ، میلیالتحص فارغ و دانشگاهم

 رو یخواستگار ی هیقض باز خواستم یم و نبودم میقد یبد به گهید اما بودم

 و شرکتو تونست ینم گهید ،پدرمم داشدیپ اش سروکله ارسالن ریام بکشم شیپ

 ارسالن ریام طرف هی از...داره نگه سرپا بدش حال خاطر به رو داروخونه

 مطمئن قایدق هم خودش ، بوده گناه یب مادرم نگفت ، هیچ هیقض گفت و اومد

 ، رفتن شیپ کجا تا مهرافتاب گروه گفت...  افتاده یاتفاق چه گفت فقط...  نبود

 رو افتادم باز... کنم خبرش کنم کمکشون خوامیم اگر و کنم فکر روش گفت

 کینزد بهم ادیز کهید هاله...  خودم و بودم خودم فقط نباریا اما تیعصبان دور

 فاصله ازم...  میقد یکینزد اون نه گهید اما بود دخترم دوست هنوز...  نبود

 .گرفت یم
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 داده ارسالن که یا پرونده و شده یبستر مارستانیب پدرم دمیشن یوقت اخرش

 با بود مونده فقط...  بودم گرفته مدرکمو...  برگردم گرفتم میتصم دمید و بود

 اما داره دوستم و دارم دوستش کردم یم فکر روزا اون...  بزنم حرف هاله

 من تا بمونه منتظر دیبا بازم ، کنه صبر دیبا بازم نکهیا دنیشن از بعد هاله

 کردن دعوا به کرد شروع... شد یعصب بدم سامون و سر مویخانوادگ مشکالت

 تونه ینم...  کنه تحمل منو مثل یادم اخالق تونه ینم گهید_  گفت اخرش و

 برگردم تا بمونه منتظرم خواد ینم دلش....  کنه تحمل امویسرد تامو،یعصبان

 ازدواج شونیخانوادگ یازدوستا یکی پسر با دارن دوست اش خانواده گفت...

 مدام ستین الزم و نداره کارش به یکار... خوبه واقعا اخالقش هم پسره و کنه

 .کنه اروم طرفشو طور چه که باشه نیا فکر

 

 .داد ادامه و گرفت خودش به سرد یحالت صورتش

 دومون هر...  میبود یخوش تو اکثرا ، بودم دهیند قبال رو هاله یرو نیا_ 

 شیپ کوچولو مشکل هی اگه و تحمله کم هاله دونستم یم...  میگذروند یم خوش

 و باشه حد نیا تا بهم اش عالقه کرد ینم فکر اما شهیم یعصب حد چه تا ادیب

...  کنه یم ضیتعو گهید یکی با منو راحت یلیخ میکن دایپ مشکل نکهیا از بعد

 نه و دارم یدرست اخالق نه من داره حق گفتم...  زدم لبخند بهش فقط روز اون

 میکرد قطع رابطمونو همونجا نیهم واسه ، وفتهیب یاتفاق چه ندهیا در مشخصه

 ، تیموقع نیبدتر تو منو هاله...  نرفتم دنبالش یحت که داشتم غرور انقدر... 

 نکهیا بدون بار هر...  بود کرده رها نداشتم اعصابم رو یتعادل چیه که یوقت

 میکن حیتفر و برم اون و ور نیا باهاش داشت دوست بده من یناراحت به یتیاهم

 .... کنم یشاد و بخندم خوادیم دلش وقت هر داشت دوست... 



 شده سرد...  بودم شده یجد...  بود مرده شنگول و شاد پوالد...  تونستم ینم

 و نجایا برگشتم من...   میزد بهم اخرش...   بودم حوصله یب شدت به و بودم

 تحمل امیناخوش تو منو تونست ینم که یادم به...  کردم فراموش کال رو هاله

 ، نداشتم دوستش یحت نمیبیم کنمیم فکرشو خوب که حاال...  نداشتم ازین کنه

 همو میکرد یم فکر و میگذروند یم خوش فقط دونفر ما...  نداشت دوستم یحت

 .میدار دوست

 

 .کرد اضافه و دیبوس رو افسون سر...  گرفت ینفس

 . بود نیهم من ی گذشته...  بود نیهم همش_ 

 

 .دیپرس داد باال ابرو مشغول یذهن با افسون

 خواست؟ یم ازت یچ پس، بود اومده چرا االن_ 

 

 . شد جمع پوالد صورت

 تحت اش خانواده من خاطر به و مونهیپش گفت یم ، کنم کمکش خواست یم_ 

 فشار تحت بعد بوده دوست یکی با که دنیفهم انگار...  دادن قرارش فشار

 .کنم قبول تیمسئول دیبا گفتیم... دادن قرارش

 

 .رفت تر نییپا اما متعجب چند هر افسون یصدا

 ؟یداد جوابشو یتوچ بعد ؟یجد_

 

 . شد رهیخ رو روبه به دقت با پوالد

 ، برداره من سر از دست بهتره و کردم ازدواج گفتم راحت یلیخ...  نه گفتم_ 

 ... تمام

 



 :گفت و زد لبخند افسون

 ...اهان_

 

 ادی یوقت یطرف از اما دهینم زن اون به یتیاهم پوالد بود خوشحال واقع در

 مورد در بود خواسته شهاب از قبال...  شدیم یعصب افتاد یم شهاب با تماسش

 صبح قایدق و بده خبر بهش برخورد یمهم موضوع به اگر و کنه قیتحق هاله

 قبل پوالد چشم از دور بعد پس  بود کرده افتیدر یامیپ شهاب سمت از امروز

 . بود دهیشن یجالب یزهایچ و زده حرف باهاش دشت به اومدن از

 

 متوجه که بود ها حرف نیا از زتریت پوالد بود شده رید اما بست فرو لب

 .دیپرس تیباجد....  افسون رحالتییتغ

 که ینگفت بهم هنوز نرفته ادمی درضمن....  افسون یگینم که یدونیم یچ_ 

 !؟ گفته رو هاله ی هیقص بهت یک

 

 حالش یکم که حاال...  نداشت ایقضا کردن پنهان به یا عالقه...  دیخند افسون

 : گفت و نشست تر صاف یکم بود شده بهتر

 ایتازگ یول کردن ازدواج خانم...  داره فیتشر دورغگو یلیخ خانم هاله نیا_ 

 مطمئنم اما دونمینم سرش اوردنیم فشار خانوادش یطور چه....  گرفتن طالق

 جز ویکس که من خوب....  هم گفته بهم یک نکهیا مورد در... گهیم دروغ داره

 دمیفهم بالخره و دادم قرارشون تیمعذور تو مجبورا... شناختمینم شهاب اقا

 . نیهم فقط... هیک زن نیا

 

 بالخره اما شهاب جز به بود کرده فکر یکس هر به ، رفت باال پوالد ی  ابروها

 هم هنوز چند هر... نبوده ارسالن ریام ای حسام ادم اون که شد راحت الشیخ

 رو هاش چشم پس نبود قبل تیعصبان به اما اشتباهه افسون کار کرد یم فکر

 .دیپرس و کرد زیر

 شده؟ هاله و من ییاشنا باعث خودش بهت نگفته شهاب_ 



 

 . کرد درشت چشم افسون

 ؟یچ_

 

 .داد جواب و داد حالت باال به رو ، رو موهاش پوالد

 راز تو یلیخ شهاب ، کرده کمکت حد نیا تا که داشته وجدان عذاب احتماال_

 . باشه اون کار کردم ینم فکر نیهم واسه مصممه یدار نگه

 

 مثل...  یبش باخبر موضوع از تو ندم اجازه گفتیم که بود نیهم واسه پس_ 

 .کرده انتیخ بهت یکن فکر نداشت دوست نکهیا

 

 :گفت و داد تنش به یتکون پوالد

 !  احتماال_ 

 

 :گفت رنگ کم یلبخند و بهتر یحال با افسون و کرد سکوت

 خونه میبر بعد میبمون نجایا کمی شده حل سوءتفاهما و بهتره حالمون که حاال_ 

 باشه؟
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_______ 

 

 یرو سرعت به...  دییپا رو اطرافش ، خونه به نیماش شدن وارد محض به

 . شد ادهیپ عجله با و کاشت یا بوسه پوالد ی گونه

 

 : گفت و برداشت رو ها کشک و ماست ی سهیک ، کرد باز رو عقب سمت در

 ؟ میبمون میخوا یم شتریب یجد_ 

 

 .داد جواب و کرد خاموش رو نیماش یراض و یانرژ از پر پوالد

ر به دارن ازین نکهیا مثل ظهر فردا تا تاینها اره_   که بدن انجام یهماهنگ یس 

 .ندارن مورد اون تو من به یازین

 

 که حاال ، کرد جا جابه هاش دست نیب بود نیسنگ یکم که رو سهیک افسون

 . دیترس یم ، بود شده حل مشکلشون

 

 !  نهیبب بیاس نکهیا امکان و اتیعمل به پوالد رفتن از دیترس یم

 هم و آورد باال یکم یرو سهیک...  گفت یا"  نکنه خدا" لب ریز ، دیگز لب

 .کرد تشکر...  شد پوالد یپا

 یوقت یبگ محافظا به کردم ینم فکر...  ماست و کشکا بابت ، پوالد یمرس_ 

 . رنیبگ زایچ نیا از برامون و برن  میستین ما

 



 یشوخ به...  گرفت افسون دست از رو پاکت و برد دست ، زد لبخند پوالد

 :گفت و کرد خم نییپا به رو تنش

 . شد بمونینص اونم که مینداشت پهلوون زن...  ها نهیسنگ_

 

 عادت طبق...  ختیر پوالد یها چشم به رو نگاهش ی  شور ، کرد اخم افسون

 : گفت و دیکوب بازوش به یمشت

  ؟ینکن ایشوخ نیا از شهینم_ 

 

 . دیکش و گرفت رو افسون لپ ی گوشه ناغافل ، زد شرور یشخندین پوالد

 ... برات دارم حاال حاال...  خانم لیچرچ شهینم_ 

 

 :گفت کردن نازک چشم پشت با و شد غنچه حرص سر از افسون یها لب

 . دردناکه یلیخ زن هی انتقام یقول به...  رهینگ حالتو دوباره لیچرچ نیا بپا_ 

 

...  دیکش رو پوالد دست یرو یمو سرعت به و برد دست بدجنس یلبخند با و

 : گفت بود شده یعصبان که یپوالد به رو و گذاشت فرار به پا

 ... لیچرچ ینگ من به یباش تو تا_ 

 

 و برادر ، مادر با شتریب یکم تا شد خونه وارد برگرده عقب به نکهیا بدون و 

 . بگذرونه وقت اش خانوده یاعضا تمام

 

 لباس شده اتاقش وارد کراستی ، داد سالم همه به هال به شدن وارد محض به

 از بعد و رفت َدر بشه اتاق وارد نکهیا از قبل پوالد دست از....  کرد عوض

 تا گذاشتند تنها رو اونها ، استراحت لیدل به بزرگترها و شد تموم شام نکهیا



 کمتر که ییسارا و ساحره همراه به تونست یم و داشت دوست که ییجا

 . کرد تیاذ رو پوالد و داده خرج به طنتیش کرد یم شونیهمراه

 

 جز نبود متوجهش یکس که ییاداها و ناز ، افسون یها طنتیش از کامال پوالد

 یحرف اما بود شده ،کالفه انداختند یم ساحره و سارا که ییها تکه و خودش

 . زدینم

 

 بگذره زمان که بود منتظر و بود کرده خوش جا ی گوشه یمحو پوزخند تنها

 کرده طنتیش حد از ادیز امروز که یافسون و موند یم خودش ، وقت اون... 

 . بود

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 یپرتنش روز از یناش ی  خستگ سر از افسون که شد فراهم یوقت فرصت نیا و

 نیح در و گرفت رنگ یکم پوزخندش ، دیکش یا ازهیخم بودند گذرونده که

 : گفت شدن بلند



 . بخوابم رمیم...  ام خسته من_ 

 

 : گفت و دیبوس بود، شکمش نوازش مشغول که رو سارا سر و

 . بخواب برو_ 

 

 .داد ادامه و کرده اشاره ساحره و افسون به

 .زننیم حرف بس از کننیم ات خسته_ 

 

 اما نگفت یزیچ و کرد درشت چشم بالفاصله افسون.... دیخند مهربون سارا

 .زد داد کنان غیج غیج ساحره

..  میکن تتیاذ دهیم خط ماها به هیبق از شتریب سارا نیهم...  خودت جون اره_ 

 ...  کن باز چشماتو...  ایب خودت به...  من ی ساده برادر یکار یکجا

 

 .کرد اشاره افسون و خودش به

  دوستو_

 

 .کرد اشاره سارا به

 . بده صیتشخ دشمنت از_

 

 چیه یب سارا ی دوباره دنیبوس از بعد و کرد ساحره نثار یتوجه یب پوالد

 . گرفت شیپ در رو خواب اتاق راه یا اضافه حرف

 



 تشیاذ بهش نکردن توجه ، بود شده گرفته یکم افسون حال پوالد رفتن از بعد

 دار خنده اما یشاک ساحره که نشست دوباره اوردین خودش یرو به اما کرد یم

 : گفت

 . دهینم مزه شماها شیپ نشستن پوالد کردن تیاذ بدون بخوابم رمیم من_ 

 

 ، داد تکون سر تاسف به سارا  ، شد دور سارا یها زدن تشر به تیاهم یب و

 : گفت افسون به رو ، شد بلند...  گرفت رو مبل ی دسته

 ... اتاقم برم یکنیم کمکم جان افسون_ 

 

 : گفت و گرفت رو سارا دست سرعت به افسون

 ! مانتهیزا وقت کم کم گهید...  نجایا ادی ینم نیرحسیام اقا یراست...  حتما_ 

 . نیستین پوالد و تو که فیح...  ادیب فردا پس ای ادیب فردا قراره اتفاقا چرا_ 

 

 .داد جواب ، انداخت سارا شکم به ینگاه مین افسون

 درست یچ همه احتماال موقع اون تا البته ، میایم باز اومد ایدن یوقت انشاهلل_ 

 . شهر نیگرد یبرم هم شماها و باشه شده

 

 :گفت و دیکش یاه بعد کرد اخم یکم سارا

 یلعنت استرس نیا دست از هممون بالخره یول  خوبه یلیخ نجایا...  کنه خدا_ 

 . میشیم راحت

 

 زیچ همه بالخره.  گفت یم درست سارا...  داد تکون سر وار موافقت افسون

 با دور چندان نه یا ندهیا در و دیکش یم راحت ینفس بالخره...  شدیم درست

 .داد یم لیتشک رو خودش ی خانواده و کرد یم ازدواج پوالد

 



____ 

 

 دیشا...  رسوند خواب اتاق به دیترد با رو خودش سارا به کردن کمک از بعد

 داد احتمال پس بود گذشته اتاق به پوالد رفتن از شتریب دیشا ای و ساعت ربع

 اتاق وارد ممکن یصدا نیکمتر جادیا با و راحت الیخ با و باشه خواب پوالد

 . شد

 

 ...  دهیخواب پوالد داد صیتشخ یراحت به خواب چراغ نور خاطر به

...  افتاد هاش کردن ناز و ها طنتیش به ادشی و داد قورت رو دهانش اب

 . داد یم پوالد نگاه خط به بیعج یفیط و رنگ بار هر که ییها طنتیش

 

 خودش تا نشست مبل یرو بهش پشت بخوابه پوالد کنار و بره نکهیا از قبل 

 . کنه آروم رو

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 اما دیرس گوشش به خش خش یصدا سرش پشت از که بود نگذشته یا قهیدق

 باز و"  خوره یم غلت داره پوالد احتماال"  گفت خودش با...  نگذاشت یوقع

 و شد حلقه دورش ییها دست نداشت رو توقعش یوقت و رفت فرو خودش تو

 . رفت فرو اش یداشتن دوست زندان تو بده مهلت بهش نکهیا بدون

 

 لرزون یصدا که بود گرفته بازوهاش نیب رو افسون ، سفت یحد به پوالد

 .شدیم دهیشن یسخت به افسون

 . شدم له...  امیم دردم پوالد_ 

 

 به رو افسون ، اغوش بر عالوه بلکه نکرد باز رو هاش دست اما پوالد

 . گرفت ازش رو یواکنشش ای حرکت هر مهلت و کرد دعوت لبهاش ی  همانیم

 

 . بودند آورده کم نفس دو هر گرفت فاصله افسون از که بعد قیدق چند

 . آورد یم بند رو افسون نفس هاش بوسه با قتا،یحق

 !دیبوس یم حصر و حد یب و خشن

 

 : گفت باز لج افسون

 !  من جون پوالد_

 

 . دیخند شرارت با پوالد

 دیبا تاوانشم... یومدیم شیقم قرو خوب خواهرام با....  یمهمونم حاال حاال_

 ه؟یچ واسه کردنا غنچه لب اون ستین میحال یکرد فکر!  یبد

 

 سحره و سارا که ییکارا و اومدناش ابرو و چشم ، طنتشیش یاداوری با افسون

 یجر رو پوالد تا کرد پنهان رو اش خنده اما گرفت اش خنده بودند داده ادشی



 و دهید رو لبخندش پوالد اما بود نیالکاتب کرام با حسابش وگرنه نکنه نیا از تر

 . بود شده رید یکار هر یبرا

 

 . دینال اومد کمرش به که یفشار با

 . گرفت درد لبام...  کردم غلط پوالد...  نه باز_ 

 

 و داد هیتک مبل یپشت به بعد...  رها رو افسون ، کرد مکث یا لحظه پوالد

 . چسپوند اش ترقوه و گردن یگود به رو لبهاش

 

 : گفت دشیبوسیم که یحال در یعصب و خشن...  شد عوض حالتش

 گردن....  افسون منه واسه فقط ادات و ناز...  بخوره بهت که یدست شکنمیم_ 

 افسون....  شکنمیم رو داشته نظر بهت که یخر هر و ادیشه و ردادیت و حسام

 ! پوالد   مال

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 تا و نکرده رهاش پوالد ، بود داده دست از رو کم و زمان و اورده کم نفس

 . بود کرده نوازشش جنون سرحد



 نبود یزیچ روحش بکارت اما بود دختر هنوز.....  بست رو هاش چشم خسته

...  گذاشت بودن یحس هر از یعار ، بودن دختر رو اسمش بشه نیا از بعد که

 . داشت فرق ماجرا حاال

 .بود نکرده حسش حال به تا که بود داد هیهد بهش رو یاحساسات پوالد

 

 جا پوالد یداشتن دوست و گرم اغوش تو قبل از شتریب رو خودش ، زد لبخند

 رمق یب یلبخند با لب ریز...  رهیبگ اغوشش در محکم پوالد داد اجازه و داد

 .کرد زمزمه

 ... پوالد دارم دوستت_ 

 

 اومده بند پوالد نفس کرد احساس...  دیخند ینم مشخصا ، دیلرز پوالد ی نهیس

 ی قفسه به رو سرش ، شد قیدق...  گرفته دنیکوب ینوا قلبش هم باز یحت ای و

 . زد لبخند و چسپوند اش نهیس

 

 . بود زده حدس درست

 . کرد سکوت و شد داغ هاش گونه...  دیگز لب ، زدیم تند بازهم پوالد قلب

 

 به اما خواست یم رو افسون هم هنوز...  بست رو هاش چشم پوالد یطرف از

 کردن کامل یبرا یخوب زمان ، زمان نیا و خونه نیا که دونست یم یخوب

 . ستین هاشون عاشقانه

 

 که ییصدا با...  فشرد خودش به رو افسون و داد رونیب هیر از رو بازدمش

 :گفت بود دار خش و برداشته عمق

 .ها زنهیم سرم به خوردنت هوس یبش نیریش یادیز...  رکیرجیج بخواب_ 

 



 پس نداشت یترس چیه ... دیخند یم روحش ، بود خوب حالش ، دیخند افسون

 .دیپرس یشوخ به

 ؟ ام ینیریش من مگه_ 

 

 .داد جواب  و گرفته افسون یبازو از یگاز پرحرص و گفت ینوچ پوالد

 . تو یپوالد یناپلوئون ینیریش اره_ 

 

 :گفت و دیکوب پوالد ی نهیس به یمشت جون کم  ، دیکش یفیخف غیج افسون

 .خدا به یکرد کبودم....  کنهیم درد جاش...  نکن پوالد_ 

 

 .داد جواب جانب به حق و برد باال افسون یگلو تا رو پتو ، دیخند پوالد

 .یخودت مقصر_

 

 بزنه یحرف نکهیا بدون و زد لبخند یحرص ، فشرد بهم رو هاش لب افسون

 عقب رو خودش زنان لبخند...  شد بلند پوالد داد یوقت...  برد جلو رو سرش

 : گفت تیعصبان و خنده نیب شکلش یا رهیدا شاهکار   به رهیخ و نشست ، دیکش

 ! یقطاب هم تو ام یناپلئون من اگه_ 

 

 کرد یم نگاهش باز یدهان با که یپوالد به رهیخ دهیکش دراز دوباره و دیخند و

 . زد یچشمک

 پوستش به رهیخ و دیکش تر نییپا رو اش دوبنده بند افسون کار از شوکه پوالد

 : گفت

 !؟ قطابم من که_ 

 



 افسون به رو خطرناکش نگاه و کرد رها رو دوبنده.. اورد باال رو سرش 

 و  دیپر جا از ، دیترس افسون که رفت جلو سرعت با چنان کهوی...  دوخت

 ... موند منتظر و بست رو هاش چشم کنه رشیاس بازم پوالد نکهیا از قبل

 !نداشت فرار راه شک یب

 صورت با و کرد باز نرم رو هاش چشم نشد پوالد از یخبر چیه که یوقت اما

 : گفت و کرد اخم ، شد رو پوالد خندون

 . بود حقت گازم اون..  یبد یلیخ_ 

 

 : گفت و کرد باز رو هاش دست لذت پر ، دیخند بلند پوالد

 . ندارم تیکار...  نجایا ایب_ 

 

 و داد هیتک پوالد یبازو به رو سرش دیترد با و کرد نازک یچشم پشت افسون

 . دیپرس طلبکار

 ؟یکن تمیاذ یخوایم باز ای بخوابم دارم اجازه_ 

 

 :گفت وار طنتیش و داد باال ییابرو ، زد یشخندین پوالد

 ! یبترسون چه یبزن چه رو بچه گنیم راست_ 

 

 . شد یجد و بست رو هاش چشم افسون یها کردن غدولند به توجه یب و

 ... میبرگرد دیبا فردا افسون بخواب_

 

 

✨ 

✨✨ 
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 پوالد اما بودند برگشته بالخره ، شد خواب اتاق وارد کوفته یتن با و خسته

 سمت به کنه عوض رو لباسش یحت نکهیا بدون و رسوندش از بعد بالفاصله

 . بود افتاده راه داشت قرار ارسالن ریام با که یمحل

 

 . دیکش ینفس و بست رو هاش چشم...  داد هیتک مبل به

 شه؟یم تموم یشکل به ماجرا نیا آخر که بود فکر نیا مشغول شدت به ذهنش

 ؟ گرفته نظر در براشون رو یسرنوشت چه خدا

 

 "؟ دیترس یم"

 . دیترس یم شدت به

 .دیپرس یم خودش از مداما

 ؟ یچ دادیم دست از رو پوالد و گردوندیبرم رو نگاهش خدا اگر_

 ؟یچ افتاد یم نشیزتریعز یبرا یاتفاق اگر_

 موند یم کاره مهین ساختن یم داشتند که یا خونه و شدیم تنها هم باز اگر_

 ؟یچ

 



 سرعت به...  شد بلند یعصب و دیچک نییپا موضوعات نیا به فکر با اشکش

 . کرد گرفتن شماره به شروع و برداشت رو تلفنش

 دور مسئله نیا از رو خودش زودتر چه هر و گرده بر گفت یم پوالد به دیبا

 تا پوالد اومد ادشی ، دیگز لب دیچیپ یگوش تو پوالد یجد ی  صدا یوقت اما کنه

 گروه بردن نیب از مورد در اندازه چه تا و دهیکش زجر ماجرا نیا بابت حد چه

 . هیجد افتاب مهر

 رابطه نیهم و نبوده هاشون یناخوش تو یخوب همراه هاله بود گفته اومد بادش

 . رسونده انتها به رو اشون

 دوم بار یبرا یوقت و داد قورت یسخت به رو دهنش اب ، افتاد تنش به یلرز

 . کرد یا سفره تک ، زد صداش پوالد

 

 : گفت یساختگ یآرامش با

  داروخونه؟ برم محافظا با شهیم ، رهیم سر حوصلم توخونه من پوالد  ، سالم_

 

 و کرده شک بهش پوالد دیشا که افتاد تپش به افسون قلب ، کرد یمکث پوالد

 .که دیشن هیثان چند گذشت از بعد اما باشه شده شیناراحت متوجه

 ؟ یکن صبر کمی یتونینم_ 

 

 بهتر یحال با ، گرفتند خودشون به راحت یحالت اش شده سخت عضالت

 .داد جواب ناز با و مظلومانه

 کردن کار به سرم...  نگرانم مقدارم هی ، شده تنگ دلم ،یستین خونه اخه_ 

 . ترم اروم باشه گرم

 

 بود شدن جا جابه حال در پوالد انگار ، اومد خط پشت از یخش یخش یصدا

 . زد صداش... 



 جان؟ پوالد_ 

 

 یکم با پوالد بعد و شد متوقف ها کیسرام یرو پا برخورد یصدا ابتدا در

 . داد جواب خشونت

 صحبت یعاد من با بدم جوابتو درست تونمینم که مییجا من یوقت رکیرجیج_ 

 رفهمه؟یش ، کن

 

 و رفت غنج دلش ، زد کنار رو صورتش یرو  افتاده ی  مو از یا تکه افسون

 گوشش به سفت رو اش یگوش...  نشست زانوهاش یرو  شاد اما زده خجالت

 :گفت تر نازدار...  نده دستش از و بشنوه رو پوالد یصدا ذره ذره تا چسپوند

 ... جان قطاب یخودت مقصر...  گهید شهیم تنگ دلم ، خوب کنم کاریچ_ 

 

 . داد جواب...  دیخند لب ریز و رفت ادشی تشیعصبان پوالد

 . دنبالت امیم خودم برگشتن واسه فقط ، برو محافظا با پوالد ی  ناپلئون باشه_ 

 

 : گفت ناخوداگاه...  بود نشسته تب به تنش باز ، زد لبخند افسون

 . نمتیبیم شب..  دارم دوستت_ 

 

 زده خجالت ، شد بلند و کرد قطع عجله پر بده یجواب پوالد که نکهیا از قبل و

 هر ، بود پوالد دنید قرار یب االن نیهم از...  بشه اماده تا دیدو کمد سمت به

 . بود نگذشته شدنشون دور از یساعت که چند

 

 

 



___ 

 

 

 

 

 به و درهم هاش اخم شیپ یساعت خوب   حال   برخالف   ، شد ادهیپ نیماش از

 . بود گرفته شدت

 هستند کردنشون بیتعق حال در یکسان ای یکس کرد یم حس راه طول تمام در

 . کنه جمع رو حواسش تا بود داده هشدار هم محافظ به و

 

 داخل قدم کی...  نبود اطراف اون کس چیه ، شد رهیخ ابونیخ طرف دو به

 حال در یسمت از که دید رو هاله...  شد متوقف دوم قدم در اما گذاشت ابونیخ

 به نکهیا بدون و کنه اطیاحت دیبا رفت ادشی پس اس داروخونه به شدن کینزد

...  برسونه هاله به رو خودش تا کرد تند پا کنه توجه ها نیماش امد و رفت

 با که لحظه کی یبرا اما کرد یم کسرهی زن نیا با رو حسابش دیبا امروز

 راه و کرد گرد عقب هاله اما افتاد یاتفاق چه دینفهم ، شد چشم تو چشم هاله

 . برگشت عجله با رو اومده

 

 لب ریز...  شد رهیخ رفتنش به باز یدهن با و رسوند داروخونه به رو خودش

 : گفت

 ؟ رفت در که دیترس ازم نکنه...  هستا شیمرگ هی_ 

 

 

 

✨ 



✨✨ 
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___________ 

 

 

 

 داشت که یپوالد و داشت لب به لبخند ، شد خارج داروخونه از پوالد با همراه

 . کرد یم  تیاذ رو رفت یم غره چشم بهش

 

...  شد تر پررنگ لبخندش ، داد لشیتحو یتر ظیغل ی غره چشم پوالد یوقت

 : گفت و زد راه اون به رو خودش

 قطاب میبر گمیم فقط ، نگفتم یزیچ که من یکن یم نگام ینجوریا چرا_ 

 !  میبخر

 

 : گفت و داد باال ییابرو تک پوالد

 ؟ یخوایم قطاب جان لیچرچ_ 

 



 .داد جواب و کرد کج رو سرش ، دیخند ضرب تک افسون

 ؟ من نبودم پوالد ی  ناپلئون_ 

 

 : گفت و انداخت بهش یوار سرزنش نگاه پوالد

 ... ها خارهیم تنت افسون_ 

 

 تینها یب پوالد صورت ، نشه بلند صداش تا گرفت رو دهنش یجلو افسون

 تو افتادن ریگ و تیعصبان ، حرص ، عشق از یمخلوط...  بود شده یدنید

 پوالد صورت ی سازنده ، نداره وجود واسش یا چاره راه چیه که یتیموقع

 تو دهیخواب دهیتهد به یوقع پس  دونس یم رو نیا یخوب به افسون و بودند

 خاطر آسوده و کرد قفل پشتش رو هاش دست ، نگذاشت پوالد یها حرف

 . داد جواب

 . خارهیم سرم کمی کنمیم فکرش که االن هوووم؟ ؟ تنم_ 

 

 بهم رو هاش دندون پوالد که کرد کینزد موهاش یرو شال به رو دستش و

 : گفت تند و گرفت بزرگش ی  ها انگشت نیب رو ازادش دست ، دییسا

 بلبل انقدر واسم بعدش نمیبب...  تو و دونم یم من اونجا...  خونه میریم_ 

 ؟ انهی یکن یم یزبون

 

 درشت چشم دیخندیم که یحال در پوالد یی  کهوی العمل عکس از شوکه افسون

 .زد صداش و کرد

 پوالد؟_

 

 با و دیچسپ تر سفت رو دستش ، نکرد افسون یها زدن صدا به یتوجه پوالد

 در   کنار  ، دیکش رو افسون....  کرد باز موتیر با رو نیماش در تیجد و اخم



 بم ، خطرناک و کرد باز رو در...  گرفت رو اش شونه و ستادیا راننده کمک

 : گفت شرارت از پر و

 بدجور دلت انگار...  میبخر قطاب میریم میدار..  پوالد ی  ناپلئون شو سوار_ 

 . کرده هوس

 

 دور رو نیماش سرعت به...  بست رو در و نیماش داخل داد هل رو افسون و

 نیب افسون یطرف از...  انداخت راه رو نیماش و نشست فرمون پشت..  زد

 نکهیا بدون...  دیچرخ پوالد سمت به خجالت و تعجب نیب...  خنده و شوک

 : گفت  برداره طنتیش از دست

 ؟یا یعصبان چرا...  نکردم یکار که من پوالد_ 

 

 از پر و دیگز حرص سر از رو لبش ی گوشه فقط برنگردوند رو نگاهش پوالد

 . دیخند خباثت

 .داد جواب

 ویکی زبونو خوادیم دلم بدجور امروز فقط...  باشم یعصبان دیبا چرا نه_ 

 . کنم کوتاه

 

 : گرفت خودش به مات یحالت افسون

 جان؟ پوالد ویک زبون_ 

 

 اما شهیم قبل از تر یعصب  پوالد بود مطمئن که دیکش چنان رو اخرش جان و

 با و بکوبه گاز یرو قبل از تر محکم رو پاش پوالد که نداشت نویا انتظار

 . کنه یرانندگ یشتریب سرعت

 



 به کنترل از خارج و شده سخت صورت حالت اما بگه یزیچ خواست نباریا

 و کرد پنهان رو وارش طنتیش لبخند...   شد منصرف پس دیرس یم نظر

 ...  دیچسپ رو کمربندش رو به رو به رهیخ

 یسرعت با رفت یم یکیتار به رو هوا که یحال در بعد ساعت ربع ای قهیدق ده

..  کردند توقف خونه در یجلو... دندیرس خونه به کرد یم یرانندگ پوالد که

 سر با و دیچرخ.... شد قدم شیپ افسون که برداره رو موتیر خواست پوالد

 : گفت بودن یعاد به تظاهر با و برداشت رو موتیر انگشت

 . کنمیم باز من_ 

 

 ! اما

 موتیر ، رفت فرو درهم اندازه یب هاش اخم عوض در نکرد باز رو در اما

 در کرده باز رو کمربندش عجله با و رفت عقب...  گرفت مشتش نیب کامال رو

 . دیپرس یم که یپوالد جواب در و کرد باز رو نیماش

 ؟ شده یچ_

 

 :گفت

 افشویق دنید تحمل گهید...  من کنمیم تموم ویچ همه امروز ؟ نجاستیا هاله_ 

 .. ندارم ، امیخوش تو زنهیم گند هربار که

 

 خودش بلند یها قدم با...  دیکوب بهم تیعصبان با رو نیماش در...  شد ادهیپ و

 . دیپرس طلبکار و رسوند هاله به رو

 زاده؟ محسن ی هاله خانم یخوایم یچ نجایا_ 

 

 

 



✨ 

✨✨ 
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 عقب قدم کی بود گرفته خودش به افسون که یا یتهاجم حالت خاطر به هاله

 شدت به و بود تر بلند ازش گردن و سر کی افسون یعاد صورت به ، رفت

 .دیرس یم نظر به یعصب

 ینم دلش...  کنه خراب پوالد یجلو رو خودش نداشت دوست اصال دیگز لب

 . بشه تیحساس جادیا باعث که بده نشون یرفتار فعال خواست

 

 متوجه که ییجا تا ، نداشت پوالد همراه به رو افسون دنید انتظار یطرف از

 احتمال به که بود گفته خودش با پس رفته سرکار به تنها به افسون بود شده

 وفق بر اوضاع انگار اما کنه صحبت باهاش تونه یم و تنهاست پوالد ادیز

 . بود شده رو به رو زن طعنه و یعصب ، برافروخته یزن با و نبوده مرادش

 

 . کرد یم صحبت پوالد با دیبا ، نداشت یباز بچه یبرا یوقت ، کرد اخم

 یم شعله رنگشون عکس بر که یا یاب یها چشم اون از رو ترسش کرد یسع

 : گفت یسخت به و بزاره کنار دندیکش

 .... من کار...  خانوم ندارم یکار چیه شما با من_ 



 

 

 . اومد هاله یها حرف نیب قبل از تر یعصب افسون

 و من و منه شوهر پوالد ارمیب ادتی دیبا انگار یول درسته؟ پوالده با کارت_ 

 . میندار باهم یفرق اون

 

 . دیغر و شد حسرت از پر وجودش تمام ، فشرد بهم رو هاش لب هاله

 ... تو نه دارم کار پوالد با من اما باش یهست که یک هر_ 

 

 دیشن رو شد متوقف سرش پشت که پوالد یها قدم یصدا  ، زد پوزخند افسون

 .داد جواب زنان طعنه و

 یجور چه دار زن مرد هی با دیبا ینگرفت ادی هنوز و ویرفت شوهر ی خونه_ 

 صداش کیکوچ اسم به ستین یراض زنش یوقت راحت انقدر دینبا ؟یکن رفتار

 ؟یبزن

 

 یب و خونسرد نگاه به چسپوند و برد باال رو اش دهیترس نگاه ، خورد جا هاله

 : گفت  بهش رو و پوالد تیاهم

 . دمیم حیتوض...  خدا به پوالد_ 

 

 : گفت یسرد به تنها نشد جادیا پوالد صورت تو یرییتغ

 من یبرا افتاده یاتفاق گذشته در اگر...  زاده محسن خانم ستین مهم برام_  

 بدم اجازه ندارم قصد وجه چیه به و کردم ازدواج االن من...  اس شده تموم

 . بشه همسرم ازار باعث یکس

 

 



 

✨ 
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 پوالد که بزنه یحرف بازم خواست بود اومده سطوح به هاله ییپررو که افسون

 .داد ادامه تحکم با و گرفت رو بازوش

 ؟یکنیم تیاذ خودتو چرا ، افسون میبر_ 

 

 تو شده پنهان نفرت و نهیک تمام...  دیگز لب بغض و حرص سر از هاله

 افسون و پوالد نکهیا از قبل قایدق و کرد یم سرباز داشت روحش ی صندوقچه

 .زد داد بشن پنهون خونه در پشت

 و یکرد ول منو  ؟ گذره یم خوش یندار یا دغدغه چیه و هیعال تیزندگ_ 

 نیکنیم کار جا هی زنت با ؟یهست یراض...  داره دوستت که زنتم ، یگرفت زن

!  هست هم یا هاله رفت ادتی راحت چه ؟ نه خوبه نیخندیم و نیگیم ،

 ؟یداشت دوستم منو اصال تو یشدیم عاشق بعد بگذره دوسال یزاشتیم

 

 . داد جواب قبل از سردتر و سرچرخوند ، شد متوقف جاش سر پوالد یها قدم



 دوست روهم تو بگم دیبا یبدون یدار اصرار اگر...   میراض یلیخ اره_ 

 هست؟ یا گهید حرف...  منو تو نه داشتم دوست رو تو من نه ... نداشتم

 

...  کردند ینم جادیا پوالد در یاقر هاش حرف از کدوم چیخ...  رفت وا هاله

 شد یم یراحت به که بود نیا اون از بدتر ، بود یحس هر از یخال نگاهش

...  کنهیم نگاه بهش مزاحم موجود هی چشم به و دهینم بهش یتیاهم پوالد دیفهم

 : گفت زنان پا و دست و فشرد بهم رو هاش دندون بغض پر

 چرا که یبزن داد یخواینم ؟ یبش یعصبان گفتم دروغ نکهیا بابت یخواینم_ 

 بلد خوب که قبلنا ؟ چسپوندم بهت خودمو گرفتم طالق و کردم ازدواج که یمن

 چرا ؟ پس شد یچ... یکن یخال سرم تتویعصبان و یبر در کوره از یبود

 ؟یاروم انقدر

 

 پوالد یبازو بود رفته فرو سکوت تو و شده اروم یبیعج شکل به که افسون

 نه و رفته باال بدنش یدما خشم سر از نه پوالد که چند هر ، فشرد و گرفت رو

 نیب نیا در...  انداخت نییپا سر و فشرد رو بازوش بازهم اما بود شده یعصب

 دخالت خواست یم دلش ،  داد یم ازارش یزیچ هر از شتریب پوالد یناراحت

 دنیجنگ از دست ، بود دهید راسخ و مصمم نگاه اون با رو پوالد یوقت اما کنه

 ... بود دهیکش کنار رو خودش و برداشته هاله با

 نیا از شتریب هاله نده اجازه که کنه دخالت که زدند یم داد بدنش یاعضا تمام

 .بشه شونیزندگ وارد

 

 اما کنه یخال هاله سر رو بود دهیکش که یعذاب و حرص تمام خواست یم دلش

 که ییجا تا و زهیبر رو خودش زهر تونست یم بعدا دیشا ، بود دهیکش پس پا

 . کنه اروم رو خودش تونه یم

 

 :گفت رلبیز بالخره و کرد پا نیا و پا نیا قرار یب

 .شدم خسته..  خونه تو میبر_ 



 

 . داد رو جوابش رنگ کم یلبخند با پوالد

 .افسون کن صبر کمی_ 

 

 : گفت و رسونده هاله به رو خودش بلند قدم چند با ، کرده رهاش و

 خوادیم یچ هر تیلیدل ، ستین مهم برام...  السالم و بس گمیم کالم کی فقط_ 

 . باشه باشه

 

 ی  بها به که یا عالقه و نهیک...  تیعصبان و نفرت ، دیچک نییپا هاله اشک

 کی به بود شده لیتبد و سربراورده تمامش ، بود کرده تباهش یزندگ راحت

 .جمله

 ... دارم دوست هنوزم من...  من پوالد خدا به_ 

 

 

✨ 
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...  فشرد بهم رو هاش چشم ، شد یعصب بالخره پوالد و زد خشکش افسون

 کی و شد کبود یان به تیعصبان سر از صورتش ، رونیب کرد فوت رو نفسش

 باز حرکت از و کرد ریگ افسون یها انگشت نیب بازوش اما رفت جلو قدم

 . داشت نگهش

 

 ، برد ادشی از رو اش یناراحت  پوالد یناگهان حرکت اما بود شده شوکه افسون

 بازوش سرعت به دید رو نگاهش تو دهیخواب قصد و  نیخشمگ صورت یوقت

 : گفت و گرفت رو

 ؟ باشه...  باش اروم ، جان پوالد_ 

 

 ینم که ییروزها ریتصاو...  شدیم تر یعصبان لحظه به لحظه اما پوالد

 هاله یسرد لیدل به روابطشون از که یروز ، کنه کنترل رو خودش تونست

 یجلو داد یم دست بهش بودن کم و بودن بد احساس گاها و بود شده دیناام

 . دندیکش صف هاش چشم

 

 کنه رهاش افسون تا داد بازوش به یتکون یا کلمه یحت اوردن زبون به بدون

 : گفت دوباره و گرفت رو بازوش قبل از تر محکم افسون بلعکس اما

 ...  بعدا نشد االن...  میبزن حرف فقط بزار...  من جان ، پوالد_ 

 

 و شده منقبض تیعصبان سر از اش نهیس ، انداخت افسون به ینگاه مین پوالد

 و بود نیخشمگ ، بود یعصب...  سوخت یم اش هیر دیکش یم که ینفس هر با

 . بود شده دیناام ها نیا ی همه از بدتر

 به نکهیا بابت هاله از و کرده انتخاب رو هاله یروز نکهیا بابت خودش از

 آورده زبون به رو  یحرف نیچن و داره زن مقابلش مرد نکهیا علم با و یراحت

 . بود شده دیناام اندازه یب

 



 . بود درد از زیلبر و برداشته خش صداش ، فشرد بهم رو هاش دندون

 . بدم رو جوابش خوام یم فقط ، افسون کن ولم_ 

 

 : گفت دوباره ، انداخت دیرس یم نظر به دهیترس که هاله به ینگاه مین افسون

  بعدا...  فقط باش اروم االن_ 

 

 :گفت عاجزانه و زد صدا رو پوالد هاله چون موند کاره مهین حرفش اما

 . بهم کن گوش کمی پوالد_ 

 

 ضرب به ، دیرس تینها یب به تشیعصبان و آورد فکش به یشتریب فشار

 به رو خودش خواست تا و دیکش رونیب افسون یها انگشت نیب از رو بازوش

 کمر دور رو هاش دست نباریا بزرگتر یخطر حس با افسون برسونه هاله

 . زد داد بایتقر و کرد حلقه پوالد

 . باش اروم...  خدا رو تو پوالد_ 

 

 تونست ینم نیا از شتریب پوالد العمل عکس از زده وحشت هاله یطرف از

 و رفت عقب عقب پس  بده نشون شجاع رو خودش و داره نگه رو خودش

 . شد دور یکالم چیه بدون

 از الشیخ کامال نکهیا از از بعد کرد یم تماشا رو رفتنش که افسون مقابل در

 در شدت به که یپوالد کمر دور از اروم اروم رو دستش شد راحت هاله رفتن

 پوالد"  خونه میبر"  گفتن با و گرفت رو دستش ، کرد باز بردیم سر به سکوت

 . کرد همراه خودش با رو

 

 حس کرد یم احساس ، بود ناراحت افسون ، بودند کرده سکوت دو هر

 که بود نیا فکر در ، بود پوالد نگران اندازه یب و کشتنشه حال در حسادتش



 راه هر از یخال ذهنش یبدشانس کمال در و کنه اروم رو یپوالد دیبا طور چه

 یم نظر به ارومتر که رو پوالد و کنه سکوت گرفت میتصم پس بود شده یحل

 . بزاره تنها یا لحظه یبرا یحت دیرس

 

 از وجودش تمام ، بود یعصبان کلمه ی  واقع ی  معنا به پوالد گهید سمت از

 داره نگه اروم رو خودش تونست یم یسخت به و سوختیم گرما و فشار شدت

...  بود گذرونده یسخت به که ییروزها ، مادرش و هاله ی شده اهیس ریتصو ،

 ی افتاده نییپا سر بدتر همه از و روانشناس با اش یپ در یپ یها مالقات

 . کرد یم اش ونهید شیب از شیب افسون

 

 بهم یمو و کرد پاک رو کرد یم یباز سرسره شیشونیپ یرو که یعرق

 دور حال در حرف یب که یافسون به و دیچرخ  ، دیکش چنگ به رو اش ختهیر

 . دیپرس خودش از ، شد رهیخ بود شدن

 کار یچ دیبا بود اورده هاله سر به ییبال و بود نگرفته رو جلوش افسون اگر_

 ؟ کرد یم

 

 ، هاش حرف و هاله دنید و داده دست از رو کنترلش کامال لحظات اون تو

 نیچن و زهیبر بهم بود شده باعث زد یم دینبا که یحرف و اش اندازه یب اصرار

 . بده نشون یذهن از دور العمل عکس

 

 : گفت لب ریز

 ، بودم ساخته افسون واسه که ییباورا تمام به یزد گند ، هاله بهت لعنت_ 

 . نهیبب ینجوریا منو خواستم ینم

 

 سفت رو گردنش و اومدند نییپا هاش انگشت ، اورد سرش به یفشار و

 سرعت به یا اضافه فکر چیه بدون بعد و فشرد بهم  رو هاش لب...  دندیچسپ



 یزن از تا بشه اروم یکم دیشا تا گرفت بازوهاش نیب رو افسون...  افتاد راه

 .رهیبگ ارامش داشت دوست که

 

 شده حلقه دست یرو ، رو دستش پوالد یناگهان حرکت از متعجب افسون

 . دیپرس و گذاشت دورش

  ؟یخوب ، پوالدجان_ 

 

 :گفت لب ریز پوالد

 .انارم خوبم تو با...  خوبم_ 

 

 لب ، دیکش سرش از همزمان رو افسون یروسر ، اورد نییپا رو سرش و

 . کرد نجوا و چسپوند گردنش به رو هاش

 شه؟یم  ؟یتون یم...  شو ارامشم امشب ، دختر کن آرومم_ 

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۱۵:۱۹ ،۲۰۱۸/۱۲/۱۴(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 
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 ، دیلرز وضوح به پوالد ی  تمنا و ازین از پر ی  صدا تُن   دن  یشن از افسون تن

 و شد دگرگون یآن به حالش...  آورد کم نفس و اومد تنگ به اش نهیس ی قفسه

 .داد جواب زبون لکنت با

 کنم؟...ک.. کار یچ... چ_ 

 

 .داد جواب و دهیکش افسون ی ترقوه و کتف تا ، رو پرحرارتش یها لب پوالد

 . دارم ازین بهت امشب....  باش آرامشم_ 

 

..  نداشت دادن جواب ییتوانا...  گرگرفت و دیگز لب ، دیلرز هم باز افسون

 . کنه دایپ براش یجواب چیه نبود قادر افسون که داشت یا خواسته پوالد

 تمام یطرف از و یمنف تفکرات و حسادت از بود پر ، بود ناراحت یطرف از

 اب...  کنه آروم شده که یمتیق هر به رو پوالد که بود نیا خواستار وجودش

 یم و بودش گرفته بازوهاش نیب سکوت در پوالد ، داد قورت رو دهنش

 ...  دشیبوس

 . بود انتظار با همراه شک یب که یسکوت

 

 .دیپرس جیگ اومد یم چاه ته از که ییصدا با و کرد باز لب بعد یقیدقا

 امشب؟_ 

 

 .داد جواب پوالد

 . امشب_

 



 و دیلرز نهیس تو قلبش ، کرد درک وجود تمام با رو پوالد ی  صدا یتمنا افسون

 چشم ، داد هیتک بهش رو خودش...  چسپوند پوالد شونه به رو سرش پشت

 .دینال و بست رو هاش

 کتک هم با رو هاله و تو خوادیم دلم االن ، پوالد حسادت از پرم من االن_ 

 . بزنم

 

 یالیخ با و کرد باز چشم بالفاصله افسون ، دیلرز پوالد تن انتظارش برخالف

 و کرد اخم شد رو به رو پوالد خندون   صورت با یوقت اما دیچرخش باطل

 .دیپرس یحرص

 ه؟یچ واسه ات خنده_ 

 

 و داد هیتک افسون یشونیپ به رو شیشونیپ ، گرفتش بازوهاش نیب سفتتر پوالد

 : گفت

 یبزن منو یتونیم جون یب توئه ای ؟ دارم خوردن کتک کلیه نیا با من اخه_ 

 خانم؟ حسود ،

 

 یبازوها و پهن یها شونه ، فراغ ی نهیس به یعصب ینگاه مین ، دیگز لب

 .داد جواب ، کرد جمع رو یدیناام سر از رو هاش لب...  انداخت پوالد قطور

 . میعصبان_ 

 

 به ، شد خنده از پر بود گرفته خودش به ارومتر یحالت حاال که پوالد صورت

 و عشق از پر همزمان نگاهش و دیکش یم خجالت که یافسون دنید از شدت

 شتریب لحظه لحظه رو خواستنش بایز تصاد نیهم و برد یم لذت  بود حسادت

 . کرد یم قبل از

 



 از پر اما میمال ، دیکش هیر به رو افسون میمال یبو ، گرفت هوا از یکام

 . دیپرس شرارت

 داره؟ ارزششو هاله؟ به ؟ یک به ؟یکرد حسادت_ 

 

 . کرد منحرف رو نگاهش و داد پوالد لیتحو یتر ظیغل اخم افسون

 . بوده دخترت دوست یزمان هی دختر اون ، انهی داره ارزش_ 

 

 ی نهیس به ناغافل و کرد انیب اندازه یب یا نهیک با رو" دختر دوست" ی کلمه

...  نداد اجازه پوالد ، دیکش عقب به هودهیب یتالش با رو خودش ه دیکوب پوالد

 .زد لب عمد به و حیتفر پر...  کرد محکم افسون پشت رو دستش

 ؟ هاله من؟ ی  قبل دختر دوست به...  هومم_ 

 

 و شد یعصبان هم باز داره رو کردنش تیاذ قصد پوالد دونست یم نکهیا با 

 بهش یمهلت پوالد اما کنه یخال رو تشیعصبان تا کرد مشت رو دستش دو هر

 همون در ، افتاد راه اتاق سمت به و انداخته افسون یپا ریز رو دستش و نداده

 پوالد گردن دور دو هاش دست افتادن ترس از و پازنان و دست افسون نیح

 .زد صداش و کرده حلقه

 ؟ پوالد... پ_ 

 

 که بود یدرخشش تنها نبود شرارت و طنتیش از یخبر ، داد باال ییابرو پوالد

 به گرم یلبخند ، برد یم افسون سر از هوش و دیدرخش یم نگاهش قاب در

 .کرد نجوا و دیپاش افسون یرو

 

 ییبایز ی مجموعه تیدالرا یرو یا_ 

 



 شانمیپر که من از دارد غم چه مجموع

 

 من وجود   طرح   از ماند ینقش که ابیدر

 

 مانمینم چیه خود آرمیم تو ادی چون

 

 نالمینم هجر وز چمیپینم وصل با

 

 فرمانم ی بنده من ییفرما تو چه آن حکم

 

 مجنون چون که است میب ، یلیل از خوبتر یا

 

 ابانمیب و کوه در بگرداند تو عشق

 

 

 "یسعد"

 

 پنهان اش نهیس تو رو سرش که یافسون زده یلبخند ، کرد باز رو اتاق در

 .کرد اضافه و دیبوس رو سرش ، دهیکش باالتر بود کرده

 ... خانم انار ابیدر امشب منو_ 

 

 

✨ 



✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۴۵ ،۲۰۱۸/۱۲/۱۵(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 
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 نداده یجواب پس ، بود یعصب اش شده دگرگون حال و حس بر عالوه افسون

 ، رو افسون پوالد یوقت و فشرد و گرفته هاش مشت نیب رو پوالد لباس... 

 . نکرد جدا لباسش از رو دستش هم نشست کنارش و گذاشت تخت یرو

 

 شده سنجاق لباسش به که افسون یها انگشت خاطر به که یپوالد یطرف از

 : گفت نرم و زده لبخند نداشت نشستن صاف ییتوانا و شده خم بودند

 ؟ افسون یدیم اجازه_ 

 

 . شدند باز افسون ی بسته یها چشم

 ؟یچ... چ_ 

 

 از تر مضطرب رو اضطرابش پراز عشق   و باشه خونسرد کرد یسع پوالد

 :گفت ، نکنه نیا

 !لباسم_ 

 



...  گفت یم درست ، کرد دنبال رو پوالد ی اشاره انگشت   خط افسون نگاه

 سرخ....  نهیبش صاف تونست ینم و بود افتاده ریگ هاش انگشت نیب لباسش

 . دیچرخ پهلو به لباس کردن رها با و شد قبل از تر

 

 در رو سرش و شد آشوب دلش ، کرد حس رو پوالد شدن کینزد بعد هیثان چند

 قرار طرفش دو دستش دو هر و بازوش یرو پوالد سر...  برد فرو یتخت رو

 ! گرفت

 . زد صدا رو پوالد دیپرترد و یمعن یب ، دیگز لب

 پوالد؟_

 

 .دراوردند حرکت به رو گوشش یصوت یتارها نواز گوش َمرد ش یصدا

 شده؟ یزیچ! پوالد جان_

 

 . داد جواب و شد مردد...  خورد گره اش نهیس تو نفس

 !یچیه...ه_

 

 هم دیترد ، خواست یم رو پوالد با بودن دلش که یهمزمان دیرس یم نظر به

 شدت به و بود َمرد ، زد لبخند...  کرد یم حس یخوب به رو نیا پوالد و داشت

 کردنش اجبار به یا عالقه امروز اتفاق از بعد خصوص به اما افسون خواستار

 قلب...  خواستیم کمال و تمام رو قلبش...  خواست یم رو قلبش ، نداشت

 . خورد ینم دردش به یا هیعار و یقسط

 

 .زد لب و گرفته نشونه رو اش قهیشق ، دیکش باال رو خودش پس

 خوبه؟ حالت_ 

 



 .داد جواب مونیپش و دیلرز قلبش ، کرد تر محکم رو مشتش افسون

 . باشم بد دیبا چرا...  آره... آ_ 

 

 دور رو لرزونش یها دست و بچرخه تا کرد مجبور رو خودش یسخت به و

 اش یعصب یموز یحس ، دیکش پر پوالد لب از لبخند...  بندازه پوالد گردن

 . آورد اش یشونیپ به اخم و کرد

 

 بوسه هر با ، کرد افسون دنیبوس به شروع و برد نییپا رو سرش بالفاصله

 تقال به افسون که یحد به ، گذاشت یم جا به افسون تن یرو یداغ مهر انگار

 . نبود دنشیکش نفس یارای و افتاده

 

 یمکث با...  کرد بلند سر شدنه بد حال در افسون حال کم کم ، کرد حس یوقت

 . دیپرس باز و آورد دست به رو آرامشش هیثان چند

 ؟یخوب_ 

 

 اما بزنه یحرف تا کرد باز دهن ، دوخت پوالد به رو لرزونش یها یآب افسون

 .داد جواب ، شد مونیپش باز

 !خوبم_ 

 

 شدن رابیس هوس که یشراب به ینگاه مین و دیخروش پوالد وجود تو یزیچ

 کامل و شدن یکی دلش گفت یم اگر بود دروغ...  انداخت رو داشت رو ازش

 ... اما خواستیم رو افسون با همراه شدن

 . بود یحس از تر یقو و باالتر که داشت وجود ییاما نیب نیا

 

 



 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۴۳ ،۲۰۱۸/۱۲/۱۷(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 
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 جنون به ، طنتیش و کنه یدلبر اغوشش نیب که خواستیم رو یافسون پوالد

 خودش که یدختر نیا نه ، بزاره فرار به ،پا زپایگر ییاهو مثل و برسونتش

 .بود کرده باهاش بودن به مجبور رو

 

 به شروع و کرد زیر رو هاش چشم ، گرفت بازوهاش نیب رو افسون تن

 افسون بالخره رسوند لباسش ی دکمه به رو دستش یوقت و کرد نوازشش

 از راهنیپ راحت یلیخ پوالد چون بود شده رید اما داد نشون خودش از یحرکت

 . بود چسپونده خودش به رو دخترک و کنده تنش

 

 تمارض از دست بالخره ، دیترس افسون...  دیرس مقصودش به پوالد بالخره

 . دینال لب ریز و برداشت بودن خوب به

 ؟یکن...  ولم... شهیم...  شهیم پوالد_ 

 



 .دیپرس خشن و سخت ، زد یزهرخند پوالد

  ؟یکن ارومم ستین قرار ؟ چرا_

 

 نشونه رو اش سرشونه و بازوش پوالد یها انگشت نباریا شد، جمع خودش تو 

 .بودند گرفته

 رو نکاریا داره قصد به و ی  عصب پوالد نشد متوجه یحت ، دیلرز هاش پلک

 :گفت باز و داشت نگه رو پوالد یها دست هاش دست با تنها...  کنهیم

 بسه؟... ب_ 

 

 ، گرفتند بغلش تو سفت رو لرزون افسون و شدند متوقف پوالد یها دست

 اروم و افسون نوازش به شروع و گذشته پوالد همون به شد لیتبد باز َمردش

 . کرد کردنش

 .نترس...  پوالد زدل  یعز نترس...   آروم..  ششش...  آروم_

 

 کم کم اش نهیس به دهیچسپ افسون   بالخره که داد انجام رو نکاریا یحد به و

 ازادش دست با رو سرش بهتره نازدار دخترک   حال کرد حس یوقت ، شد اروم

 .دیپرس و گرفت رو اش چونه ریز...  اورد باال

  ؟یشد ینجوریا هوی چرا بگو بهم حاال_ 

 

 .داد ادامه یشوخ به و

 .بترسه ینچوریا دینبا که لیچرچ_ 

 

 .داد جواب زده شرم و شد غنچه افسون یها لب

 ... انگار اما کنم ارومت خواستمیم_ 



 

 نشد اروم و دید شکل نیا به دو افسون شدیم مگه ، رفت ادشی تیعصبان پوالد

 و زده افسون ی شده زونیاو یلبها به یا بوسه و برد جلو رو سرش ، دی،خند

 .دیپرس

 ترسوندمت؟_ 

 

 . داد تکون سر مظلومانه افسون

  اره_

 

 و تیعصبان از یاثر هبچ و بود شده اروم تعجب کمال در ، دیخند پوالد

 اما نبود بلد کردن ناز و  یدلبر دیشا افسون ، دید ینم خودش در یناراحت

 درمان رو پوالد یدردها تمام اتش یرو اب مثل که داشت یمهر و صداقت

 . کرد یم

 

 :گفت و گرفت هاش انگشت نیب رو افسون ی  نیرفت،ب نیب از اخمش

 .  ینکن یباز نقش من واسه یتوباش تا_ 

 

 .زد غر یدماغ تو افسون

 ؟یکرد تمیاذ ازقصد_

 

 و دهیکوب شیشونیپ به یا ضربه انگشت نوک با کرده رها رو اش ینیب پوالد 

 .داد ادامه

 ...  نکارایا به چه رو ها جوجه ، نکن شک_ 

 



 ای کنه اروم رو پوالد تونسته دونست ینم ، شد باز خنده به افسون لب بالخره

 هم حسادت یحت...  بود شده اروم ذهنش و دیترس ینم گهید حداقل یول نه

 اروم یجا به و شده برعکس هیقض انگار...  بود برداشته سرش از دست

 . بود گرفته ارامش..  بود شده اروم ، کردن

 

 . دیپرس وار دیترد و نشوند پوالد ی گونه به یا بوسه ، دیکش خجالت

 خوبه؟ حالت ؟یشد اروم_ 

 

 . زد لب کشدار و خاروند رو لبش ی گوشه کرد، دور رو سرش پوالد

 .کرد تیاذ منو و دیلرز فقط خانم جوجه...  نه_ 

 

 خودش به یا خودپسندانه ی افهیق ، دیدرخش نگاهش پوالد و دیخند باز افسون

 :گفت و گرفت

 ... بلرزه ینجوریا و باشه داشته یگریج نیا به شوهر یدید ویزن کدوم اخه_ 

 

 . دیبوس رو پوالد ی  شونیپ نباریا گهید کباری و داد تکون سر افسون

 ...  بودم خودم مقصر...  بله بله_ 

 

 . دیپرس و کرده مظلوم رو خودش باز و

 ؟یشد آروم واقعا حاال_

 

 کمر یرو کردند شروع هاش دست ، گرفت دندون رو لبش ی گوشه پوالد

 : گفت بهش شدن کینزد نیح و اومدن در حرکت به وار طنتیش افسون



 به حواسش اقاتون ، یبترس ستین الزمم...  یکن ارومم کمی نباریا هیچ نظرت_

 . هست لشیچرچ

 

 

✨ 

✨✨ 
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 . دیند خودش کنار رو پوالد و شد داریب خواب از سرما حس با

 :گفت لب ریز

 کجاست؟ پوالد_ 

 

 خودش دیکش یم نیزم یرو ، رو پاهاش که همونطور.  شد بلند و کرده اخم و

 .بزنه صورتش به یاب تا رسوند یبهداشت سیسرو به رو

 

 ، بود یکبود از پر گردنش ، کرد درشت چشم گرفت قرار که نهیائ یرو به رو

 . دیگز لب

 . شد سرخ یان به و دیکش کنار رو لباسش ی قهی



 . بودند کرده خوش جا پوستش یرو تر پررنگ و پررنگ ها یکبود

 .زد غر

 ! پوالد واقعا یدسر وید_ 

 

 . اومد ادشی قبل شب و فشرد بهم شرم شدت از رو هاش لب

 ! هاش یونگید و بود پوالد

 . داد یم هیهد  افسون به که عشق ایدن کی و بود پوالد

 دنید بدون نباریا و دیکش قیعم ینفس  ، پوشوند هاش دست با رو صورتش

 .کرد فرار خودش ریتصو از بایتقر و شسته رو صورتش ، نهیائ تو خودش

 

 . کنه هیگر ای بخنده دونستینم

 . بشه خارج اتاق از تونست ینم تیوضع نیا با

 . شد ینم پاک ها یزود نیا به ها یکبود مسلما

 کرد رو پوالد یهوا هم باز اشیح یب دل تعجب کمال در و شد قبل از تر سرخ

 یاسک قهی یلباس کمد از...  کرد کنترل رو خودش ، انگشتش سر دنیگز با اما

 پوالد خواستیم دلش... افتاد راه هال سمت به دنشیپوش از بعد و اورد رونیب

 . نهیبب رو

 

 .زد غر و داد تکون خودش یبرا تاسف به یسر

 . رمیگیم گازش نمشیبب خدا به ، کرده کبود تنمو تمام_ 

 

 و کنه دایپ رو پوالد اطراف گذروندن نظر از با تا ستادیا ، گرفت اش خنده و

 از ینیتزئ یها درختچه با بایتقر که هال ی  کنار قسمت تو رو پوالد بالخره

 .افتاد راه سمتش به و کرد دایپ بود شده پنهان نظرها



 

 . دیشن یم وضوح به هم رو پوالد یصدا شدیم تر کینزد پوالد به که کم کم

 .سرد بود حوصله یب ، کننده بازخواست و یعصب صداش

 کننیم یغلط چه دارن تیلعنت یجاسوسا اون مگه ، افتاده عقب باز یچ یعنی_

 ...من به دیبد درست خیتار هی دیتون ینم شماها که

 نیا حرفه یگیم که یادم چهارتا اون یعنی...  ایباز مسخره نیا یچ یعنی_

 ؟ میکن حمله میتونیم یک بگن و بکنن رو هیقض قال تونن ینم

 

 کم کم اما دهیشن اشتباه کرد یم فکر ابتدا در ، رفت ادشی هاش کردن غرولند

 گروه یریدستگ اتیعمل هم باز چندم بار یبرا و دهیشن درست شد متوجه

 . افتاده عقب مهرافتاب

 

 نیپاورچ ، زد کنار رو داشت وجودش تو که یزیچ هر ای ترس ، دیگز لب

 بود کرده قطع رو شیگوش یتازگ به که یعصب پوالد به رو خودش نیپاورچ

 : گفت طلبکار و کرده حلقه گردنش دور رو هاش دست ناغافل و رسوند

 ییتنها نجایا یایم و یکنیم ول بغلت به دادن عادت بعد خانمتو گهید حاال_ 

 . شهیم تنگ برات دلش خانمت یگینم ، ینیشیم

 

 هاش دندون هدف رو پوالد گردن انتقام قصد به و داده صداش به یتاب و چیپ و

 .داد ادامه طنتیش و شرارت از پر و کرد

 .ها یشد یبد جان   قطاب_ 

 

 

✨ 

✨✨ 
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 یراحت به ، دیبرچ لب افسون ، نداد یجواب اما نشست دستش یرو پوالد دست 

 رو انگشتش سر و رفت تر عقب یکم...  کرد حس رو پوالد یکالفگ شدیم

 یلحن با و دیکش بود مشخص دنشیپوش دوبنده خاطر به که پوالد ی شونه یرو

 . دیپرس ماب الت

 نگا نکرده خدا...   یاورد جوش به رتمونویغ نَرره؟ حجاب چرا اقامون_ 

 . شکنمیم گردنشونو که وفتهیب بت چپ

 

 و پروند جا از رو متفکر پوالد که و گرفت پوستش از یزیر شگونین ناغافل و

 :گفت لحن باهمون و رفت عقب ، انداخت خنده به رو افسون

 نهیبب برفتو مثل پوست یکس نَررم خوش ، کن حجاب برو ایب اقامون_ 

 رفهمه؟یش.

 

 تا و یجد... دیکش درهم رو صورتش و داد باال ییابرو تک ، دیچرخ پوالد

 .دیپرس طلبکار یحدود

 ؟ کنم سر یروسر ؟چطوره کنم حجاب که_ 

 



 ؟ داشت یتیاهم چه یول شدیم خطرناک داشت هم باز پوالد ، دیخند افسون

 اش یشاد باعث ارتشیب رونیب فکر از و بزاره سرش سربه تونست یم نکهیا

 .داد ادامه بنفس اعتماد با پس شدیم

 .بپوش تویگل گل یروسر اون برو_ 

 

 .داد جواب و زد یینما دندون لبخند ، گرفتش پوالد که کنه فرار خواست و

 ؟ بکارم تو یلپا رو من رو گال اون هیچ نظرت یول حتما چشم_ 

 

 گردن دور رو هاش دست فرار به تالش بدون ، زد پلک پلک بار چند افسون

 .زد لب و دیکش نییپا سرش و انداخت پوالد

  ؟یقرمز مدل چه حاال ، یعال چه  به به_ 

 

 افسون یلبها به یا بوسه و اومد خودش به سرعت به اما خورد جا یکم پوالد

 . داد جواب افسون کمر به  اروم یا ضربه زدن با و نشونده

 . ها ینیبیم بد ، من جون به وفتین نشو طونیش ، جان لیچرچ برو ایب_ 

 

 تا و تک از رو خودش اما دیکش خجالت یکم ، کرد باز رو هاش دست افسون

 :گفت نداختهین

 . محترم یاقا رسه ینم بهم زورت_ 

 

 . کرد نگاهش ههیسف اندر عاقل و برد باال سر پوالد

 ؟ تو بود کجا رورت ، حرفا نیا به چه رو مورچه_ 

 

 : گفت و زد کمر به دست بنفس اعتماد پر افسون



 . صبحونه از بعد م؟البتهیبنداز مچ_ 

 

 .داد جواب و اشپزخونه سمت به افتاد راه ، داد تکون یسر تاسف به پوالد

 . خانوم دختر ینکن هیگر یباخت اگر اما باشه_ 

 .یبازیم نباش نگران_

 . باش الیخ نیهم به_

 . مینیبیم حاال_

 . برمیم من خوادینم دنید_

 ؟یکن کاریچ یخوایم بردم اگه پوالد، ییخدا_

 . بچه یببر عمرا_ 

 

 . داد جواب لجوج افسون

 . مینیبیم حاال_

 

 دست نشست ، شد اشپزخونه وارد افسون با همراه و نداد یجواب ، دیخند پوالد

 :گفت و برد یصندل پشت رو هاش

 . خودته با دنیچ صبحونه ، ستنین دختر اون و مهیحک امروز_

 

 :گفت نیح درهمون ، رفت خچالی سمت به و کرد نازک یچشم پشت افسون

 کنمیم درست برسم وقت هر نهارو و شام خوبه ، تنبلم انگار نگو یجور هی_ 

. 

 

 . داد ادامه زنان طعنه و



 .داره عالقه پختم دست به بدجور خونه نیا تو نفر هی ، میندار ممیمستق اشاره_ 

 

 :گفت و دیخند پوالد

 . لعنت برمنکرش_ 

 

 :گفت و دیرس ذهنش به یفکر ، اورد ردنیب خچالی از رو نون ی بسته افسون

 .یکن عمل بهش دیبا که دارم شرط هی دیبا بردم رو یانداز مچ اگه_

 

 

 

✨ 

✨✨ 
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 . دیپرس و گذاشت زیم یرو رو هاش دست حیتفر از پر پوالد

 ؟یشرط چه_

 



 : گفت کردو نازک یچشم پشت افسون

 .ازت نبردم اگر بخند حاال_ 

 ؟یشرط چه ینگفت_

 

 لبش به رو انگشتش ، دیخند لب ریز...  گذاشت پوالد یجلو رو مربا ظرف

 :گفت و گرفت

 .شبندیپ با اونم ، یبپز غذا_ 

 

 زیخ مین هم پوالد ، رفت عقب و دیخند پوالد صورت رفتن درهم با بالفاصله و

 : گفت دنیخند نیح و گرفت جلوش رو دستش افسون که رتشیبگ تا شد

  اس گهید زیچ هی شرطم....  خدا به کردم یشوخ ، کردم یشوخ_

 

 .داد ادامه و دیگز ولب

 . میببر دیبا جاگفتم هر ، بگردون رونیب ببر منو بردم اگه_ 

  شرطه؟ نمیا اخه_ 

 

 .داد جواب دمق افسون

...  روستا یبرد منو فقطم و سرکار میرفت فقط وقته یکل ، منو یبرینم خوب_ 

 .رونیب برم باهات خوادیم دلم خوب

 

 :گفت و داد تکون یسر ، رفت نیب از پوالد اخم بالفاصله

 . یبرد اگر حاال_ 

 

 :گفت و دیکوب نیزم یرو ، رو پاش ها بچه مثل افسون



 . برمیم_

 

 به شروع مشغول یفکر و تلخ یاوقات با هم افسون ، نداد یجواب و دیخند پوالد

 .  کرد صبحونه زیم دنیچ

 

 از که بود ینفر نیاول افسون زیم کردن جمع و صبحونه خوردن از بعد

 راه افسون ی عجله به توجه یب و یاروم به اما پوالد و شد خارج اشپزخونه

 ریام با یتماس و بزنه ها محافظ به یسر  تا گرفت شیپ در رو خونه از خروج

 . بده انجام رو یبعد ی  ها یهماهنگ و رهیبگ ارسالن

 

 رو پوالد یوقت اطراف به رهیخ و شد خارج اتاق از افسون ، بعد قهیدق ستیب

 . بمونه پوالد منتظر تا افتاد راه هال سمت به و دیبرچ لب نکرد دایپ

 

 رو اش چونه سکوت در و کرد جمع شکمش تو رو پاهاش ، نشست مبل یرو

 . داد هیتک زانوهاش به

 

 با روز هی تونه ینم چرا که ، نداره یتموم اتفاقات نیا چرا که بود فکر در

 و کرد شکر رو خدا لب ریز سرعت به اما باشه داشته پوالد با کامل ارامش  

 . کرد صاف رو پاهاش

 

 که یزمان تا ، ستین مهم هست که یزیچ هر تیوضع دونست یم یخوب به 

 . ستین مهم زیچ چیه ، داره رو پوالد

 پوالد یها بودن فقط و دادنیم دست از رو خودشون تیاهم مشکالت تمام

 . شدیم تر پررنگ و پررنگ

 



 هال از ، دیجاپر از یورود درب یصدا دنیشن با و گرفت هوا از یکام

 : گفت شدیم کشینزد که یپوالد به رو و دیکش یسرک

 .پوالد نجایا ایب_ 

 

 رو اش نقشه و گذاشت قلبش یرو ، رو دستش ، رفت عقب سرعت به و

 . کرد مرور دوباره

 .دیپرس و برداشت استرس از دست گرفت قرار جلوش که پوالد

 م؟یکن شروع_ 

  

 .داد جواب زده یشخندین ، زد یسوت پوالد

 . بازنده خانوم میکن شروع_ 

 

 کرد باز دستشو و داد هیتک زیم به رو ارنجش ، نشسته افسون یرو به رو و

 :گفت مغرور... 

 ؟یکن خم انگشتمم یتونیم نظرت به_ 

 

 :گفت پوزخند با گرفته رو دستش و داد هیتک زیم به رو ارنجش افسون

 !دید میخواه_ 

 

 و دیچیپ شینیب تو افسون عطر میمال یبو ، دیکش ینفس.... داد باال ابرو پوالد

 رو رنگش قرمزش یلبا ناز با و دیخند افسون گهید سمت از ، زد پلک لذت پر

 . زد سرش به افسون دنیبوس هوش باز و شد جلب توجهش پوالد که دیمال بهم

 



 و زد ایدر به دل کرده غنچه رو هاش لب گر عشوه ، دیخند دل در افسون

...  شد افسون مسخ پوالد یها چشم بالفاصله....  فرستاد پوالد یبرا یا بوسه

 خواست هاش لب به رهیخ و گرفت رو گردنش کهوی و شد یعصب ، کرد اخم

 به دیکوب رو ش شده شل دست...  کرد استفاده فرصت از افسون که ببوستش

 رو مچش زرنگ و زبر و اومد خودش به پوالد که کنه فرار خواست و زیم

 : گفت و گرفت

 .بدمت ، رفتن رونیب از قبل هم زهیجا هی ایب یبرد ؟ کجا_

 

 

 

✨ 

✨✨ 
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 ، شد نیماش سوار و دیپوش لباس سرحال و شاد پوالد یها رفتن غره چشم نیب

 یمسافرت کباری و رفتن سرکار جز به یادیز زمان مدت از بعد بود خوشحال

 و رونیب ببره رو افسون پوالد که بود شده نیا بر قرار بالخره بودند رفته که

 . کنه عمل تونهیم که ییجا تا هاش خواست در به

 



 ینم یتیاهم اما کردن تقلب به بود شده متهم...  بود خوشحال اندازه یب افسون

 : گفت یم و دیخندیم اخمو و طلبکار پوالد جواب در  ، داد

 نبات و قند...  ینیریش ی  روزیپ چه اخ ، باخته ادعا ی  اقا ، یباخت که حاال_ 

 . باقلوا و قطاب اصال

 

 یگاه جواب در هم پوالد ، خوند یم رجز و کرد یم طنتیش شیب از شیب و

 .کردیم بسنده کمرنگ یاخم به تنها یگاه و زدیم تشر

 

 . نداشت وجود افسون به باختنش در یشک چیه و بود باخته

 . بود باخته داشت که یکشش و جذبه و افسون به

 از افسون لحظه همون در قایدق و داده دست از یا لحظه یبرا رو کنترلش

 . بود دهیکوب زیم یرو ، رو دستش و کرده استفاده فرصت

 . بود مالونده خاک به رو کوهش مثل غرور   پشت   هم دیشا

 سپر که بود وقت یلیخ دخترک ، دیرس جهینت نیا به کرد یم فکر که خوب

 . بود کرده نفوذ سردش قلب به و شکسته رو شیدفاع

 . نبود و نبوده یعاد یها زن به هیشب که یدخترک 

 چشم از عشق ایدن ایدن پوالد به نگاهش هر با اما دونست ینم بلد یدلبر و ناز

 . کردیم زیسرر زاللش و صاف یها

 

 یروز که رو ییخدا لب ریز و گرفت قوس باال به لبش حرص و اخم نیب

 یها طنتیش ی ادامه به حرف یب و کرد شکر ، یعدالت یب به کرد یم متهمش

 .سپرد گوش افسون

 

 . دیپرس و زد شخندین پوالد ، کرد سکوت هم افسون دندیرس که مقصد به

 !انگار اومده خوشت_



 

 و دور بود خلوت علم   با و کرده باز رو کمربندش پروا یب و شاد افسون

 .داد جواب و نشونده پوالد ی گونه به یا بوسه اطراف

 ...  ی  ُکل خودش نجایا بودن کلبه ، کلبه نیهم ، یلیخ_ 

 

 :گفت مزاح به و فشرد بهم رو هاش دندون تیرضا با پوالد

 خونه؟ میبرگرد ، افسون اعصابما رو یریم یدار باز_

 

 . دینال...  بود نکرده درک رو پوالد حرف یمعن ، رفت وا یا لحظه افسون

 چرا؟_

 

 افسون ی  شونیپ به محکم بایتقر یا ضربه انگشت نوک با ، داد باال ابرو پوالد

 .داد جواب و دیکوب

 و بشه مرتاض باش نداشته توقع میَ بوسیم اقاتونو ، نشو نیریش یادیز_ 

 ارهین در سرت شویتالف

 [۲۲:۵۳ ،۲۰۱۸/۱۲/۲۴(, ]هزارتو)ایفاد
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 . داد جواب و دیخند زیر و شد قرمز ، کرد درشت چشم افسون

 . کنه صبر دیبا فعال حاال حاال  اقامون_ 

 



 یب هم پوالد ، شد ادهیپ نیماش از اشوب پر یدل با و داده پوالد لیتحو یلبخند و

 کنار اروم و اورد نییپا رو سرش ، گرفت قرار افسون کنار و ادهیپ حرف

 .کرد زمزمه گوشش

 خواد؟یم افسونشو دلش و شده طاق طاقتش که کنه کاریچ اقاتون_ 

 

 ادامه وار شرارت و زده یشخندین ی شده سرخ یها لپ به رو لذت از پر و

 .داد

 ؟یباش آرامشم امشب هیچ نظرت_

 

 و یعصب ، گرفته گر...  دیچرخ پوالد سمت به و گفت ینیه یافسون بالفاصله

 گفته"  یهوم" ، دیخند دید که رو العملش عکس پوالد ، کرد یم نگاهش اشفته

 :گفت افسون ی  حرص و سرگردون نگاه جواب در و

 . بگه نه که هیک بفرما امر شما_ 

 

 دهیکوب بازوش به یمشت ، بود طنتیش و خباثت سرتاپا پوالد ، دیگز لب افسون

 :گفت رفت یم ها کلبه از یکی سمت به پاکوبان که یحال در گفت ریز و

 . یکن تمیاذ یبلد فقطم...  خدا به یدار رو یلیخ_ 

 

 خرما درخت برگ ار دهیپوش سقف به رهیخ و ستادیا ها کلبه از یکی یجلو

 برگشت عقب به...  شد باز لبخند به لبش...  رفت ادشی تیعصبان ، شده رهیخ

 .دیپرس و

  پوالد؟ دارن هم یزید نجایا_

 

 به و کرده اخم افسون که کنه تشیاذ دوباره خواست ، داد باال ییابرو پوالد

 :گفت یتند



 .فقط دمیپرس سوال هی...  گهید نکن تیاذ_ 

 

 .داد جواب و برد فرو بشیج داخل رو هاش دست ، دیخند پوالد

 . رنیبگ سفارش انیب تا نیبش برو ، معروفه اشیزید به کال نجایا_ 

 

 . دیپرس و داد تکون یسر افسون

 ؟یریم کجا تو_ 

 

 :گفت و کرد اشاره یسمت به پوالد

 برسم تا بده سفارش مخلفات با یزید دوتا اومدن اگر...  امیم شورمیم دستمو_ 

. 

 

...  اومد سمتش به گارسون بعد یا قهیدق ، نشست و کرد موافقت افسون

 کلبه اطراف ی رهیخ گارسون رفتن از بعد هم افسون ، رفت و گرفت سفارش

 ی گونه ریعشا و سبز یفضا و بودند امد و رفت حال در که یافراد ،

 . نشست کنارش و برگشت پوالد بالخره نکهیا تا شد رستوران

 

 ؟یداد سفارش_

 . اره_ 

  خوبه_

 

 .دیپرس پوالد...  شد بلند و زد ینرم لبخند افسون

 کجا؟_ 

  



 .داد جواب و اورد باال رو هاش دست

 .بشورم دستامو_ 

 

 . داد تکون یسر پوالد

 .برگرد زود خوب یلیخ_ 

 .باشه_ 

 

 نیهم ها محافظ نکهیا علم با و انداخت نییپا رو سرش ، شد دور پوالد از و

 رو یبهداشت سیسرو تا کلبه نیب ی فاصله راحت الیخ با هستند اطراف و دور

 . کرد یط

 سیسرو وارد بعد گذروند نظر از رو اطراف دقت با اول ی مرحله در

 ها سیسرو از یکی در نکهیا تا شد هاش دست شستن مشغول و شده یبهداشت

 انداخت زن صورت به ینگاه مین...  نداد یتیاهم ، شد  خارج یزن و شده باز

 از خواست یم و بسته رو اب که یوقت اما داد ادامه کارش به یالیخ یب با و

 ! شد یچ که دینفهم بره رونیب یبهداشت سیسرو

 .شد دهیکش چنگ به موهاش و گرفت قرار گلوش ریز ییچاقو که شد طور چه

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 دست طیباغ و گفت یاخ ، افسون یموها شدن دهیکش با شد همراه زن ییصدا

 .زد چنگ رو زن

 چطوره؟ داداشت با؟یشک افسون یچطور ، انگار افتاده تله تو موشه خانوم_ 

 ؟ شد خوب حالش

  

 زن...  افتاد کار از قلبش و دیشن رو برادرش اسم ، رفت پس افسون نفس

 یفرار راه چیه افسون و هستند واقف زیچ همه به گفت یم داشت مایمستق

 اما بود شده فرستاده مهرافتاب گروه سمت از زن شک یب ، دیگز لب...  نداره

 .دیپرس و زد راه اون به رو خودش

 ؟یخوایم یچ ؟یهست یک_ 

 

 . داد جواب...  لذت پر و سرد اما سروصدا یب و اروم هرچند ، دیخند زن

 ... دوما رمیبگ جونتو که ستمین اجلت نباش نگران اوال_

 

 . کرد زمزمه افسون گوش ریز و داد بهش یتکون موهاش ی دوباره دنیکش با

 .وقتت سر اومدم ایک سمت از یدونیم خوب ، راه اون به نزن خودتو دوما_ 

 

 خواسته پوالد از که فرستاد خودش به یلعنت ، فشرد بهم رو هاش دندون افسون

 .دیپرس یعصب و رونیب ببرتش بود

 ؟یخوایم یچ_ 

 



 .داد جواب و کرد وارد یفشار افسون یگلو به چاقو زیت ی غهیت با زن

 به برسه ینجوریا ادیم خوشم که دارم غامیپ هی ، خوامینم جونتو که گفتمت_ 

 . شوهرت دست

 

 چاقو سر با و اورد صورتش کینزد ، داد فاصله افسون یگلو از رو چاقو و

 ناخوداگاه افسون ، اورد افسون پوست به یفشار تر تمام هرچه ی  خونسرد با

 . دیکوب یم مهابا یب قلبش و شده درشت هاش چشم ، کرد تقال و برد عقب سر

 

 :گفت بود شده بلند یکم که ییصدا با و لرزون

 ؟یکنیم کاریچ ، یعوض کن ولم_ 

 

 به لیتبد دیکش عقب به شدت به رو موهاش یعصب زن که یوقت صداش اما

 . کرد صحبت به شروع دواریتهد که بود زن نیا و شد سکوت

 واست یاتفاق تا ریبگ خون خفه پس ، کنمیم پاره پاره صورتتو ینبند دهنتو_ 

 .وفتهین

 

 عوض در برداشت چاقو دادن فشار از دست زن و داد تکون سر ناچار افسون

 .داد ادامه کرده محکم افسون یموها به رو مشتش

 سیپل با یهمکار از دست یگیم شوهرت اون به یریم ادم ی بچه مثل_

 اما کرده پنهان خانوادشو درسته ، حقشه ادیب تو سر ییبال هر وگرنه برداره

 بگو بهش...  ستین خبرا نیا از ، بده نجات تونه یم هم رو تو نکنه فکر

 رونیب بکش هیقض نیا از پاتو یخوا یم سالمت و سالم زنتو اگر گفت سیرئ

 . کن سوا سیپل از راتو و

 

 به یاروم ی ضربه چاقو زیت نوک با ، اورد نییپا رو چاقو کرده سکوت و

 .داد ادامه خنده پر و زده افسون یبازو



 هستم عاقل اونقدر ، رنیبگ منو توننیم محافظا اون نکن فک ، ادین در صداتم_

 . شهینم دتونیعا یزیچ من گرفتن با که هرچند...  ارمیب ادم خودم با که

 

 بدون چاقو کردن پنهان از بعد و کرد مرتب رو لباسش کرده رها رو افسون 

 و گرفته شیپ در رو خروج راه بده نشون خودش از مشکوک یرفتار نکهیا

 مشوش یذهن و بازوش یرو دردناک اما قیعم چندان نه یزخم با رو افسون

 . گذاشت تنها

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 یرو رو دستش سرعت به اومد خودش به شد دور هاش چشم یجلو از که زن

 هیتک شیکنار وارید به تلوخوران تلو نخوره نیزم نکهیا یبرا و گذاشت بازوش

 . کرد ناله و فشرد بهم پلک...  دیگز لب ، داد

 

 که یاتفاق تا دیکش یم طول و بود جیگ هنوز... سوختیم اندازه یب بازوش

 کرد حس که دینکش طول یا لحظه عوض در اما کنه درک رو بود افتاده



 با و انداخته بازوش به ینگاه مین سرعت به پس شدنه یخون حال در لباسش

 کرد باز رو بود همراهش که یفیک ، کند تن از رو رنگش رهیت یمانتو ضیغ

 بود دردناک اما کوچک که رو زخم یرو یکاغذ دستمال  نیچند با بالفاصله و

 .دیغر لب ریز و پوشوند

 . دینزاشت ما واسه یزندگ که کنه لعنتتون خدا_ 

 

 بودند شده یخون که رو ها یکاغذ دستمال قهیدق چند از بعد و کرد سکوت و

 رو زخمش یرو یکاغذ دستمال و زخم چسپ عدد چند با و کرده عوض

 . شد خارج ییدستشو از و پوشوند

 

 یبهداشت سیسرو از بگه پوالد به کردش رید بابت یزیچ چه دیبا نکهیا فکر با

 یجا و موهاش یها شهیر و کردیم درد اندازه یب سرش یطرف از ، شد خارج

 .سوختیم زخمش

 

 هیاول حالت به سرعت به اما شد جمع درد از صورتش ، دیکش سرش به یدست

 وارد و نشوند لب به یلبخند کلبه یجلو ، گرفت شیپ در رو کلبه راه و برگشته

 .دیرس یم نظر به کرده اخم و منتظر پوالد ، شد

 

 که یاتفاق کردن بازگو بر یمبن یمیتصم هنوز ، شد اشوب دوم بار یبرا دلش

 رید لیدل شده که یشکل هر به تا داد وسعت رو لبخندش پس نداشت بود افتاده

 . کنه پنهان رو کردنش

 

 :گفت و شد کلبه وارد اورده رونیب رو هاش کفش

 اوردن؟ین رو ایزید هنوز_ 

 

 



_______ 

 

 

 خوردن اب ی بهونه به بود نیماش کردن پارک حال در که پوالد از جلوتر

 زخم پانسمان لیوسا بعد ، دیدو اشپزخونه سمت به کراستی و شده خونه وارد

 به رو خودش ، برداشته بشه متوجه یکس نکهیا بدون و اطیاحت کمال در رو

 پانسمان زودتر چه هر رو زخمش تا رسوند یبهداشت سیسرو و خواب اتاق

 . کنه

 

 شدن متوجه از ترس   و سرعت با چنان ، دیکش طول قهیدق ده بایتقر زخم بستن

 . بده بهش یتکون تونست ینم که بود بسته رو بازوش پوالد

 

 گفته یاخ یبهداشت سیسرو از شدن خارج از قبل و شد جمع چشمش ی گوشه

 . دیکش نفس یاپیپ و

 !  بلند و قیعم

 . بشه کاسته رو دردش از یکم کار نیا با دیشا که کرد فکر خودش با

 

 :گفت و انداخت کرد یم نگاهش کنجکاو که پوالد به یلبخند ، شد اتاق وارد

 . بردم لذت یکل ، بود یعال ، پوالد یمرس_ 

 

 .داد جواب و زد لبخند ، کرد رییتغ پوالد صورت حالت

 .خدمتم در شهیهم من ، جان لیچرچ جان نوش_ 

 

 : گفت و دیکوب پوالد یبازو به مخالفش دست با ینرم مشت ، دیخند افسون



 .یدار یمنظور هی حرفت هر با ، ها یبدجنس یلیخ_ 

 

 .داد جواب ، انداخت باال ییابرو پوالد

 . لطفتته نظر_ 

 

 :گفت و افتاد راه کمد سمت به داد تکون یسر تاسف به افسون

 .سیرئ جناب خودتونه از لطف ، کنمیم خواهش_ 

 

 :گفت و شده یجد یا مسئله یاداوری با و نشست مبل یرو ، دیخند پوالد

 ؟ درسته افتاده عقب اتیعمل که گفتم بهت_ 

 

 جواب و کرد جور و جمع رو خودش سرعت به اما خورد یتکون افسون تن

 .داد

 .یگفت اره_ 

 

 .داد ادامه رو به رو به رهیخ شده خم جلو به پوالد

 محتاط یادیز مهرافتاب گروه  ، کردن متوقف رو تایفعال ی همه انگار فعال_ 

 وقفه هی خواد یم سیپل نیهم واسه بردن نیب از مهمو مدارک از یبعض و شده

 رشونیدستگ رانهیغافلگ ی حمله هی با بعد و بندازه یصور اونم قاتیتحق نیب

 میباش مواظب قبل از شتریب دیبا نیهم واسه هست ادیز خطر وسط نیا اما کنه

 یاتفاق اگر و یکن جمع حواستو یتون یم که ییجا تا خوامیم ازت نیهم واسه

 .بهتره یبگ بهم هست که یچ هر اما یاتفاق چه ستین مهم ، یبد خبر بهم افتاد

 

 به گلوش ، شد خشک بود کرده انتخاب که ییها لباس یرو افسون دست

 :گفت خودش با بعد اما دهیفهم پوالد دیشا کرد فکر و افتاد خارش



 .کرد ینم ینیچ مقدمه بود دهیفهم اگر نه_ 

 

 .داد جواب و باشه اروم کرد یسع و

 . حتما باشه_ 

 

 بایتقر رو خودش دنیکش خجالت ی بهونه به و زده چنگ رو هاش لباس و

 . کرد پرت حموم داخل

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 زن اون با برخوردش از ها ساعت که نیا با ، زدیم تند دور یرو قلبش هنوز

 . دیکوب یم وار وانهید اش چارهیب قلب بود گذشته

 . نداشت قرار هاش چشم و دیترس یم ، داشت شک

 . کرد ینم رهاش دیترد هیسا اما بگه پوالد به رو تیواقع خواست یم دلش



 و برداره سیپل به کردن کمک از دست پوالد دیترس یم نکهیا بابت ، بود مردد

 .برسه اش خواسته به نتونه

 .وفتهیب خطر به جونش و بده انجام یاشتباه حرکت پوالد نکهیا از دیترس یم

 به گاها ، کنه پنهان ازش رو تیواقع نداشت دوست هم یطرف از و داشت ترس

 نداده اجازه کاش یا که ، بود گفته پوالد به زودتر کاش یا که گفت یم خودش

 . بگذره زمان بود

 . دیپرس خودش از

  کنه؟یم کاریچ بگم پوالد به االن اگر_

 

 نوک با کرده نشیریز لب دنیجو به شروع دیترس یجواب چیه به یوقت و

 . گرفت ضرب شیکار زیم یرو انگشت

 

  کی

  دو

  سه

  چهار

 

 

  کی

  دو

  سه

 چهار

 

 



 اتاق از رونیب راه و شد بلند...  زد ایدر به دل ، اوردین تاب بالخره اشوبش دل

 . گرفت شیپ در رو

 . گفت یم پوالد به رو تیواقع شده که یشکل هر به دیبا

 نداشت تحمل از شتریب ، داشت یم بر دوشش یرو از رو نیسنگ بار نیا دیبا

 . نداشت رو راز نیا یدار نگه توان ،

 

 :گفت الیخ ی  راحت با بعد و انداخت ساعتش به یکوتاه نگاه رفتن راه نیح در

 . هیکار وقته اخر که شکر رو خدا_ 

 

 بعد هیثان چند ، افتاد راه داروخونه ی  اصل کانتر سمت به عجله پر ییها قدم با و

 لبخند ناخودگاه ، دید اومد نظر به متفاوت و دهیپوش دیسف روپوش که رو پوالد

 . شد اشوب شیب از شیب دلش وار پارادوکس و زد

 

 راسخ یعظم با و کرد مشت رو لرزونش یها انگشت سر ، دیکش یقیعم نفس

 .زد صداش. ستادیا کنارش

 پوالد؟_ 

 

 ی  جا ، اخم   از پر بود شده متوجه یتازگ به که یصورت با پوالد حواس اما

 . بود یگرید

 

 پوالد نیآست ی گوشه نباریا ، هاش زدن صدا به نشدن داده جواب از متعجب

 سمتش به پوالد ی  عصب اما حواس یب نگاه بالخره ، دیکش نرم و گرفت رو

 .دیپرس و برگشت

  شده؟ یچ_ 

 



 اندازه یب تیعصبان از نشان و شده گشاد پوالد یها چشم مردمک ، کرد اخم

 بود شده رهیخ بهش پوالد قبال که یقسمت به و دیچرخ بالفاصله  ، داد یم اش

 . انداخت ینظر

 

 . داد فشار بهم رو هاش دندون همزمان و موند باز تعجب از دهنش

 . دیغر لب ریز

 خواد؟یم یچ نجایا نیا_

 

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 یبازو به کردن وارد فشار با تنها ، رفت ادشی بزنه خواستیم که ییها حرف

 . کرد زمزمه اهسته و نرم ، داشت کردنش اروم در یسع پوالد

 ! لطفا کن نگاه منو ، جان پوالد_ 



 

 در بعد و کرد مکث یا  لحظه ، اورد خودش به رو پوالد حرکت نیهم با

 : گفت پوالد ی رهیخ نگاه جواب

 . تمومه گهید یکار وقت  ؟ خونه میبر_ 

 

 مردش نکهیا تا دوخت پوالد یها چشم قاب به رو وارش خواهش نگاه انقدر

 . داد لشیتحو محو یلبخند و گرفته خودش به یتر اروم ی چهره

 . میبر_

 

 : گفت باز بازوش کردن رها بدون ، گفت" یشکر رو خدا" دل در

 .کن عوض روپوشتو هم ،تو داخل میبر_ 

 

 و لذت ، خنده از یبیترک بل پوالد که انداخت اش چهره به دار خنده یاخم و

 :گفت لب ریز و داد تکون سر تاسف

 . حسود ل  یچرچ_ 

 

 :گفت یناراحت با و یساختگ...  کرده غنچه رو هاش لب...  دیخند زیر افسون

 ؟ بده مگه_ 

 

 . داد جواب و داد باال رو ابروش یتا کی ، دیکش ششیر ته به یدست پوالد

 . ادیب بدش که هیک ، نه_

 



 گرفتند شیدرپ رو داروخونه از خروج راه اماده و حاضر دو هر بعد قهیدق ده

 برخورد بود ستادهیا همونجا هنوز که هاله به یورود درب   یجلو هم باز اما

 . کردند

 

 یب از بعد که نداشت رو توقعش شد، درشت هاله دنید با افسون یها چشم

 اما کرد نگاهش یناراحت با و گفته"  یاوف" لب ریز  ، بمونه منتظر پوالد ی  محل

 صورت شدن   سرخ وضوح وبه دیچرخ بالفاصله گوشش کنار یغرش دنیشن با

 . دید رو پوالد

 

 ، دیرس یم نظر به تر یعصبان قبل ی دفعه از یحت پوالد ، گرفت آشوبه دل

 . زد صداش کنان پا اون و پا نیا و مستاصل

 جان؟ پوالد_ 

 

 یها انگشت نیب بازوش یوقت که هرچند ، گذاشت جلو به قدم کی اما پوالد

 دست ، دیچرخ بعد و فشرد هم به رو هاش پلک ، کرد یمکث افتاد ریگ افسون

 : گفت و گذاشت افسون دوست یرو

 . نباش نگران_ 

 

 رفت جلو ، کرده هاش دست برداشتن به مجبور مصمم ینگاه با رو افسون و

 : گفت تیجد و خشونت با  و ستادیا هاله یرو به رو ،

 . تو ایب_ 

 

 اما شد باز یا لحظه یبرا بود شده کدر یناراحت از که هاله صورت

 .  کرد اضافه وار طعنه پوالد چون دینکش یطول شیخوشحال

 چشمش خوامینم گهید ، یریم یکشیم راتو و یزنیم حرفاتو اخر بار یبرا_

 . وفتهیب بهت



 

 کارکنانش تمام که یا داروخونه داخل به دوباره"  افسون ایب توهم" گفتن با و

 . گرفت شیپ در رو استراحت اتاق راه و برگشته بودند رفته

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 یرو ینشدن تموم حاصل   یب جدل و بحث نیا از حوصله یب و خسته افسون

 که هاله یها حرف شروع منتظر نهیس به دست و نشست ها یصندل از یکی

 . موند کرد یم پا اون و پا نیا

 

 سرتاپا و حوصله یب ، یعصب ، رهیخ که یپوالد به حواسش یطرف از

 . بود ، کرد یم نگاهش نیخشمگ

 



 پوالد طرف از یا عالقه چیه نبود از خوشحال ، ناراحت هم بود خوشحال هم

 روز ی  ماجرا دادن   حیتوض یبرا فرصتش شدن خراب از ناراحت و هاله به

 . داشت که یشانس شدن   خراب و قبل

 شک بدون پوالد و شده رید که دونست یم یخوب به ، فرستاد هاله به" یلعنت" 

 .شد خواهد یعصبان دستش از

 

 .دیپرس پوالد از زودتر و دیکش یقیعم نفس ، فشرد بهم رو هاش لب

 . بزن یدار یحرف هر...  بفرما خوب؟_ 

 

 .داد ادامه و انداخته هاله به یزیام ریتحق ینگاه و

 . شده تموم یادار ساعت ، مون خونه میبر میخوایم_ 

 

 از شتریب رو هاله و بزنه یشخندین افسون شد باعث که کرد نگاهش تند هاله

 ابن دنیند داشت تیاهم براش که یزیچ تنها ، نبود مهم افسون یبرا... کنه قبل

 و شده بدجنس لیدل نیهم به  بود زد،یم موج هاش چشم تو که ینگاه و زن

 . کرد یم صحبت زیام ریتحق

 

 هر از تر قرار یب افسون دیرس نظرش به ، انداخت افسون به ینگاه مین پوالد

 در یزیچ نباریا انگار اما برهیم رنج هاله دنید از افسون داشت قبول ، ی  زمان

 .کرد یم فرق نیب نیا

 

 .دیتوپ هاله به ناخوداگاه و کرد زیر رو هاش چشم

 .ندارم اضافه وقت ، حرفتو بگو_ 

 



 مکث ، بود شده ترسش باعث صداش زنگ و پوالد یصدا ، دیپر جا از هاله

 :گفت کنان پته تته افسون حضور از یناراص و داد قورت رو دهنش اب ، کرد

 ؟یکرد فکر شنهادمیپ... پ رو_ 

 

 .داد جواب تیجد با پوالد

 شنهاد؟یپ کدوم_ 

 

 و شد رهیخ شناختش ینم وجه چیه به انگار که یپوالد به مایمستق ناراحت هاله

 .داد جواب متعجب

  شنهاد؟یپ کدوم_ 

 

 مبل به رو خودش پوالد رحم یب نگاه و ترس سر از ، جاخورد بالفاصله و

 قراره یلعنت یها شعله نیا یک ، بدم ادامه دیبا یو تا" گفت دل در ، چسپوند

 . زد داد سرش وجودش تو یکس و"  بردارن سرم از دست

 اون با یشد مجبور توهم و کرد ول...  حقشه ، کن خراب شویزندگ فقط تو_ 

 اون ادیم خوشت واقفا...  پوالده ریتقص اتفاقا نیا ی هنه ، یکن ازدواج پسره

 " ؟یبکش زجر تو و باشه داشته ارامش

 

 یم نابود ای که بود نیا اش دهیعق ، بده ادامه رو کارش تا شد مصمم بازهم و

 . شدیم نابود ای کرد

 . کرد یم نابود رو پوالد که بهتر چه و

 

 یبعد و یعصب یکی یها چشم یجلو ، کرد پنهان رو ترسش ، زد پلک پس

 :گفت وقاحت کمال در و انداخت پا رو پا متعجب



 ادتی ، میداشت باهم یتوب ی  روزا که ما ،  پوالد یکرد فراموش منو نگو_ 

 . یداشت دوستم قدر چه رفته

 

 دست بود نجایا افسون چون اما ی  عصب حد چه تا پوالد که بود متوجه  ، شد بلند

 یطنتیش پر ینگاه مین ، کرد استفاده فرصت ابن از پس زنهینم یکار چیه به

 :گفت و دیکش بود کشینزد که یورود در کنار رو ،خودشانداخت افسون به

 ییقوال چه م؟یزد ییحرفا چه ؟یکرد عالقه ابراز بهم بار چند رفته ادتی_ 

  ؟یداد

 

 زن کی که ستین نیا از بدتر زیچ چیه دونست یم ، زد ایدر به رو دلش و

 اون که چند هر بشنوه گهید زن کی با همسرش ی رابطه مورد در ییزهایچ

 . شهیم گذشته به مربوط رابطه

 

 :گفت نیزهراگ و کرد سواستفاده پوالد سکوت از ، زد یپهن لبخند

 کاریچ باهام افتاد، یاتفاق چه ام خونه یاومد که بار نیاخر رفته ادتی_  

 ؟یکرد

  م؟یدیبوس بعدش و یدار دوستم یگفت رفته ادتی

 

 .داد ادامه  مکث یب و کرده دعوت هاش چشم به رو اشک مظلومانه و

 ...یبرگرد اگر ، دارم دوستت من کن باور پوالد_ 

 

 کرده ریگ پوالد ی  ها انگشت نیب گلوش که لیدل نیا به نداد ادامه رو حرفش اما

 . بود افتاده خر خر به فشار شدت از و بود

 سابقه یب یخشم و شتاب با پوالد ، افتاد اتفاق هیثان از یعرض در زیچ همه

 با بود رفته فرو هاله یها حرف بهت در که افسون.  بود گرفته رو هاله یگلو



 اکر که داد یم فشار رو هاله گردن چنان پوالد ، دیپر جا از پوالد حرکت دنید

 یبازو دست دو هر با پس کرد یم اش خفه شک یب گرفت ینم رو جلوش

 .زد داد ، دیکش و گرفت رو پوالد

 . نداره رو ارزشش خدا کن،به ولش من مرگ ، من جون پوالد_ 

 

 خشم با و برداره رو دستش افسون خواست یم داد، خودش به یتکون پوالد

 :گفت

 .بردار افسون،دستتو کنار برو_ 

 

 :گفت خدا ادی با و اورد پوالد یبازو به یشتریب فشار ، نکرد رهاش اما افسون

 . تو نه من نه ینکن ولش اگر یعل یوال به پوالد_ 

 

 از دست ، خورد چیپ پاش اریاخت یب هاله کردن ازاد یبرا تقالهاش نیب و

 که ییجا قایدق بازدش ، شد دهیکوب وارید به ضرب به و شد رها پوالد یبازو

 افسون درد سر از ادیفر شد حاصلش و کرد برخورد وارید با بود خورده چاقو

 . موند وارید یرو که بود یخون کمرنگ رد و

 رد یوقت و کرد بشیتعق شد پرتاب وارید سمت به افسون که یوقت پوالد نگاه

 .  زد زانو افسون کنار و کرده رها یمعطل یب رو هاله دید دو خون

 

 که رو افسون یبازو دو هر ، رفت ادشی تشیعصبان تمام مستاصل و نگران

 .زد داد و گرفت دیچیپیم خودش به درد از

 ه؟یچ مال خونا نی؟ا شد یچ افسون_ 

 

 [۱۲:۵۳ ،۲۰۱۹/۱/۵(, ]هزارتو)ایفاد
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 که یزخم ، کرد یم درد اندازه یب دستش ، کرد ناله و دیگز رو لبش افسون

 . بود فرسا طاقت دردش و کرده باز سر کرد یم دایپ بهبود داشت تازه

 

 . دینال لب ریز و انداخت نییپا رو سرش

 . خوبم ، ستین یزیچ_ 

 

 . زد داد نیخشمگ و یعصب باشه متوجه نکهیا بدون اما پوالد

 اون ذره هی و کمی نه اونم رهیم خون داره دستت از ، ستین یزیچ ویچ یچ_ 

  ؟ ستین یزیچ یگیم وقت

 

 و کرد سکوت پس بده پوالد لیتحو که نداشت یجواب واقع در ، نداد جواب

 رو پوالد و ختندیر یم اریاخت یب هاش چشم اشک...  گرفت رو زخمش یباال

 .کردند یم شونیپر از شیب

 

 و دهیند حال نیا در حال به تا رو افسون ، بود شده دستپاچه نیاول یبرا پوالد

 افسون ی  بازو ریز یمعطل یب پس نداشت رو دنشیکش درد تحمل بدتر همه از

 :گفت و کرد بلندش ، گرفت رو

 . ارمیب رو هیاول یها کمک ی جعبه رمیم ، نیبش مبل رو میبر_ 

 

 کمک ی جعبه تا شد خارج اتاق از هاله ی  نامرئ بایتقر حضور   به توجه یب و

 . ارهیب رو هیاول یها

 



 خش  افتاده نییپا یسر با و داد هیتک مبل یپشت به افسون پوالد رفتن از بعد

 .دیپرس دار

 ؟یسادیوا که یدار یکار نجایا هنوزم_ 

 

 به سرعت به بود افسون دنید بیاس و پوالد رفتار از شوکه که یا هاله 

...  دیچسپ رو درناکش گردن دست  با و رفت عقب قدم کی و اومد خودش

 :گفت اما بود درد از پر نگاهش ، اورد باال رو سرش افسون

 ، یخوند کور یبزن بهم رو ما ی  زندگ یتون یم نکاراتیا با یکنیم فکر اگه_ 

 .دستات رو زمیبر ویپاک اب بزار

 

 :گفت مصمم و نشست تر صاف ، کرد یمکث

 حاال ، همونه حاصل زخمم نیا ، بدم هم جونمو پوالد خاطر به حاضرم من_ 

 چه یزنیم دم ازش مداما که یعشق نیا و پوالد خاطر به یحاضر بگو تو

 از بعد درست یحاضر ر؟یش دل تو یبر خاطرش به یحاضر ؟یبد ییبها

  ؟ یریبگ قرار چاقو با حمله مورد عقدت

 

 . کرد مطرح پرده یب رو اخر سوال و داد باال رو اش چونه

 ای گلوت؟ ریز بزارن چاقو و کنن خفتت کیتار و تنگ یجا هی تو یحاضر_ 

 شه؟یم یچ کارت اخر یندون بدزدنتتو

 

 هاش دست و شده دیسف ترس از هاله صورت ، زد شخندین که دینکش یطول

 .  اورد زخمش یباال به یفشار بازهم و داد باال ابرو...  بودند افتاده نییپا

 

 .کرد تکرار رو سوالش و برد باالتر یکم رو صداش

 ش؟یپ عاشق خانوم یکن کاریچ یحاضر_ 



 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 ییبها نیچن افسون شد ینم باورش ، داد قورت یسخت به رو دهنش اب هاله

 رو فکرش و بود دهیترس یطرف از ، باشه کرده پرداخت پوالد با بودن بابت رو

 . بزنه ییکارها نیچن به دست بتونه که کرد ینم هم

 

 .دیپرس مبهوت لب ریز

 ؟ شدن دهیدزد_

 

 یم ریت داشت سرش وحشت شدت از ، بست پلک و دیچسپ رو سرش کهوی

 !  بس و بود هاله دادن ازار قصدش ، زد پوزخند افسون ، دیکش

 یم که یزیچ تنها ، نداشت یتیاهم اصال ، خوب ای بود بد کرد یم که یکار

 از پس هستند یخال تو و پوچ ادعاهاش تمام بفهمونه هاله به که بود نیا خواست

 .زد طعنه و کرده استفاده پوالد نبود و فرصت



 بار هی فقط من...  که ستین یزیچ ؟یدیترس نکنه ، نشه اوخ وقت هی سرت_ 

 دنیدزد برادرمو...  خوردم چاقو ، رفتم شیپ شدن کشته مرز تا ، شدم دهیدزد

 ، یپوالد عاشق یکن یم فکر واقعا و یدار دوست اگر حاال...   و..  و.. و

 . بفرما

 

 :گفت مصمم و خورد تکون درد پر ، گرفت ینفس

 کنمیم باز راهتو من یدار عالقه پوالد به من از شتریب یکن یم فکر اگر_ 

 . دستت کف یبزار دیبا هم جونتو راه نیا شدن باز همراه یول

 

 یب براقش هاب چشم د،یخند مهین نصفه افسون  ، شد درشت هاله یها چشم

 . کرد اضافه ، بودند رحم یب تینها

 پوالد ی گذشته تو ینقش هی  که یزن...  ستین امان در جونت االنشم چند هر_ 

 پوالد یدشمنا یبرا خوب ی طعمه هی تونه یم ستین کنش ول هم حاال و داشته

 ... باشه

 

 . دیپرس اما کرد یم ضعف احساس یکم نکهیا با ، دیخند

 ؟یبلد یشخص دفاع یراست_ 

 

 تا و افسون یها حرف کامال بود نتونسته هنوز ، خورد جا قبل از تر شیب هاله

 دادن دست از و چاقو اسم که نیهم اما کنه درک رو اوضاع بودن میوخ حد چه

 .بود شده وحشتش باعث ییتنها به بود خورده گوشش به جون

 

 اما کنه فرار زودتر چه هر خواست یم ، رفتند عقب عقب اریاخت یب پاهاش

 .دیپرس ریتحق با و زد صداش رفتنش از قبل افسون

 شد؟ینم ادعات مگه ، پس شد یچ_ 



 

 و یاب یها چشم به زد زل و برگشت عقب به ، شدند نیزم قفل شیفرار یپاها

 تر پررنگ افسون رحم   یب اما جون   کم لبخند و نداد یجواب ، افسون حال یب

 .شد

 اومده؟ بند زبونت_ 

 

 .دیغر واداشتش، کردن صحبت به و کرد یعصب رو هاله لبخند نیهم

 بده نفر هی واسه جونشو بخواد حد نیا تا که نداره وجود ایدن نیا تو کس چیه_ 

 . ارین در یباز یهند پس

 

 .داد جواب سوال با رو سوالش و کرد نگاهش تاسف با ، داد باال ابرو افسون

  خودت؟ جز یدار ویک اتیدن اون تو ، کهیکوچ یلیخ تو مثل یادم یایدن اوال_ 

 ارزش برات بدم؟ واسش جونمو که نداره رو ارزشش پوالد نظرت به دوما

  بود؟ ذره هی همون پوالد

 

 یم زبون به رو هاش حرف ترس یب که یافسون به رهیخ و خورد جا هاله

 :گفت فقط پس بده که نداشت یجواب ، فشرد بهم رو هاش دندون اورد

 . مربوطه خودم به گهید نشیا_ 

 

 در رو داروخونه از رونیب راه سراغ خودش در که یسرعت و توان تمام با و

 .گرفت شیپ

 حرف و ختهیر رو زهرش بالخره ، دیخند و کرده دنبال رو رفتنش افسون

 در هاله نداشت یتیاهم...   بود اورده زبون به رو خواست یم دلش که ییها

 که بود اشوبش پر دل بود مهم براش که یزیچ تنها ، برهیم سر به یحال چه

 . بود گرفته اروم حاال



 

 :گفت لب ریز شرارت با پوالد اومدن   منتظر   و یورود در به رهیخ

 دلم کنم پوالد یفدا جونمو بخواد دلم نکهیا از شتریب بگم بهش رفت ادمی_ 

 . کنم یزندگ باهاش سال یسالها خوادیم

 

 در و نشسته افسون کنار دست به جعبه و دیرس راه از پوالد بعد قهیدق چند

 : گفت کرد یم خارج حعبه از رو لیوسا عجله با که ینیح

 ؟یبزن حرف یتون یم ؟ خوبه حالت...  کردم دایپ زور به رو جعبه_ 

 

 

✨ 

✨✨ 
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 . داد جواب حال یب و لب ریز افسون

 . نباش نگران خوبم اره_ 

 

 .دیتوپ و دیکش رونیب جعبه داخل از رو لیوسا سرعت به پوالد

 . یریم حال از یدار ، یخوب ویچ یچ_ 

 



 :گفت پوالد نییپا سر به رهیخ ، کرد گل افسون یها لب رو موقع یب یخندیب

 و رحم یب جناب ،"  حافظ پوالد"  سیرئ جناب روز هی دمید ینم خوابم تو_ 

 . بشه نگرانم انقدر بتونه  خونسرد

 

 چشم و دیکش افسون زخم یرو رو نیبتاد به اغشته ی پنبه ، کرد بلند سر پوالد

 .رفت غره

 .یگیم ونیهز یدار ، ییجا به خورده سرت حتما_ 

 

 یا ،ناله اومد کش کرد یم تحمل رو یادیز درد نیا بر عالوه افسون یها لب

 .داد جواب و برد باال رو سرش و کرد

 . دیشا_ 

 

 . دیپرس یرکیز با پوالد

  گفته؟ یزیچ هاله د؟یشا_ 

 

 نیب رو مبل روکش داشت درد سر از مشت ، گرفت ینفس و بست چشم افسون

 . فشرد یم هاش انگشت

  اخ.. اخ..  اخ....  ینشناخت لتویچرچ هنوز انگار ، بگه خواد یم یچ ، نه_ 

 

 دقت به اش شده زیر یها چشم با ، گذاشت یکنار به رو پنبه سرعت به پوالد

 .دیپرس و گذروند نظر از رو زخم

  خوبه؟ حالت_ 

 

 :گفت و دیگز لب درد سر   از ، کرد باز مهین تا رو هاش پلک یال افسون



 . خوبم اره_ 

 

 زخم و چوندهیپ افسون دست دور رو بانداژ و داد تکون یسر تاسف به پوالد

 شیاصل یجا سر به ، کرد جمع حرف یب رو لیوسا تمام....  بست کامال رو

 :گفت و برگشته افسون فیک با هاش دست شستن از بعد و برگردوند

 . شهاب شیپ مارستانیب میریم_ 

  

 میبر ، ستین یاجیاحت" گفت یم که افسون یها کردن مخالفت به توجه یب و

 . کرد تشیهدا نیماش سمت به و گرفته رو بازوش ریز"  خونه

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 بعد بالخره و نداشت پوالد میتصم یرو یریتاث چیه افسون یها کردن غرغر

 به پوالد ، دندیرس مارستانیب به کیتراف گذروندن و ساعت کی گذشت از

 اورژانس بخش به که یزمان تا یحت و بشه ادهیپ نیماش از کرد کمک افسون

 . نکرد شیرها هم دندیرس

 هدر از بعد پس کنه حالش یب که بود داده دست از خون یحد به هم افسون

 یم دنبال رو پوالد تنها و کرده اریاخت سکوت بالجبار اش یانرژ تمام دادن

 . کرد



 

 پوالد یها چشم شیپ تیواقع یزود به که بود واقف موضوع نیا به یخوب به

 به مجبور و خودش و برداشته کردن تیشکا از دست پس شد خواهد برمال

 . بود کرده انتظار

 

 پوالد دونست ینم قایدق ، دیرس سر شهاب انتظار قهیدق ده گذشت از بعد بالخره

 یم بود که زیچ هر اما بود کشونده اونجا تا رو شهاب ینحو چه به و طور چه

 . کنند حل راحت الیخ با و سیپل اومدن بدون رو مشکل نیا تونستند

 

 یم پوالد سر به سر و کرد یم یشوخ شیشگیهم شاد ی هیروح با شهاب

 درهم هاش اخم کرد اش یبررس دقت با و کرده باز رو زخم یوقت اما گذاشت

 . دیپرس پوالد از نادر یتیجد با و رفته فرو

 خورده؟ چاقو خانم افسون چرا ، پوالد_ 
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 افسون نادم یها چشم از نگاه...  رفت فرو درهم قبل از شتریب پوالد یها اخم

 .داد وجواب گرفته

 .یریدرگ تو_ 

 

 :گفت یرکیز با و انداخت زخم به یا گهید نگاه مین شهاب



 رو زخما ستین تخصصم تو ، من درسته ، ستین یریدرگ مال رخم نیا_ 

  عمقش یکن نگاش درست اگر نکهیا و شده جادیا اروم زخم نیا اما کنم ییشناسا

 .یرفتگ فرو هی مثل ، ادهیز

 

 .داد جواب جدبت با و نشده ابجاد صورتش در یرییتغ اما شد مشت پوالد دست

 . بشه انجام سرعت به ایریدرگ ی همه ستین قرار_ 

 

 گ علم با ، انداخت ابروهاش به یگره شهاب

 :گفت بعد و کرد یمکث دهینم حیتوض نیا از شتریب پوالد نکهیا

 .ارمیب رو هیبخ لیوسا رمیم ، باشه_ 

 

 چند نیهم در.... گذاشت تنها کوتاه ی قهیدق چند یبرا رو پوالد و افسون و

 به دست که یپوالد به تا کرد بسته و باز رو هاش لب بار چند افسون قهیدق

 اما بزنه یحرف بود ستادهیا سرش یباال یعصب کپارچهی و طلبکار ، نهیس

 بازجو کی به هیشب قایدق و اومد حرف به که بود پوالد  نیا اخر در ، نتونست

 . کرد مطرح رو کردند یم اش ونهید داشتند که ییها سوال

 ؟ینگفت ؟چرا افتاده اتفاق نیا کجا_ 

 

 .داد جواب ناراحت و  مونیپش مقصره نکهیا باعلم و یمقاومت چیه بدون افسون

 بهم پشت از یکی ییدستشو رفتم یوقت میخورد یزید میرفت که روز اون_ 

 . افتاد اتفاق نیا و کرد حمله

 

 و شد خم راحت الیخ با پوالد بود شده دهیکش پرده دورشون که ییاونجا از

 .دیغر صدا حد نیتر نییپا با و دهیکوب افسون سر یباال ی لهیم یرو مشتش

 ؟ ینگفت چرا_ 



 

 .داد جواب ، نشست افسون یها چشم به اشک

 ینم ، یبردار افتاب مهر ی پروژه از دست بگم بهت که کردن دمیتهد_ 

 شده رید که بگم بهت اومدم و شدم مونیپش بعدش اما باشم راهت سد خواستم

 اومدن از قبل ، اومد یم شیپ یمشکل مدام اما بگم کردم یسع بار چند ، بود

 .... بازم که بگم بهت خواستم یم هم هاله

 

 پوالد از رو قرار و اروم و نشست اشک به چشنش بالخره ، کرد سکوت

 :گفت خشونت با ، دیکوب لهیم یرو ، رو مشتش دوم بار یبرا پس گرفتن

 . نکن هیگر_ 

 

 اشک یها قطره و برده افسون یها چشم سمت به تیعصبان با رو دستش و

 . دیتوپ قبل از تر خشن و گرفته انگشتش سر با رو

 . زینر اشک_ 

 

 مونیپش شدت به ، دیلرز افسون تن و ها لب پوالد کدر و گرفته ی  صدا تُن   از

 رو دهنش اب ، داد یم زجرش تینها یب حالت نیا تو همشرش دنید و بود

 معذرت کم دست بهتره"  گفت خودش با ، زد صداش و  داد قورت صدادار

 ". کنم یخواه

 ...  من پوالد_ 

 

 :گفت و اومد حرفش نیب ، زد پوزخند پوالد

 چه هر تا توخونه یمونیم فردا از ، شده بشه دینبا که یکار ، نباشه حرف_ 

 . بشه مشخص گروه نیا فیتکل زودتر

 



 پته تته ، شد درشت هاش چشم پوالد حرف مات و اومد بند اشکش ناگاه به

 . دیپرس کنان

  چرا؟  ؟یچ.. چ_ 

 

 . شد یا یتلخ هر از تلخ  پوالد صورت

 . گفتم یچ یدیشن قایدق_ 

 

 .دیپرس مردد ، نشست افسون تن به سرما

 ؟یکن میزندان یخوایم_ 

 

 .داد جواب رحم یب و خونسرد ، رفت یسرد به رو پوالد یصدا و نگاه

 . یثانو اطالع تا یخونگ حبس ،  بایشک خانم قایدق_ 

 

 کنار حرکت کی با پرده بده زدن حرف یبرا یمهلت افسون به نکهیا بدون و

 . شد دور ازش و زده

 

 

✨ 
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 .. دیکن فالو حتما رو نستایا دوستان
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 یپوالد به رو و پوشوند رو هاش چشم سالمش دست با دهیکش دراز تخت یرو

 .دیپرس دیناام داد یم جا کمد داخل رو بشیوسا داشت که

 ؟یبود یجد مارستانیب تو_ 

 

 کمد در ، اومد خودش به دوباره اما شد متوقف جاش سر یا لحظه یبرا پوالد

 .داد جواب داده رونیب رو نفسش یعصب...  بست رو

 . یبخور ارمیب گرفتمو که یگریج هی رمیم بمون... اره_ 

 

 قدم که پوالد پاهاش یصدا به تنها و نزد یحرف ، شد برابر دو افسون یناراحت

 . داد گوش شد یم دور قدم به

 دست یرو ، دیچرخ در مخالف سمت به. شد تنها و بسته اتاق در که یزمان

 .دیکش اه و دهیخواب سالمش

 

 خودش توسط کنه خراب بود نتونسته هاش نقشه تمام با هاله که یا رابطه

 .بود دهید بیاس

 . دیکش اه دوم بار یبرا

 رو پوالد و کرده یکار چنبن شک بدون ، بود شکسته رو مردش غرور

 .بود رنجونده



 تونست ینم ، شد بلند و دیگز لب بازوش تو دنیپبچ و خورد غلط حواس یب

 . نداشت قرار و اروم ، بخوابه

 

 . نداشت عنوان چیه به رو پوالد یدور تحمل

 . نداشت رو دیناام و سرد یها چشم اون تحمل

 . نداشت رو شدن تنها تحمل

 

 داده دست از یادیز خون اما بود کوچک زخم نکهیا با ، شد بلند خوران تلو تلو

 . ستهیبا سرپا کامال تونست ینم و بود

 

 نفس ، گرفت رو تخت ی لبه وفتهیب نکهیا از قبل اما رفت جیگ سرش یا لحظه

 .افتاد راه دوباره و دوخت چشم در به زنان نفس

 

 کم پس خواستیم یزمان هر از شتریب رو پوالد ، نداشت بدش حال به یتوجه

 و شده خارج اتاق از ، رسوند در به رو خودش اتاق داخل اءیاش کمک به و کم

 . گرفت شیپ در روشن چراغش که اشپزخونه راه

  

 . افتاد راه دوباره و گرفت ینفس ، ستادیا ، رفت جیگ سرش بازهم راه نیب در

 . کرد یم مصرف قرص دیبا و داشت یخون کم احتمال به شهاب ی گفته به

 

 اشپزخونه به مشقت هزاران با رو خودش و گفته"  یدرک به"  ، کرد اخم

 . رسوند

 

 کوتاه قدم چند ، شد وارد صدا و سر یب و کرد دایپ خچالی در کنار رو پوالد

 .دیرس ارامشش منبع به بالخره و برداشته



 

 اشکش ، گرفت اغوش در پشت از رو بود رفته فرو فکر در شدت به که پوالد

 : گفت زنان نفس نفس و دیچک

 . نباش یجور نیا خدا رو تو...  تو...  دیببخش ، پوالد...  پ_ 
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 با آشپزخونه تا رو افسون اومدن انتظار ، خورد یتکون شوک شدت از پوالد

 . نداشت ، داشت که یبد حال

 

 به!  ی  عصب حد چه تا و بوده یفکر چه در رفت ادشی ، رفت نیب از اخمش

 .کرد باز کمرش دور از رو افسون جون   کم یها دست سرعت

 



 و گرفت رفت یم حال از داشت بایتقر که رو ، روش به رو دختر ی سرشونه

 . دیتوپ

 .. و بمون نگفتن مگه...  رونیب یاومد تخت از یچ واسه_ 

 

 به دندون ، خورد رو حرفش افسون ی نشسته اشک به یها چشم دنید با اما

 یصندل نیتر کینزد یرو و گرفته رو افسون یبازو ریز و دییسا دندون

 و برگشت ، کرده پر یاب وانیل ، رفت خچالی سمت به سرعت به... نشوند

 . کرد خوردنش به مجبور رو افسون

 

 متوجه یکس نداشت عالقه ، بود کرده مرخص رو هیبق و مهیحک که بود خوب

 . افتاده نشونیب یاتفاق چه نهیبب و بشه روابطشون

 افسون از شدت به بدتر همه از و بود نیخشمگ ، بود یعصب ، بست چشم

 . بود ریدلگ

 . نداشت شیسالمت به یتوجه و بود کرده پنهان افسون رو یمهم ی مسئله نیچن

 . بود نزده یحرف اما وفتهیب بدتر یاتفاق یحت بود کینزد ، بود خورده چاقو

 شیپ دختر نیا دیپرس یم خودش از مداما ، نبود قبول قابل براش افسون جواب

  ؟ کنه یم یفکر چه خودش

 ؟ نزنه دم و کنه تحمل رو یبیاس نیچن تونسته طور چه

 نگفته؟ ها نیا از زودتر رو تیواقع و کرده غفلت حد نیا تا چرا

 

 .زد صداش ناالن افسون

 پوالد؟_ 

 

 ، شد بلند بعد و بنوشه رو اب کرد مجبورش قبل از شتریب ، نداد یجواب

 رو شده کباب یجگرها ی  نیس... نشست یکنار یصندل یرو و برداشته یچنگال



 یدستور و گرفته افسون دهن یجلو ، برداشت تکه چنگال با و دیکش جلو

 :گفت

 ! بخور_ 

 

 .زد صداش هم باز ، کرد امتناع خوردن از افسون

 ؟ پوالد_ 

 

 . شد اضافه دادنش دستور به تیجد

 . ستین خوش حالت ، افسون بخور_ 

 

 ... هم باز اما

 ؟ پوالد_ 

 

 .داد جواب و اومد سر به صبرش

 .یبخور غذا دیبا االن ، بعدا ، افسون بعدا_ 

 

 .گفتند جگر خوردن از قبل و شدند باز هم از عانهیمط افسون یها لب

 ... اما_  

 

 و زده گردنش پشت یموها به یچنگ ، گذاشت افسون دهن داخل رو لقمه پوالد

 :گفت

 بگم تونم ینم االن ، یکرد وونمید یکاف ی اندازه به امروز ، بخور فعال_ 

 . نداره بیع بگم تونم ینم ، ستین یمشکل

 



 .داد ادامه ملموس یرنجش با و کرد لمس رو افسون یزخم یبازو ، دیکش یاه

 دلم...  بزنم شیات زخمه نیا باعث که یاون خوادیم دلم و میعصبان واقعا االن_ 

 نه اما  کردم یم هتیتنب حتما نبود حالت نیا اگر  که کنم هیتنب روهم تو خوادیم

 یم ایعوض اون به دستم من ،نه خوبه حالت تو نه حرفاست نیا وقت االن

 .رسه

 

 نییپا رو سرش یزمان هر از تر مونیپش ، انداخت نییپا رو سرش افسون

 :گفت و انداخت

 ...فقط کنم پنهون رو مسئله نیا خواستم ینم ، دیببخش_ 

 

 رو افسون ی چونه ریز سرانگشت با ، داد رونیب حوصله یب رو نفسش پوالد

 :گفت اخم پر و کرد بلند رو سرش ، گرفت

 .خانم لیچرچ یکن یم هیگر یدار که هنوز_ 

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 دلش ، کرد وصل پوالد به رو دلش یتمنا و اومد باال افسون براق و سیخ نگاه

 منبع به بالخره به اما رمق یب و خسته چند هر تنش و کرد یم ییحکفرما

 .بود دهیرس اتیح

 

 و شدن رابیس دلش ، داد ینم یتیاهم اما کرد یم حس رو پوالد شدن شوکه

 و ببوسه که زد یم داد وجودش تمام ، خواست یم رو قلبش حال شدن خوب

 . بشه دهیبوس

 

 ، افتاد جانیه به قلبش و دیلرز نرمک نرم ، گذشت عمر کی مثل هیثان چند

 ، بکشه عقب خواست ، بست رخ تنش از سرما ذره ذره و گرفت گر تنش

 ، زد یزیر لبخند ، شیعذرخواه از بود یراض حداقل اما بود نشده رابیس

 . زد صدا رو پوالد و داد فاصله رو سرش

 ... پ_

 

 کنه درشت چشم که بود اون نوبت حاال و شد خفه نطفه تو صداش که چند هر

 . بشه شوکه و

 متوجه نکهیا بدون ، داشت رو جونش قصد ، دشیبوس ینم روش به رو مرد

 . بود شده منتقل پوالد یپاها یرد به یصندل یرو از بشه

 چنگ به نرم رو کوتاهش یموها پوالد یها انگشت بشه متوجه نکهیا بدون

 .دندیکشیم

 که یپوالد ریدرگ وجودش تمام ، اش شونه ، هاش لب بشه متوجه نکهیا بدون

 . بود شده ، کرد یم رفتار بیعج

 

 ریدرگ ، شیلب ریز یها زمرمه ریدرگ ، صشیحر اما بزرگ یها دست ریدرگ

 . رشیناپذ یریس و یوحش یها لب



 

 یم اگر بود دروغ ، داد قورت یشاد و جانیه و ترس فرط از رو دهنش اب

 ! شده اروم گفت

 ! نه

 اش یپ و رگ به یخروش و جوش چنان و دیکوب یم قلبش یزمان هر از بدتر

 کردنش اروم یارای یبخش ارامش یدارو چیه ، یاب یایدر چیه که بود افتاده

 . نبودند

 

 شده مبتال بهش که یمرد دورگردن لرزون و جون کم چند هر رو هاش دست

 تو و سپرد پوالد به رو هاش نفس و یزندگ ، بست رو هاش چشم و دیچیپ بود

 . شد حل اغوشش

 

 دهیکش باال به پوالد یپا یرو از ، شد رابیس ذره ذره و دیچسپ پوالد به تماما

 تخت یرو که دینکش یطول و شد حمل اغوشش یتو هاش دست یرو ، شد

 . اومد فرود

 

 به و کنه حبس رو نفسش هم باز پوالد نکهیا از قبل  ،  دیخند قبل از تر سرحال

 که پوالد گردن دور رو هاش دست سرعت به بکشتش اغوشش ریزنج و غل

 پر و گوشش ریز دیکش رو سرش ، چوندیپ بود تخت یرو زانوش سر تنها

 :گفت التهاب

 .یعشقم ، ینمیزتریعز ، پوالد دارم دوستت یلیخ_ 

 

 ...و دشیبوس و چسپونده پوالد گوش به رو هاش لب و داده خودش به یجرات و

 

 عشق به و انداختش شرم هی ، انداختش هیگر به ، انداختش خنده به ماجرا یباق

 .کرد دعوتش



 

 شد قفل هاش چشم ، کشه ینم نفس کرد حس که دشیکوب تخت به یچنان پوالد

 یی  باال ی دکمه شر از یخالص یبرا و و زد یم نفس نفس که یمرد یرو

 . بود راهنشیپ یها دکمه ریدرگ لباسش

 

 .زد لب یسخت به ، برگشت دوباره شیفرار لبخند

 .کنم کمکت...  ک..  بزار.. ب_ 

 

 مهلت که کنه باز رو پوالد راهنیپ یی  باال ی دکمه تا برد جلو رو هاش دست و

 سرش یباال و گرفت رو افسون دست دو هر دست کی با پوالد ، نکرد دایپ

 . دیغر حال همون در و کرد قفل

 .ونیاف رمیگیم هم رو مونده تنت تو که یجون ذره نیهم امشب ، دختر نکن_ 

 

 کنان پته تته و خورد یتکوت هاش دست شدن قفل سر از ناخوداگاه افسون

 .دیپرس

 من؟...م_ 

 

 جواب و زد نابکار یشخندین  ، اورد دستش دو هر مچ به ینرم فشار پوالد

 .داد

 . ینیریش حد چه تا یدون ینم خودتم که ییتو...  تو اره_ 

 

 هاش لب با باز و کرده باز رو راهنشیپ ی دهنده ازار ی دکمه بالخره و

 . گرفت یباز به رو افسون احساسات

 

 



 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ، نشست و کرد لمس بردیم سر به خواب در که رو افسون سرد ی  بازو

 .ترسوندش یم که بود دهیخواب ارامش با چنان دخترک

 .دیترس یم پس بود خورده چاقو بشه متوجه نکهیا بدونه

 دردناک تونه یم افسون نبود حد چه تا که کنه فکر نیا به تونست ینم یحت

 . باشه

 .دیغر لب ریز و کرد اخم

 . نشونم عذاتون به مادرتونو اگه نامردم_ 

 

 ی گونه به یا بوسه و زده موهاش به یچنگ یدرموندگ و یناراحت سر از و

 . نشوند افسون

 

 دیکش" یپوف" ، بود گذشته هشت از ساعت ، انداخت ساعت به ینظر و دیچرخ

 رارسالنیام با و رسوند یم سیپل ی اداره به رو خودش زودتر چه هر دیبا ،

 خواست ینم دلش ، نبود زیجا کار در تعلل نیا از شتریب ، کرد یم صحبت



 پس کنه یمخف هیبق مثل هم رو اون تونست ینم متاسفانه و نهیبب بیاس افسون

 .شد یم عمل وارد بود مونده براش که یراه تنها از دیبا

 

 پوالد؟ یریم کجا_

 

 عقب به افسون الود خواب یصدا دنیشن با نشده بلند تخت یرو از هنوز

 . گرفت اش خنده شونشیپر یموها و الود خواب صورت دنیر با ، برگشت

 

 .شد بدجنس

 .شجاع یاقا خونه رمیم_ 

 

 و دهیکش چنگ به رو راهنشیپ ی گوشه ها بچه مثل و دیبرچ لب افسون

 :گفت غرولندکنان

 . دارن سوزن شجاع اقا خونه_ 

 

 

 :گفت و نشوند افسون ی قهیشق به یا بوسه ، شد خم ، شد شتریب پوالد ی خنده

 .گردم یبرم گهید کمی دارم کار من بخواب ریبگ_ 

 

 .داد سرتکون و گرفته سفتتر رو لباسش یلجباز با افسون

 ؟یریم کجا بگو اول ، نوچ_ 

 

 در و کرد جدا لباسش از نرم رو افسون دست ، داد تکون تاسف به یسر پوالد

 :گفت رفت یم کمد سمت به که یحال



 .اس همه نفع به میکن تموم زودتر چه هر رو هیقض نیا ، ارسالن ریام شیپ_ 

 

 :گفت و رفت فرو فکر به انداخت، نییپا رو سرش و نشست افسون

 یول کنن شروع خواستن االن تا بار چند اخه برد؟ نیب از گروهو اون واقعا_ 

   کرد؟ یکار شهیم واقعا... نشده

 

 بود موضوع نیا ریدرگ ابتدا از هم پوالد ذهن ، شد برقرار سکوت یا لحظه

 االن به تا که دونست یم تنها نداشت یسخت سوال نیچن یبرا یجواب چیه اما

 یم که یاطالعات ادیز احتمال به بودشون دهیخر پول با که ییها نیخبرچ

 .داد جواب و کرد عوض لباس پس کردند یاور جمع رو خواست

 بدتر که مینکن یکار چیه و میبزار دست رو دست نکهیا از ، خدا به توکل_ 

 .ستین

 

 . دینال لب ریز و اومده نییپا تخت یرو از ، دیکش یا ازهیخم افسون

 ...یول اره_ 

 

 :گفت یسوال پوالد

 ؟یچ یول_ 

 

 .زد لبخند و ستادیا کشینزد ، دیکش یقیعم نفس افسون

 .حافظ جناب ، باش خودت مواظب فقط یچیه_ 

 

 بودن اروم به تظاهر که افسون از تیتبع به و داد تکون یسر تاسف به پوالد

 افسون سمت به ییپرو کمال در...  دهیکش رونیب کمد از یکراوات کرد یم

 .داد دستور و گرفته



 . ببندش_

 

 یباف یمنف و یزار هیگر به یا عالقه نکهیا بدون ، داد باال ییابرو افسون

 .دیتوپ پوالد به یحرص باشه داشته

 ... بابات نوکر_

 

 .فشرد لب خشنش و زیت نگاه ریز و

 ... نوکرتون نه بودم تونیمنش بنده_ 

 

 .کرد اشاره اتاق در به انهیموز ، زد یبرق پوالد نگاه

 !یبخواب تختم تو شب و یبمون دیبا گرنه و ببند برام نویا یخوایم دشویکل_

 

 نگاه ریز و گرفته رو کروات و رفت جلو بالجبار ، فشرد لب یعصب افسون

 . شد داغ هاش گونه ، انداخت گردنش دور اش رهیخ

 

 .دیپرس و دیخند مردونه پوالد

 ؟ ادیم بهم_

 

 صورت به و کرد نگاهش جیگ بود شده عوض یکم هواش و حال که افسون

 :گفت خودکار

 ... المصب یشد گریج خوشکله،_

 

 در با اما افتاد راه در سمت به دهیکوب دهنش یرو...  اومده خودش به عیسر و

 یبهداشت سیسرو داخل رو خودش که برگشت شرمزده و شده مواجه بسته



 ریگ خودش و در نیب رو افسون پوالد... بود شده رید که چند هر ، کنه پنهان

 : گفت بدجنس و انداخته

 ... شیبق خوب_

 

 .زد غر و دیبرچ لب افسون

 .برس کارت به برو خوب یندار کار مگه اصال ، پوالد نکن تیاذ_

 

 . دیخند شرارت از پر پوالد

 که؟ بودم المصب و گریج_ 

 .رفت در دهنم از ،  خوب هیچ_ 

  

 رو افسون ی گونه و رفته عقب  بود، شده بهتر ،حالش دیخند ضرب تک پوالد

 رها بابت افسون یها زدن غر غر جواب در... فشرد و گرفت انگشتش دو نیب

 :گفت و زده ینرم لبخند کردنش

 جان؟ لیچرچ یدیفهم ، حافظ جناب یگیم بهم باشه اخرت بار_ 

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 :لیقب از داشت الزم که یاطالعات تمام

 بر یمبن یخیتار ، محموله حمل خیتار ، ها مراوده ، حرکات ، ها تیهو_ 

 به که ییزهایچ از یلیخ و زن کی یریگ گروگان و کوچک یاتیعمل شروع

 کرده افتیدر لیمیا قیطر از رو کرد دایپ دست بهش شد ینم یعاد صورت

 نشیخبرچ به و کرده خرج هم یادیز پول اطالعات نیا بابت البته صد و بود

 .کشتش یم بدون باشند اشتباه اطالعات اگر بود داده قول

 

 . بود مرگ ی  باز ، یباز

 ، دیفهم یم رو تیواقع  و کرد یم دیتهد دیبا که نداشت وجود درش یشک

 یبرا پس نداشت رو کامل نانیاطم اطالعات نیا به هنوز...  زد یپوزخند

 رو نشیخبرچ اطالعات فرستادن   از بعد رو خبرچبن باشه راحت الشیخ نکهیا

 . بود گرفته نظر تحت

 

 ریز و کرده وصل تابش لب رو اش یگوش...  دینوش اش قهوه از یا جرعه

 :گفت لب

 !فرستاده یچ نمیبب بزار_ 

 

 :گفت و داد باال ابرو دید رو اطالعات یوقت

 . درستن انگار ، عجب چه_ 

 



...  شد توریمون ی صفحه به رهیخ شخندین با و زده اش چونه ریز رو دستش و

 و کنند ریدستگ سیپل همراه به رو مهرافتاب گروه تونست یم اطالعات نیا با

 .ببندند رو موضوع نیا ی پرونده شهیهم یبرا کباری

 

 ی صفحه به ینگاه مین باز و دهیکوب شیصندل ی  پشت به کمرش الیخ ی  راحت با

 .کرد اخم بعد هیثان چند ، انداخت اطالعات از مملو

 

 ، بود کرده مرور یکنجکاو سر از رو زن یریگروگانگ خیتار و مختصات

 . بود اشنا براش ها تیهو از یبعض و بود شده ثبت که یمحل مختصات

 و دنیدزد و یکن گم رد مورد در زهایچ یسر کی یوقت کرد اخم شتریب

 . اومد ادشی یریگ گروگان

 

 . برداشت رو اش یگوش بالفاصله و فشرد بهم رو هاش دندون

 دست زودتر چه هر بود بهتر ، کرد یم ترس احساس یحدود تا و داشت عجله

 : گفت بلند یصدا با بایتقر شد وصل تماس نکهیا محض به پس شد یم کار به

 چیه باشه حواست ، رونیب ببر خونه ی  مخف راه از افسونو و باش زود یعل_

 ... محافظا ی هیبق یحت ، نشه متوجه یاحدالناس

 

 . شد اطالعت دستورش سرعت به

 افتاده؟ یاتفاق یول قربان چشم_ 

 

 .بود نفرت از پر اما صداش ، داد فرو یسخت به رو خشمش

 . کنن حمله خونه به احتماال_ 

 . قربان رمیم االن نیهم_ 

 



 

 .اومد نییپا صداش تن ، داد رونیب رو بازدمش ، کرد یمکث

 ؟یعل_ 

 

 .دیپرس تعجب از پر یعل یصدا

 قربان؟ بله_ 

 

 :گفت و بست چشم

 . باشه بهش حواست_ 

 

 پته تته به شوک شدت از نداشت رو پوالد وار   خواهش یصدا انتظار که یعل

 . افتاد

 . قربان چشم... چ_ 

 . برو... خوبه_ 

 

 یها تماس باهاش که یتلفن با نباریا و کرده قطع اضافه حرف یب رو تلفن و

  شدنه وصل محض به و گرفته شماره ،  گرفت یم یابیرد بدون و خاص

 :گفت تماس

 . مهمه یلیخ ، رارسالنیام نمتیبب دیبا_ 

 

 .دیپرس متعجب رارسالنیام

 ؟یکرد استفاده شماره نیا از که شده یچ_ 

 

 .داد جواب و شد بلند زیم پشت از



 .دارنمون نظر ریز انگار کن جمع حواستو یول یشگیهم محل همون ایب_ 

 

 .بود مضطرب پوالد ، شد شتریب رارسالنیام تعحب

 خوبه؟ حالت_ 

 

 .داد جواب حوصله یب و دهیکوب شیشونیپ به یاروم ی ضربه پوالد

 . اونجا ایب فقط...  خوبم خوبم_ 

 ..خبره چه بگو یول خوب یلیخ_ 

 

 .داد جواب ، فشرد هاش انگشت نیب رو لیموبا یگوش

 ، گرفتم هم ناشونویخبرچ اطالعات ، اوردم ریگ مهرافتابو گروه اطالعات_ 

 خودم و داشتن فاصله من با خونه دوتا نایا مدت همه نیا نکهیا اونو از بدتر

 . نداشتم خبر

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۱۱ ،۲۰۱۹/۱/۱۸](, هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 411_پست#



 

 و کرده تیهدا خونه داخل تا رو نیماش یعاد یشکل به و یشگیهم عادت طبق

 ، گرفت شیپ در رو اتاق راه بده نشون خودش از یخاص رفتار نکهیا بدون

 یم تیرعا رو اطیاحت دیبا اما باشه داشته وجود ینفوذ افرادش نیب داشت شک

 . کرد

 

 اش یشگیهم یصدا تن همون با و بست سرش پشت رو در ، شد اتاق وارد

 :گفت و داده سالم روش روبه زن به رو

 بود؟ طور چه امروز_ 

 

 .داد جواب ، ستادیا خبردار حالت به و شد بلند مبل یرو از زن

 ! قربان ممنون_ 

 

 .دیپرس ، رفت جلو و کرده شل رو کراواتش ی گره یجد و آلود اخم پوالد

 ؟یکن کار یچ دیبا که یدون یم_ 

 

 یم نظر به ترسناک و یعصب شدت به پوالد ، داد قورت رو دهنش اب زن

 .دیرس

 .کنم یم پر رو خانوم یجا ، قربان بله.. ب_

 

 سمت به و داده جا داخلدکمد رو کتش و کراوات و کرده باز رو کمد در پوالد

 تر تمام چه هر خشونت با و برگشته رفتن رونیب از قبل اما کرد حرکت در

 :گفت



 دارم بفهمن خوامینم ، این رونیب ساختمون از ادمیز ، کن جمع حواستو_ 

 شهینم قسمت نیا وارد کس چیه ، رونیب رمیم دارم من...  زنمیم کلک بهشون

 .گهید یقستمتا نرو هم تو پس بگم بهشون من مگر

 

 .داد جواب وار اطاعت و داده قورت رو دهنش اب زن

 .اقا چشم_ 

 

 خودش حال به رو زن و شد خارج اتاق از  ، انداخت بهش ینیسنگ نگاه پوالد

 چیه که یاتاق به رو خودش و کرده استفاده ها محافظ نبود از...  گذاشت تنها

 موتور به رو خودش و کرده حرکت نداشت خبر وجودش از یعل جز به کس

 . رسوند کلتشیس

 اش یدکی ی  گوش با و گذاشت سر به رو کاسکتش کاله کرده عوض لباس

 . گرفت شماره

 . رهیبگ خبر افسون از خواست یم

 .داد جواب یعل و شد برقرار تماس خوردن زنگ هیثان ده حدود در از بعد

 . قربان سالم الو_ 

  د؟ییکجا سالم_ 

 ... یول قربان میراه تو_ 

 

 . شد زیخ مین کلتیس موتور یرو بایتقر و کرد اخم

  ؟یچ یول_ 

 

 تونست یم که یحد نیتر اروم با یعل بعد و اومده شدن جا جابه یصدا

 .داد جواب کنه صحبت



 بمونیتعق دارن کنمیم فکر یول دیکن خبرم تا باشم حرکت در مدام دیگفت_ 

 چند بیتعق نیا نکهیا و کنن ینم حمله که ستین بیعج نظرتون به...  کننیم

 .کردن بیتعق مدل نیا بهیعج نظرم به...   شده شروع ستین شتریب یا قهیدق

 

 چشم و پوشوند رو اش یشونیپ هاش انگشت با...  اومد جوش به پوالد خون

 :گفت بعد و رفت فرو فکر به لحظه چند ، بست

 تا رنیبگ چشم زهر ازم ینجوریا خوانیم و دارم خبر من دونن یم احتماال_ 

 سرته؟ تو یچ بگو تو ، نکنم شرکت اتیعمل تو

 

 ناراحت و مضطرب صورت به ینگاه مین ، فشرد بهم رو هاش لب یعل

 .دیپرس و انداخت افسون

 چیه بگم نانیاطم با تونم یم ، ندارن خبر یمخف راه از کس چیه که مطمئنم_ 

 بود خاموش خانوم ی  گوش چون نکرده بمونیتعق میشد خارج خونه از یوقت کس

 افسون تلفن قیطر از حتما پس  افتاد اتفاق نیا یگوش کردن روشن از بعد و

 راه میکن یم حرکت میدار شدن متوجه یوقت و کنن یم بمونیتعق دارن خانوم

 .یسمت نیا افتادن

 

 :  گفت و رفت فرو فکر به ، فشرد بهم رو هاش لب پوالد

 و بشه یکار شلوغ کنم یم یکار ، یکن عوض باهاشون جاتو فرستمیم ادم_ 

 افسون بردن واسه تو راه ینجوریا...  دوم گروه نیماش تو بزار رو یگوش بعد

 ؟یشد متوجه...  شیببر کجا گمیم بهت بعد ، شهیم تر اسون

 . قربان بله_ 

 . خوبه_ 

 

 رو درخواستش شد وصل تماس یوقت ، گرفت شماره و کرد قطع رو تماس

 به به ینگاه مین نیزهراگ یپوزخند با و کرده قطع رو تلفن ، کرده مطرح



 کاله ، اومد نییپا موتور از ، شد رهیخ لشیموبا ی صفحه یرو عکس  

 سوار اش اسلحه برداشتن از بعد ، کرده عوض نکیع و کاله با رو کاسکتش

 . شد خارج خونه از و شده شیتاکس

 

 به پس  کرد یم هیتصف دیبا که داشت یحساب نهیبب رو افسون نکهیا از قبل

 . افتاد راه نظرش مورد مقصد سمت

 !کرد یم یزخم رو یکس امشب شک بدون

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۲۴ ،۲۰۱۹/۱/۲۰(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 412_پست#

 

 اونجا افسون که یمحل سمت به الزم یدستورها دادن از بعد موتورش سوار

 افراد افتادن   ریگ و افسون فرار یچگونگ ی  تماشا مشغول دورادور و رفته بود

 .شد مهرافتاب

 



 بودند انداخته راه که یا یساختگ یدعوا با مهرافتاب افراد ، زد یپوزخند

 ینفس ، گرفتند یم قرار لگد و مشت ریز یگرید از پس یکی و شده گرفتار

 کس چیه شدیم مطمئن دیبا اول ی وهله در ، انداخت راه رو موتورش و گرفته

 جا جابه و یعل نیماش کردن حرکت محض به پس کنه ینم بیتعق رو افسون

 . کرد حرکت نیماش سر پشت اطیاحت کمال در گهید نیماش به تلفن شدنه

 

 یعل ی شماره حرکت نیح در اومد در اب از درست حدسش یوقت بعد قهیدق ده

 :گفت تنها و گرفته رو

 .سایوا گوشه هی و خلوت ی جاده هی تو چیبپ_ 

 

 که یسوار موتور سر پشت رو خودش ابتدا در و کرده کم رو سرعتش و

 .  کرد اخم گرفته قرار کرد یم بیتعق رو یعل نیماش

 نیهم به ، دندیرس خلوت ی کوچه کی به بالخره و کردند رد رو ابونیخ چند

 ی متوجه نکهیا بدون کرد یم حرکت نیماش سر پشت که یسوار موتور لیدل

 . ستادیا تماشا به و کرد توقف یا گوشه بشه پوالد حرکت

 

 سر پشت کنه جادیا ییسروصدا نکهیا بدون و کرد پارک رو موتور بالفاصله

 ، کرد مکث یا لحظه...  دیکش رونیب رو اش چاقو و شده حاضر سوار موتور

 به که سوار موتور به یمهلت نکهیا بدون و دیپل یلبخند با و زده یسوت بعد

 رو چاقو... کرده مهارش پشت از ، بده بود شده حضورش ی متوجه یتازگ

 :گفت و گرفت گردنش ریز

 . نکن زر زر ببرم گردنتو رگ خواد ینم دلت اگه_ 

 

 سمت به و داده هل جلو به ستین کوچه داخل یکس نکهیا علم با رو اون و

 . کرد تیهدا نیماش

 



"  دینش ادهیپ"  گفتن   با گردنشه ریز چاقو که یفرد و پوالد دنید محض به یعل

 نداد اجازه پوالد اما رسوند پوالد به رو خودش و شد ادهیپ  ، افسون به رو

 . شد قدم شیپ و بزنه یحرف

 و ببند پاشو و دست بعد بگردش خوبم ، اریب طناب نیماش پشت از عیسر_

 موتور و کن پنهان یا گوشه هی موتورشو خودتم...  عقب صندوق تو بندازش

 . نتتینب یکس باشه حواست ، یشگیهم ی خونه ایب بردار منو

 

 

_ 

 

 

 و داشت عمارت تا یکن ی فاصله که یکوچک ی خونه داخل رو نیماش

 :گفت مضطرب افسون   به رو و کرده پارک نداشت خبر وجودش از چکسیه

 .هست زیچ همه به حواسم ، افسون باش اروم_ 

 

 . دینال و گرفت رو بازوش افسون که بشه ادهیپ نیماش از خواست و

 اومد فقط...  زنهینم حرف اصال که هم یعل اقا ؟ خبره چه بگو حداقل پوالد_ 

 و نیماش پشت نیانداخت ادم که حاال ، رونیب اورد خونه از و برداشت منو

 نداشتم خبر ازش قبال که یا خونه هی میاورد

 

 داره حق افسون که دونست یم ، شد یجد و فرستاده رونیب رو بازدمش پوالد

 در که بدد بهتر پس داره قرار یخطرناک تیموقع چه تو دونه ینم و دهیترس ،

 .داد یم شرح براش رو تیموقع کم کم و کرد یم ارومش اول ی وهله

 



 صندوق تو که یادم اون نگران....  گمیم بهت ویچ همه ، خونه تو میبر اول_ 

 جاتون االن بودمش نگرفته...  مهرافتابه یادما از یکی اون... نباش هستم عقب

 .بود رفته لو

 

 یناراحت در هنوز که رو افسون و شده خارج نیماش از"  شو ادهیپ" گفتن   با و

 .کرد یهمراه خونه داخل تا بردیم سر به

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۱۴:۵۹ ،۲۰۱۹/۱/۲۲(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 413_پست#

 

 .... بعد دوساعت

 

 

 بود داده افسون به که یحاتیتوض و بود کرده ریدستگ که یفرد ییبازجو از بعد

 صبر تونست ینم هم پوالد اما داشت یبرنم مخالفت و بحث از دست افسون ،

 نظر به که یبحث از بعد پس دیرس یم بود گذاشته ناتموم که یکار به دیبا و کنه



 گرفته رو افسون نگران صورت طرف دو هر شهینم تموم وقت چیه دیرس یم

 : گفت تیجد با و

...  میندار یا گهید راه....  من زیعز نکن بحث ، برم دیبا من...  افسون_ 

 .برم دیبا...   شنیم دیتهد ام خانواده نمیبب و نمیبش تونم ینم

 

 . دینال و شد اشک از پر افسون یها چشم

 ...  یا پشتوانه چیه بدون ، یخال دست ؟ یبر کجا ، یبر اخه_ 

 

 :گفت زانیر اشک و زده چنگ رو پوالد لباس ی گوشه دو دست دو هر با و

...  کشنت یم... م...  کننینم راتیخ که حلوا ، خطرناکه پوالد خدا رو تو_ 

 .کشنت یم خدا به

 

 نیزم سمت به تنش و شده جون مهین  وحشت و ینگران شدت از پاهاش و

 به دیبا اما بود یوعصب نگران دل در ، کرد اخم شدت به پوالد ، برداشت سوق

 رو دخترک اخم همون با پس کرد یم اروم رو افسون شدیم که یقیطر هر

 هر یدیام با و زد زانو پاش یجلو...  نشوند مبل یرو و کرده خودش همراه

 :گفت یواه چند

 ...  دمیم قول بهت...  وفتهینم من واسه یاتفاق چیه_ 

 

 تنش تمام و دیلرزیم ضعف بر عالوه حاال ، فشرد بهم رو هاش دندون افسون

 :گفت کنان خواهش بود که یشکل هر به اما بود نشسته سرما به

 . بده خبر رارسالنیام به حداقل_ 

 



 بخوره ورق شکل نیا به تیوضع چرا که کرد گله ، دیکش ادیفر دل در پوالد

 صورت به نرم یلبخند ظاهر در اما بزنه یکار نیچن به دست بشه مجبور که

 :گفت و دیپاش افسون

 و خودم فقط....  زمیعز بدم خبر کس چیه به تونم ینم ، گفتن یچ که یدید_ 

 ... خودمم

 

 :گفت زنان نفس نفس ، داد قورت رو دهنش اب افسون

 یم جونتو ، ندارن رحم که اونا ؟ یگرد یم بر سالم یگیم یجور چه پس_ 

 .... بدتر گهید یبر تنها که خودتم....  خوان

 

 

 :گفت وارد ناله بزنه یحرف بده اجازه پوالد به نکهیا بدون و

 رمیمیم خدا به...  کنم یزندک تونم ینم تو بدون ، تونم ینم من خدا به پوالد_ 

 فقط گمیم...  حرف نیا گفتن ستین حقم دونم یم چون نرو گم ینم من.... 

 یغلط چه من وفتهیب برات یاتفاق اگه اخه...  نرو یبانیپشت بدون کن خبر ویکی

 ها؟ ؟ کنم کاریچ بدون من....  بکنم

 

 وجه چیه به و بود ختهیر بهم شدت به افسون ، کرد نگاهش مستاصل پوالد

 تونست یم چون ، داد یم افسون به رو حق یطرف از...  شد ینم یراض

 ییتنها به جاش به بود قرار افسون و شدیم برعکس تیوضع اگر کنه تصور

 که بود مطمئن...  داد یم دست بهش یحس چه دشمنش میتسل رو خودش و بره

 و بود ناچار اما دونست یم یخوب به رو نیا هم افسون و برگشته بدون راه نیا

 به و بزاره دست یرو دست بار نیا تونست ینم....  رفت یم دیبا زیناگر ،

 . نهیبش اش خانواده یاعضا از گهید از یکی مرگ   یتماشا

 ....  ادین در صداش و بکشن قراره رو پدرش نباریا نهیبب تونست ینم

 



 چیه و کرده سکوت افسون ، فشرد بهم رو هاش دندون... اومد رونیب فکر از

 و اورد باال رو بود رفته نییپا که رو سرش پس شدینم دهیشن ازش ییصدا

 افسون ی شده دیسف صورت و افتاده نییپا سر دنید با اما بزنه یحرف خواست

 . دیپر جا از و شد رو روبه

 . بود رفته هوش از ینگران و وحشت فرط از دخترک

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲۲:۳۳ ،۲۰۱۹/۱/۲۳(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 414_پست#

 

 کردن زیتم دار عهده که یزن و گذاشت تخت یرو ینگران از پر رو افسون

 تیعصبان و خشونت با بهش رو و زده صدا رو بود خونه از مراقبت و خونه

 :گفت

 شده که هم لحظه کی یبرا...  ییجا برم دیبا من...  باشه بهش حواست_ 

 ... وگرنه یداریبرنم ازش چشم

 



 به تشیعصبان حاال اما بود دهید اروم رو کارش صاحب اکثرا ، دیگز لب زن

 سرعت به...  کرد اکتفا دادن سرتکون به تنها پس  اومد یم ترسناک نظر

 از پر ینگاه ، گرفت ینفس پوالد....  ستادیا و رسونده افسون به رو خودش

 :گفت یحرص  و انداخت افسون به ینگران

 تکون جاش از نزار و ادیب هوش به کن کمکش رفتم که من ، رفته هوش از_ 

 . بخوره

 

 .دیپرس کنان دست اون و دست نیا و گفته"   یچشم"  لب ریز زن

 ؟ آقا_ 

 

 .داد جواب پوالد

 بله؟_ 

 

 .دیپرس و انداخته افسون به ینگاه مین ، گرفت ینفس زن

 ؟ بگم یچ من دییکجا دنیپرس اگه شدن داریب خانوم_ 

 

 :گفت نیح همون در و افتاد راه در سمت به پوالد

 تلفن سمت بره و بخوره تکون نزار فقط...  رمیم دارم کجا دونهیم خودش_ 

.... 

 

 سوار داد یعل به رو الزم دستورات نکهیا از بعد  شده خارج خونه از و

 . گرفت شماره تلفن با و شد نشیماش

 :گفت تنها و کرد اخم...  شد برقرار بالفاصله تماس

 + دارید دیام به_ 



 

 

____ 

 

 

 .. قبل دوساعت

 

 

 

 یا اضافه حیتوض چیه دادن بدون و کرده یهمراه خونه داخل تا رو افسون

 اتاق از یکی به یعل همراه به رو بود کرده ریدستگ که یاون و گذاشته تنهاش

 دایپ رو ییبازجو شروع فرصت یحت نکهیا بدون پوالد اما بردند یپشت یها

 :گفت خنده با و کرده باز رو دهنش مامور ، کنه

 یجور چه اتو خانواده...  مرحبا یداد نجات زنتو ؟یزرنگ یلیخ یعنی االن_

 ؟یبد نجات یخوایم

 

 تمام و ختهیر بهم رو محاساباتش تمام که یشیات به شد لیتبد جمله چند نیهم و

 . کرد اوار سرش بر رو ایدن

 

 :گفت پوزخندزنان و کنه حفظ رو خودش یخونسرد کرد یسع

 ... حاال...  بچه نزن حرف دهنت از تر گنده_ 

 

 لبهاش به دهیچسپ هیکر لبخند اون یا لحظه نکهیا بدون ، دیپر حرفش نیب مرد

 :گفت بشه پاک



...  دارشونیسرا با بودن نفر چهار....  پالک....  خونه.... یروستا_ 

 نه؟ ای گفتم درست...  ششیپ رفته تازه شوهرشم...  اس حامله که خواهرتم

 

 بودند شده پنهان اونجا اش خانواده که یا خونه درست ادرس دنیشن با پوالد

 . زد داد یعصب و داده دست از رو کنترلش ، براشفت

 ن؟یکرد یغلط چه_ 

 

 :گفت حیتفر از پر و الیخ یب...  دیخند هم باز و خورد یتکون جاش تو مرد

 شیپ باباتم و شده مارستانیب یراه دومادت...  رفتن در باغبونه و خواهرات_ 

 دومادتونم کار میبود گرفته همشونو وگرنه دنیرس سر سایپل که فیح...  ماست

 . میبود کرده تموم

 

 ، فرارکنه تونست یم کجا تا اش حامله خواهر...  زد خی هاش رگ یتو خون

 ؟یچ اش بچه بود؟ اومده سرش ییبال چه اندازه یب وحشت و استرس نیا با

  ساحره؟...  بود یحال چه در نیرحسیام

 دردناک و سخت یسردرد شد اش جهینت و اوردند هجوم بهش افکار نیا تمام

 با ، فشرد بهم رو هاش دندون ، داد هیهد بهش رو درد و نداده امون بهش که

 بده اجازه نکهیا بدون و رسوند روش به رو مرد به رو خودش بلند قدم چند

 . اورد فرو صورتش تو رو مشتش بده ادامه رو حرفش

 ... نیدوم و نیاول

 با شد مهار یعل توسط دستش یوقت و زد کتک رو مرد تونست یم که ییجا تا

 : گفت کنان پرخاش و برگشت عقب به تیعصبان از سر یصورت

 ... کن ول رو بازو...  یعل کن ول_ 

 

 :گفت و دهیکش عقب رو پوالد بود که یشکل هر به یعل اما



 دنیدزد پدرتو واقعا میش مطمئن دیبزار اول...   میدار الزمش هنوز قربان_ 

 .. کنه مشخص پدرتونو یجا دیبا داشت تیواقع خبر اگه بعد

 

 و گرفته استعالم سرعت به...  کنه اروم یکم رو پوالد تونست شکل نیا به و

 کنار ، رفت جلو که بود اون نباریا  شد دییتا پوالد پدر شدن   دهیدزد خبر یوقت

 نشست زانوهاش یرو رفت یم خون اش ینیب از و افتاده نیزم یرو که مرد

 . دیپرس و

 ؟ نشیبرد کجا_ 

 

 بردیم لذت پوالد دادن زجر از ، نکاریا از انگار ، بزنه لبخند کرد یسع مرد

 .داد جواب یسوال پس

 و؟یک_ 

 

 شکسته اومد یم نظر به که مرد ی  نیب به انگشت سر با و زد اروم یلبخند یعل

 به شروع و رفت نیب از مرد لبخند...  شد دنشیکش داد باعث و اورده یفشار

 بکشه عقب رو دستش نکهیا بدون و داده باال ابرو یعل...  کرد ، کردن ناله

 .دیپرس دوباره

 بردنش؟ کجا دمیپرس_ 

 

 

 

✨ 

✨✨ 
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 . داد جواب خرخرکنان و دیچیپ خودش به درد از مرد

 از بگم افتادم ریگ اگر گفتن بهم و کردن نکارویا دونمیم فقط..  دونم ینم_ 

 ...  بهشون نیبزن زنگ میگوش

 

 :گفت و اورده مرد ی  نیب به یفشار باز ، زد پوزخند یعل

 نه؟ یدون ینم که ؟ من جون بابا نه_ 

 

 اطالعات تونست ییبازجو و شکنجه ساعت مین حدود در منوال نیهم به و

 و گرفت پوالد سمت به رو تلفن تینها در...   بکشه رونیب مرد از رو یادیز

 . دیپرس

  نه؟ ای میبزن زنگ_ 

 

 و کرد مکث...  انداخت مرد و تلفن به ینگاه مین بود یعصبان همچنان یپوالد

 :گفت

 . ببند نمیا دهن شد الزم اگر و گفتم یوقت.... بده تفنگتم...  بدش_ 

 

 از یرو ، رو تفنگ ی لوله و نشسته مرد کنار تلفن و تفنگ گرفتن   از بعد و

 : گفت و گذاشت انگشتهاش



 تفنگ با انگشتاتو دونه دونه گرنه و یکن یم تکرار حرفامو کلمه به کلمه_ 

 پس یکن مرگ یارزو بار هزار یروز که دمیم زجرت یجور...  ترکونم یم

... 

 

 :گفت و زده یزهرخند مرد وحشت به رو و کرده یمکث

 محض به نامیا و خوبه حالت بگو دنیپرس یسوال ازت اگه و باش ادم پس_ 

 ....بزنن رنگ کردن قبول میگرفت پدرشو واقعا شدن مطمئن نکهیا

 

 . دیپرس  یرحم چیه بدون و اورده مرد یها انگشت به یفشار و

 نه؟ ای شد تیحال_ 

 

 چیه به و دهیترس که بود خورده کتک چنان ، داد تکون سر کنان سرفه مرد

 هاش چشم یجلو پوالد راسخ   نگاه...  کنه مخالفت باهاشون خواست ینم وجه

 پس کنه یم عمل حرفش به پوالد کنه خطا پا از دست اگر نداشت شک و بود

 .داد جواب بود که یسخت هر به

 . کشمینم گهید کن... ک بس فقط... ف...  باشه.... ب_ 

 

 :گفت یسرد به و پوزخند دوباره پوالد

 ... وگرنه ادین بابام سر ییبال کن دعا_ 

 

 :گفت تماس شدن وصل محض به و گرفت شماره...  نداده ادامه رو حرفش و

  نش؟یبرد کجا_ 

 

 .داد جواب...  دیخند بعد و کرد مکث یا لحظه خط پشت فرد



  ؟یدار عجله یلیخ انگار_ 

 

 . دیتوپ پوالد

 کجاست؟ بابام بگو یهست که یخر هر_

 

 .. اومد خنده یصدا باز خط پشت از

 ... ها یخورد دست رو بد ، حافظ جناب ییتو که خر_ 

 

 قبل از تر یعصب نشه یابیرد تا بود یزمان ی بازه به حواسش بایتقر که پوالد

 . زد داد

 . امیم تنها....   نیبفرست ادرسو_ 

 

 .دیپرس یعل از و کرده قطع رو تماس و

 ؟ نباشه یزیچ یابیرد شیگوش رو یکرد چک_

 

 .داد جواب یعل

 جدا ازش داشتو ردباب یچ هر ، کردم ششیتفت مشیگرفت که یاول همون_ 

 ... نطوریهم لشمیموبا ابیرد...  کردم

 

 :گفت و شد بلند ، دیکش یراحت نفس

 امکویپ گهید ی قهیدق سه دو تاینها...  باشه جنازه نیا به حواست...  خوبه_ 

 . خودم با کارا یباق...  کن محافظت افسون از و باش نجایا تو.... فرستن یم

  ؟ دیبر دیخوایم ییتنها واقعا قربان اما_ 

  هست؟ یا گهید راه_ 



 .. که ندارم شک...  خطرناکه_ 

 

 و گرفت یعل سمت به رو تفنگ پوالد...  کرد سکوت و نداده ادامه رو حرفش

 .داد جواب

 یبرا یاتفاق خوامینم...  کن جمع کارت به حواستو فقط...  هست حواسم_ 

 . وفتهیب افسون

 

 .داد جواب و انداخت نییپا رو سرش ، کرد قبول بالجبار یعل

 . قربان چشم_ 

 

 شده رهیخ اش صفحه به یگوش امکیپ ی  صدا دنیشن با... داد تکون یسر پوالد

 شکوند و دهیکوب نیزم به رو یگوش ادرس کردنه حفظ از بعد...  کرد اخم و

 :گفت و زده یعل ی شونه به یدست... 

 .. کنمیم حساب روت_ 

 

 رو خودش افسون با زدن حرف از بعد و زودتر چه هر تا شد خارج اتاق از و

 .  برسونه بودند فرستاده براش رو ادرسش که یمحل به

 !  بده دست از رو پدرش نباریا نداشت دوست

 دادن دست از زمان که ییدردها گهید کباری و کنه رید نباریا نداشت دوست

 ! بکشه دوش به دوم بار یبرا رو بود کرده تحمل مادرش

 

✨ 
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 رو نیماش یادیز ی فاصله با...  دیرس بودند گفته که یقرار محل به بالخره

 که یا سوله سمت به و شد ادهیپ لشیموبا برداشتن   بدون ، کرد پارک یا گوشه

 . افتاد راه بود یمیقد ی کارخونه کی انبار   واقع در

 

 ، کردند اش احاطه نفر چند که دینرس هیثان به یحت محوطه به دنیرس از بعد

 و اورد باال رو هاش دست...  ستادیا ارهیب ابرو به خم نکهیا بدون و خونسرد

 :گفت

 . اومده حافظ پوالد دیبگ ستونیرئ به_ 

 

 :گفت و اورد نییپا رو اش اسلحه ، بود دستش اسلحه که یافراد از یکی

 . یایم گفتن قبال_ 

 

 :گفت بودند ستادهیا کنارش که یدونفر به رو و

 .. نشیبگرد_ 

 

 یزیچ متوجه نکهیا از بعد و کردند پوالد کشتن   به شروع کنان اطاعت مرد دو

 .گفتند نشدند

 ... پاکه_ 



 

 :گفت و داد تکون یسر مرد

 .باهاش داره کار...  اقا شیپ دشیببر_ 

 

 وفتهیب راه کردند مجبورش اسلحه سر با و گرفتند قرار پوالد سر پشت مرد دو

 یم مدارا دیبا فعال ،  کرد رفتن راه به شروع یمقاومت چیه بدون هم پوالد ،

 ... بعدا تا کرد

 

 که مونهیم زنده نبود معلوم که بعدا...  نه ای رسه یم نبود معلوم که بعدا

 ! نه ای کنه دایپ پدرشو دادن   نجات فرصت

 

 کرد بسته و باز رو هاش چشم ستادندیا بود سیرئ اتاق انگار که یاتاق در پشت

 یم رو تالشش تمام دیبا....  اورد یم کم وجه چیه به دینبا ، گرفت ینفس و

 . کرد

 

 باز رو در ورود ی اجازه  دن  یشن از بعد و زد در به یا تقه مردها از یکی

 . شد خارج اتاق از حرف یب و داده هل داخل به رو پوالد و کرده

 

 اسلحه نفر کی و نشسته زیم پشت باصفا ردادیت پدر باصفا تهام   ، انسالیم مرد

 یم و شناختیم یخوب به رو تهام ، مرد نیا ، بود ستادهیا کنارش دست به

 تا و داره یرحمیب تیشخص چه ارومش و مهربان صورت برخالف دونست

 ...  ببره شیپ سروصدا یب رو کارش تونه یم خوب حد

 

 :گفت و داد باال ییابرو تهام

 .یایب کردم ینم فکر_ 



 

 .داد جواب و زد یپوزخند پوالد

 شما؟ مثل ییکفتارا چنگ تو کنم ول بابامو یداشت توقع_ 

 

 سمت از نیتوه دن  یشن با که نبود ییتبهکارها دست اون از ، دیخند تهام

 یم رو انتقامش یا گهید شکل به عوض در بشه ی  عصبان دشمنان ای انیاطراف

 .داد جواب و زد لبخند...  گرفت

 نکنه...  یکن میتسل خودتو و یایب تنها محاله....  کلته اون تو یچ نمیبب بگو_ 

 ن؟یشیم ازاد تونییدوتا و یدیم نجات باباتو یایب یوقت یکرد فکر

 

 .داد جواب خونسرد ، داد تکون یسر پوالد

 . ندارم یتوقع نیچن_ 

 

 .دیپرس و برد جلو رو سرش ، کرد نگاهش کنجکاو تهام

 ! یسوارکرد یا نقشه چه عجبم در_ 

 

 . دیپرس و انداخت تهام سر یباال ساعت به ینگاه مین ، زد لبخند پوالد

 کشت حد به خواهرمو شوهر ، یگرفت بابامو ، یکرد حمله خانوادم به_ 

 بهت حواسمون تمام یدونست یم چون رو سایپل و من حواس که یکرد یزخم

  درسته؟ یکن پرت هستو

 

 . خاروند رو اش چونه تهام

 ؟یزنیم حرف یچ مورد در دونمینم_ 

 



 : گفت یپوش پرده بدون و داد تکون یسر پوالد

 به دیرس پوال...  یبد انجام بود قرار امروز که یبزرگ ی معامله از خبر چه_ 

 ؟یمنتظر هنوز ای دستت

 

 :گفت یتهاجم بایتقر و شد عوض حالتش ، کرد اخم تهام

 ... پوالد بزن اول همون حرفتو_ 

 

 .داد جواب ، زد لبخند پوالد

 . باصفا جناب ریبگ خبر بزن زنگ_ 

 

 به لحظه  زدن زنگ از بعد که تهام صورت به و داد هیتک در کنار وارید به و

 شدن خراب دنید از برد لذت ، زد شخندین...  شد رهیخ شدیم تر سرخ لحظه

 :گفت لب ریز و تهام ی  ها نقشه

 .دایناپ سرش اون ارمیب سرت به ییبال_ 

 

 زیم به رو دستش دو هر کف و شد بلند...  دیکوب سرجاش ، رو یگوش تهام

 گفت؛ و دهیکوب

 کجاست؟ پوال_ 

 

 .داد جواب و خاروند رو اش چونه پوالد

 . نجایا ارشیب....  بابام اول_ 

 

 تحمل تونست ینم که بود مغرور یحد به...  فشرد بهم رو هاش دندون تهام

 ی معامله...  نداشت رو توقعش واقع در ، بزنه دست رو بهش پوالد کنه



 بود پوالد یها دست تو ارهیب سود به براش رو یادیز پول بود قرار که یبزرگ

 اون یا لحظه یبرا...  خورده دست رو کرد یم حس که بود اون نیا حاال و

 داده نشون رو شیواقع خود ، رفت نیب از مهربونش صورت و اروم ی پوسته

 یا اسلحه یوقت اما کنه کیشل خواست و گرفت پوالد سمت به رو اش اسلحه ،

 عقب به غضبناک و شده درشته یها چشم با گرفت اش نشونه سر پشت از

 :گفت و برگشت

 ؟ تو... ت_ 

 

 

 

✨ 

✨✨ 
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 :گفت تهام بهت به توجه یب و زد ینیزهراگ پوزخند

 سیرئ دست ریز یبکن خودتو یبلد خوب_ 

 ...  روئسا 

 

 :گفت تهام به رو پوالد ی هیکنا به توجه یب و کرد اخم حسام



 گوله هی که ادین در صداتم...  ارنیب حافظو جناب بگو سرجاتو نیبش_ 

 . کنمیم حرومت

 

 شتریب یتوقع...  نشست و رفته ها مبل از یکی سمت به...  دیخند پوالد نباریا

 ینگاه و ظیغل یاخم با تهام...  نداشت حسام توسط ریشمش بستن رو از ، از

 . دیتوپ پوالد به ، نشست یعصب

   گروهم؟ تو یفرستاد ینفود ؟یکرد یغلط چه_ 

 

 قفل رو هاش دست که یحال در و زده یکج لبخند ، دیکش جلو رو خودش پوالد

 .داد جواب کرد یم

 بفرستمش بخوام نکهیا به برسه چه رهینم جوب هی تو ابمون یحت اون و من_

 . شهیم بتینص یجالب جواب!  کارسیچ بپرس ازش خودت...  تو سمت

 

 :گفت و اورده تهام گردن به یفشار اسلحه با ، کرد اخم حسام

 ...  نمینب اضافه حرکت...  زیم رو دستات_ 

 

 :گفت پوالد به رو و

 ...  نداده لومون تا کن خاموشش...  هست سنسور زشیم ریز_ 

 

 از قبل تهام یپا حرکت   به توجه با و نشست تهام یپا کنار...  شد بلند پوالد

 در ، انداخت تهام به زیت ینگاه مین کنه بخاموش رو سنسور و بشه خم نکهیا

 :گفت دهیفهم رو اش نقشه بفهمونه بهش خواستیم که یحال

 نثارت گلوله هی اونم یبزن منو اگه ، یر در یبتون من زدن با نکن فکر_ 

 ...   کنهیم

 



 با و بده انجام رو کار نیهم قایدق بود صدد در ، فشرد بهم رو هاش دندون تهام

 بهش و خونده رو دستش پوالد که بده نجات رو خودش بازار اشفته از استفاده

 یقیعم نفس...  کنه کاریچ دیبا دونست ینم و بود افتاده ریگ...  بود داده هشدار

 ... کرد یم دایپ یراه و کرد یم فکر دیبا...  دیکش

 

 یفکر ، سرش پشت هم دست به اسلحه نفر کی و بود نشسته پاش نییپا پوالد

 و کرده فراموش رو سنسور...  کرد استفاده فرصت از  و گذشت ذهنش از

 از داشت شدن دور قصد و شده بلند پوالد که ینیح در...  زد ایدر به رو دلش

 ریز اکثرا که ییچاقو و کرده استفاده ، بود پوالد به توجهش که حسام غفلت

 و دهیکش رونیب نداشت خبر ازش ینفوذ محافظ یحت و کرد یم یجاساز زیم

 از دستش ارهیب فرود حسام تن به رو چاقو نکهیا قبل اما دیچرخ حمله قصد به

 . دیشن وضوح به رو پوالد یصدا و شد مهار پشت

 یببوگالب با ای شناسمتینم یکرد فکر....  ارین در یباز ستیارت بهت نگفتم_ 

 ؟یطرف

 

 :گفت و اورده دستش مچ به یادیز فشار و

 ... چاقوتو بنداز_ 

 

 شوک در یا لحظه تهام العمل عکس از حسام...  انداخت رو چاقو یعصب تهام

 :گفت پوالد به رو و کرد اخم شدت به بعد ، رفت فرو

 .ممنون_ 

 

 .داد جواب و کرد رها رو تهام پوالد

 ... یدیم دست از جونتو یکن غفلت ، باشه رکفتاریپ نیا به حواست_ 

 



 چشم یجلو رو کیکوچ اما برنده ی  چاقو...  برداشت رو چاقو..  شد خم و

 :گفت و چرخوند هاش

 ... یدست خوش و زیت ی  چاقو عجب_ 

 

 تو یحس نکهیا بدون و گذاشت تهام طرف به قدم کی ، کرد بلند رو سرش

 اه به توجه یب و دیکوب تهام یبازو یرو چاقو زیت نوک با باشه معلوم صورتش

 : گفت نهیک از پر حسام اعتراض و اش ناله و

 حسابمون ی  باق...  یکرد یزخم زنمو و یفرستاد ادم که بار اون جواب نیا_ 

 ...  بعد واسه بمونه

 

 :گفت و شد یجد گذاشته بشیج داخل رو چاقو و

 ییجا رفت و دیپر پوالت دیشا یدید چه رو خدا...  ارنیب بابامو بزن زنگ_ 

 .یکن داشیپ ینتون که

 

 رو بازوش درد سر از تهام و کرد سکوت افسون خوردن   چاقو دنیشن با حسام

 کرد یم دایپ فرصت اگر که بود تشنه پوالد خون به چنان...  نشست و دهیچسپ

 ببره شیپ از یکار تونست ینم اما کشتشیم یدیترد و شک چگونهیه بدون

 .داد جواب یسخت به و کرد سکوت پس

 بدن انتقال رو پوال بزن زنگ.... یاریب در یباز دودوزه اگه حالت به یوا_ 

... 

 

 .داد جواب و انداخت تهام به ریتحق از پر ینگاه...  نشست پوالد

 ! بابام اول_ 

 

 :گفت و کرده اشاره تلفن به و



 ... بزن زنگ_ 
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 .داد جواب یعصب تهام

 ... تونم ینم دست هی به_ 

 

 .داد جواب خونسرد و دیخند پوالد

 . باصفا جنا یتون یم تو کن تالش_ 

 

...  داد رونیب شدت به رو نفسش ، اومد تهام گردن به یفشار اسلحه با یوقت و

 :گفت و گرفت شماره...  برداشت رو تلفن مجبورا

 ....  نجایا نیاریب گروگانو_ 

 



 دادند هل اتاق داخل به رو بیحب مرد دو و شد زده تهام اتاق در بعد قهیدق پنج

 مردها رفتن از بعد...  شدند خارج اتاق از بشوند یزیچ متوجه نکهیا بدون و

 رو بود نشسته نیزم یرو که پدرش یبازو ریز ، شد بلند بالفاصله پوالد

 قرار شتم و ضرب مورد که بود مشخص و بود شده یزخم پدرش...  گرفت

 نشوند ها مبل از یکی یرو ، رو پدرش....  فشرد بهم رو دندونهاش...  گرفته

 :گفت حسام که کنه تهام نثار یمشت خواست...  رفت تهام سمت به و

 تو هنوز ننداز راه سروصدا...   سالمه بابات که شکر رو خدا...  پوالد بسه_ 

 .... میدشمن ی خونه

 

 .دیپرس و نشست پدرش کنار...  رفت عقب و کرد یغرش پوالد

  بابا؟ یخوب_ 

 

 .دیپرس کنان خس خس ، داد تکون سر یسخت به بیحب

 ؟یندار ازش یخبر چطوره؟ نیرحسیام_ 

 

 

 . داد تکون یسر تاسف به پوالد

 . ندارم یخبر نه_ 

 

 حال پدرش که بود مشخص...  نگفت یزیچ پوالد..  بست رو هاش چشم بیحب

 در ، کرد یم مدارا دیبا و نبود بد ییجا به دستش بد بخت از و  نداره یخوب

 :گفت حسام به رو پس دیرس یم ذهنش به راه کی تنها نیب نیا

 .  میکن دور نجایا از دیبا بابامو_ 

 

 . دیپرس و گذروند نظر از رو بیحب ، گرفت ینفس حسام



  رون؟یب شیببر که یدار یراه سرته؟ تو یچ_ 

 

 :گفت و دیچرخ تهام سمت به پوالد

 ... نجایا انیب اریکام و کوره اسد بگو بزن زنگ_ 

 

 پوالد...  رفت وا یصندل یرو بایتقر...  شد درشت یا لحظه تهام یها چشم

 .دیپرس دیترد و شک با...  بود اورده رو افرادش نیتر مهم از نفر دو اسم

 ؟ پوالد یخوایم یچ_ 

 

 .دیتوپ پوالد

 ... یفهمیم خودت نجایا انیب بگو_ 

 

 استفاده با و دیکش رونیب یهندزفر به هیشب یزیچ کفشش ی گوشه از شد خم و

 گرفته شماره بود دستش هنوز تهام افراد ی  انگار سهل خاطر به که ساعتش از

 .داد ادامه و

  مگه؟ یخوا ینم پوالتو_ 

 

 افرادش به یفحش لب ریز پوالد گرفتن   تماس ی نحوه دنید از نیخشمگ تهام

 :گفت و داده انجام رو بود گفته پوالد که یکار و برداشت رو تلفن ، داد

 . داره یحد منم صبر....  پوالد برگردون پوالرو تمام_ 

 

 :گفت فقط شد وصل تماس یوقت و نداد یجواب پوالد

 ...  نیمعلول به مربوط یها هیریخ از یکی حساب به زیبر رو پوالد ربع_ 

 



 .داد ادامه و زد یشخندین پوالد که بپره جا از تهام شد باعث کارش نیهم و

 ...  دار نگه دست فعال...  صبرکن_ 

 

 :گفت تهام به رو و

 جونتم و منه دست االن ات هیسرما تمام...  باصفا تهام نده دستور من به_ 

 . یبد دستور بهم یتون یم نکن فکر پس ، بنده ات هیسرما به بدجور

 

 .داد جواب نهیک پر و یحرص تهام

 . خورمیم قسم...  پوالد کشمتیم برسه که موقعش_ 

 

 . داد جواب و دیخند تمسخر به پوالد

 .بکن کارو نیهم حتما یتونست_ 

 

...  شدند وارد مرد دو  و خورد در به یا تقه که بده یجواب خواست تهام

 یساز پاک مسئول دو هر...   انسالیم بایتقر اسد و بود تر جوون اریکام

 . نشه متوجهشون سیپل تا بودند موند یم یباق گروه از که ییردها

 

 ابتدا در یحت ، ندادند نشون خودشون از یحرکت دندید رو پوالد یوقت دو هر

 :گفت پوالد یوقت اما نشدند اتاق متشنج تیوضع متوجه

 "  اریکام ببند درو" 

 

 :گفت پوالد به رو اسد و بسته رو در بالفاصله اریکام ، شدند اوضاع ی متوجه

  قربان؟ وقتشه_ 

 



 :گفت یدستور و داد تکون یسر پوالد

 تهام نکهیا ی بهونه به و نیبردار بابامو ، کنهینم شک دوتا شما به یکس_ 

 کجا دیبا که دیدون یم خودتون...  دیکن دور نجایا از دیکن منتقلش داده دستور

 ...  دیکن جمع حواستو فقط...  دشیببر

 

 .داد تکون یسر اریکام و رفت بیحب سمت به کنان اطاعت اسد

 ...  قربان چشم_ 

 

 رونیب اتاق از و برداشته رو بیحب تهام ی شده درشت یها چشم مقابل در و

 ... بردند

 :گفت و شد بلند...  شد راحت پدرش کردن   دایپ نجات از الشیخ پوالد یوقت

 . کنم صاف باهات حسابمو که وقتشه حاال خوب_ 

 

 :گفت تنها و گرفته شماره باز و

 .... دیکن شروع_ 
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 پوالد و شدیم دهیشن طرف هر از ادیفر و داد ، ریت یصدا بعد قهیدق چند

 . بود نشسته باصفا تهام یرو به رو نهیس به دست لب به پوزخند

 . دیغر تهام

 پوالد؟ یکرد یغلط چه_ 

 با اونم گردونم یبرم دارم پوالتو...  برات انداختم راه یمهمون فقط یچیه_ 

 ... دهل و ساز

 

 . دیپر جا از تهام

 . نبود نیا قرارمون  ، نگو شعر کهیمرت_ 

 

 :گفت تمسخر به و کرد زیر رو هاش چشم پوالد

  خواد؟ینم یمهمون دلت هیچ_ 

 

 . دیرس صبرش حد سر به تهام

 ... خانوادتو هم رو تو هم ، کشمتیم...  یعوض کثافت_ 

 

...  بده نشون یالعمل عکس بخواد حسام نکهیا از قبل ، دیپر جا از ناگاه به پوالد

 با تنش یرو یواقع یمعنا به داده هلش صندلش یرو ، برده هجوم تهام به

 . زد مهیخ گلوش ریز چاقو گذاشتن

 چند نیهم طول   در هاش چشم ی دهیسف و زدیم نفس نفس شدت به که یحال در

 . دیخروش بود شده سرخ هیثان



 . شرفیب یخوریم...  تو_ 

 

 پوالد داد با که کنه جداش تهام از تا اومد پوالد سمت به سرعت به حسام

 .شد خکوبیم سرجاش

 ادمو و عالم و زنمیم گردنشو رگ یبردار جلو قدم هی ، حسام سایوا سرجات_ 

 ..ُمال یک ، خره یک کنم شیحال تا سایوا عقب....  کنمیم خالص دستش از

 

 نداشت شک ، گرفت در سمت به رو تفنگ ، فشرد بهم رو هاش دندون حسام

 :گفت و گرفت گارد زنگ به گوش پس کننیم حمله بهشون سروصدا نیا با

 . میدار الزم زندشو درصمن...  بزن حرفتو زود ، خوب یلیخ_ 

 

 که تهام صورت یرو شتریب حسام به جواب یب و داد رونیب رو بازدمش پوالد

 . دیغر و شد خم بود دهیترس معنا تمام به

 دوم...  اول بکش اب یاریم زبون به خانوادمو اسم یوقت ، نجستو دهن_  

 ولت رمینگ رو تو جون تا من سوم...  یاریم منو ی خانواده اسم یکرد غلط

 ... چهارم...   کنمینم

 

 . زد لب نهیک با و شد رهیت صورتش ، کرد یمکث

 و سیپل واسه رفت هات پرونده ،  دنیکش رونیب اطالعاتتو تمام ادمام_ 

 انتقام یبخوا نکهیا فکر به گهید پس شدن فیتوق امروز یکی یکی هات محموله

  ؟ هیچ حکمت یدونیم...  یرس ینم یریبگ

 

 کامال که یتهام به باال از ، شد بلند...  کرد مکث هم باز ، گرفت نفس هم باز

 :گفت و شده رهیخ بود رفته وا

 ...   دار ی چوبه کراستی_ 



 

 گروهش به حد نیا تا پوالد شد ینم باورش ، داد قورت رو دهنش اب تهام 

 پا ریز با ها سال که یالتیتشک تمام نبود ریباورپذ براش ، باشه کرده نفوذ

 شکل نیا به بود ساخته شماریب یها ادم جون   گرفتن و قانون هزاران گذاشتن  

 اما بُُکشه اور زجر رو پوالد که ، بزنه ادیفر که دوست شدت به...  زهیبر فرو

 به هیشب که انسان کی از شتریب یزیچ بود کرده علم قد روش روبه که یمرد

 . بود وارید کی

 

 گرفت یم رو جونش شک یب ازش شدن رد و نداشت ینفوذ چیه که یوارید

 .... بست فرو لب و کرده سکوت زیناگر پس

 دچارش تهام که یا یچارگیب از .. زد زهرخند بلند و رفت عقب عقب پوالد 

 ... اما بردیم لذت بود شده

 نیهم در و رفت نخواهد شیپ خواد یم یادم که شکل اون به مسائل شهیهم اما

 کی و شد باز شدت با در برگرده عقب به خواست یم پوالد که ینیح در اثنا

 ...  شد اتاق وارد مسلح نفر

 

 ...  رفت نیب از سرعت همون به و گرفته باال سرعت به ادیفر و رباریت یصدا

 دوباره بود کرده ینیب شیپ رو یاتفاق نیچن که یحسام ، شد کشته یخاط فرد

...  کرده نشستن به مجبور دوباره رو تهام ، گرفت دست به رو اوضاع کنترل

 .دیتوپ و دهیچرخ پوالد سمت به

 ....  گفتم بهت_ 

 

 شونه از...  فاحش فرق   کی با اما بود ستادهیا پوالد ، شد درشت هاش چشم و

 ... رفت یم خون شدت به اش

 !  تیموقع نیبدتر در و نقطه نیبدتر در ، بود خورده ریت

 



 .دیپرس نگران و شد عوض سرعت به حسام حالت

  ؟ یخوب ؟ پوالد_ 

 

 درد تینها یب ریت اصابت   محل   ، فشرد بهم رو هاش دندون کرده اخم پوالد

 دونست یم یخوب به...  خورد ینم تکون وجه چیه به راستش دست و کردیم

 از ادیفر و ریت یصدا که حاال و داد خواهد دست از رو شیبدن ی  قوا کم کم که

 بهشون که بود خواهند یکسان هم باز ادیز احتمال به بود گرفته باال سمت نیا

 :گفت حسام به رو پس کنند حمله

 راه و ببند زویچ همه یب نیا ی  دستا...  میبر نجایا از دیبا ، حالمو که ینیبیم_ 

 . نجایا زنیبر شونیبق که االناس...  وفتیب

 

 .  کرد اخم متقابال هم حسام

 . ناجوره یلیخ زخمت...  یایب ما دنبال حالت نیا با یخوایم یجور چه_ 

 

 بد یحال با و افتاد مبل یرو ، برداشت عقب به قدم کی  ، گفت یاخ پوالد

 .داد ادامه

 نجایهم هیقض نیا دیبا...  سیپل دست یبد نویا دیبا رممیبم من ، حسام نیبب_ 

 ...  بشه تموم

 

 حسام  ، انداخت نییپا رو سرش زنان نفس نفس و بست رو هاش چشم و

 متنفره پوالد از حد چه تا رفت ادشی بلکل ، فشرد بهم رو هاش دندون یعصب

 پشت   به پشت از رو تهام یها دست....  اورد رونیب رو بندش دست... 

 به و کرد قفل رو اتاق در ، کرد بند داشت لهیم قضا بر دست که اش یصندل

 قبال نداشت شک...  دیدو ، شدیم ختم تهام استراحت   اتاق به که یدر سمت

 . بود دهید اونجا رو هیاول یها کمک ی جعبه
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 . زد صدا بود دنیدو حال در که رو حسام حال یب پوالد

  میبر...  دیبا....  کهیمرت.... یریم.... کجا_ 

 

 حرکت از دست شد مجبور دوباره و دهیکش ریت اش شونه که خورد یتکون و

 . برداره کردن

 و زدیم پوزخند...  بردیم لذت شدت به پوالد حال دنید از تهام یطرف از

 . رهیبم و بده دست از رو توانش زودتر چه هر پوالد بود منتظر

 

 و کرد باز شتریب رو بازش مهین یها چشم تهام نگاه ی  نیسنگ حس با پوالد

 .دیپرس

 ؟یکنیم نگاه یچ به_ 

 

 

 .داد جواب وقاحت کمال در...  زد لبخند و داده باال ییابرو تهام

 . یریمیم یک نمیبب منتظرم_ 

 

 . دیخند ضرب تک یسخت به پوالد

 .رمیم ینم دار ی چوبه یباال نفرستم رو تو تا من_ 

 



 نبود   در یحت بود شده مجبور و بود شده قفل یصندل به ، خورد یتکون تهام

 :گفت تنها پس نکنه حرکت حسام

 .برمیم لذت دارم منم و یدیم جون چشمام جلو یدار که فعال_ 

 

 .داد جواب و زد یپوزخند پوالد

 باش الیخ نیهم به_

 

 پوالد کنار ، شد خارج اتاق از دست به جعبه عجله با حسام اثنا نیهم در

 :گفت و نشست

 . برگرد_ 

 

 .دیپرس برگشتن نیح در و کرد اخم پوالد

 نکاراس؟یا وقت االن_ 

 

...  داد باال رو پوالد لباس سرعت به ، داد جواب اخم با رو اخمش حسام

 :گفت و کرد زخم دور کردن زیتم به شروع

 در رو گلوله دیبا ،  یایب راه یتون ینم که یزیخونر نیا با وقتشه؟ یک پس_ 

 .یریمیم یزیخونر از وگرنه ببندم هست یجور هر زخمتو و ارمیب

 

 :گفت و داد رونیب تیعصبان با رو نفسش پوالد

 .میندار وقت_ 

 



 و یرقانونیغ یها یجراح یبرا تهام بود مطمئن که یا رهیگ سرعت به حسام

 برداشت کرد، یم استفاده هاشونیریدرگ اثر در اکثرا که ییها گلوله دراوردن

 :گفت و

 . باش زنت فکر به یستین خودت فکر به ، یریمیم یدار ، نزن حرف_ 

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 . دیغر و شد خم جلو به زخمش داخل رهیگ رفتن فرو با پوالد

 ...  ارین...  زبونت...  به...  منو...  زن.... اسم_ 

 

 :گفت و داشته نگهش دست با حسام که بخوره تکون کرد یسع و

 .. خوب یلیخ....  خوب یلیخ_ 

 



 دقت با و دیکش یپوف ، برداشت حرکت از دست و کرد سکوت پوالد یوقت و

 به با و گرفته رو بود نشده گوشت وارد ادیز یشانس خوش سر از که یریت

 مراحل تمام کم کم و دیکش رونیب زخم از  رو گلوله"  خدا اسم" اوردن   زبون

 جعبه داخل زدن هیبخ یبرا ینخ چیه که چند هر...  داد انجام رو زخم بستن

 داخل از رو شدیم استفاده زخم بستن یبرا مسلما که یپانج دیترد با پس نبود

 :گفت و برداشت لیوسا

 ؟یکن تحمل یتونیم....  پوالد ببندم پانچ با زخمتو دیبا_ 

 

 .دیتوپ یعصب و داد تکون سر پوالد

  هست؟ هم یا گهید راه مگه_ 

 

 کنار رو کرده دایپ که یا کننده حس یب از یکم ، گفته یا"  نه" لب ریز حسام

 پلک...  گذاشت زخم یرو رو پانچ قهیدق چند گذشت از بعد و کرد قیتزر زخم

 ، زخم شدن بسته بعد بالفاصله ، کرد پانچ رو زخم هم سر مشت بار چند و زد

 مبل ی لبه  ، شد خم جلو به کامال کنه حس رو درد تونست یم هنوز که پوالد

 . دیکش داد و فشرد هاش مشت نیب رو

 

 نیچن ی تجربه حال به تا ، دیکش عقب بالفاصله و کرد پانسمان رو زخم حسام

 . بده انجام نکارویا که بود مجبور اما نداشت رو یکار

 

 رو قرص اسم ، دیکش رونیب جعبه داخل از یقرص عجله با و زد پلک هم باز

 ی نحوه و داروها مورد در یاطالعات که کرد شکر رو خدا لب ریز و خوند

 . داشت خوردن ریت نیح در زخم از مواظبت

 

 :گفت و گرفت پوالد سمت به رو قرص

 . کنهیم بهتر حالتو کمی نیا بخور_ 



 

 زنان نفس نفس و داد قورت اب بدون...  گرفت رو قرص حرف یب پوالد

 :گفت

 . نشده یافتاب طرفا نیا یکس میاورد شانس االنم تا ، میوفتیب راه بهتره_ 

 

 :گفت نیح همون در ، رفت تهام سمت به و شد بلند ، داد تکون یسر حسام

 اد؟یم یک ارسالن ریام_ 

 

 . داد جواب و ستادیا پاهاش یرو یسخت به پوالد

 یراندازیت داشتن که بودن من افراد االن ،تا باشن دهیرس االن تا احتماال_ 

 جور هر دیبا فقط شه،یم دایپ سامیپل ی سروکله کم کم اما...  اما.... کردنیم

 سایپل نکهیا از قبل ممکنه....  ممکنه....   رونیب میبر مخمصه نیا از شده

 . ادیب سرمون ییبال رنیبگ دست به اوضاعو

 

 :گفت و افتاد راه در سمت به  داشت که یتوان تمام با و

 ...ایب سرم پشت و باشه اون به حواست تو ، رمیم جلوتر من_ 

 ...زخمت ، اما_ 

 نده لومون وقت هی که ببند هم دهنشو فقط... کرد شهینم شیکار...  میمجبور_ 

. 

 

 نکهیا از بعد ، دیکش سرک رونیب به.... کرد باز رو اتاق در اطیاحت با و

 :گفت شد راحت راهرو بودن امن از الشیخ

 . ستین یکس ارشیب_ 

 



 و گذروند نظر از رو اطراف  زنگ به گوش و داد هل جلو به رو تهام حسام

 .دیپرس

 اد؟یم طرف کدوم از ریت یصدا_ 

 

 .داد جواب و کرد پاک رو شیشونیپ یرو شده جمع عرق سالمش دست با پوالد

 ، ییرو روبه ی محوطه و نییپا ی طبقه از فعال_ 

 

 .داد ادامه گرفته ینفس

 نجایا از سشونیرئ باشن گفته تهام افراد به رفتن قبل اسد و اریکام احتماال_ 

 . ستین داشیپ اطراف و دور نیا یکس نیهم واسه ، رفته

 

 و سر از وضوح به که یعرق و زرد صورت دنید با ، داد تکون یسر حسام

 :گفت تنها ، ختیر یم پوالد صورت

 . میبر_ 

 

 با هم رو تهام و افتاده راه رفت یم راه کند وضوح به که یپوالد سر پشت و

 . کرد همراه خودش

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 ای کنهینم بشونیتعق یکس که بشه مطمئن تا شدیم رهیخ اطرافش به مرتبا حسام

 . بود نگران یطرف از ، نداره رو بهشون کردن حمله قصد

 . دید رو دستش لرزش شدیم وضوح به یحت که یپوالد حال نگران

 

 امکان لحظه هر و بود افتاده حال نیا به ادیز خون دادن دست از لیدل به مسلما

 .بده دست از رو یاریهوش داشت

 پس بود پابرجا قوت همون به هنوز درد اما بود شده بسته زخمش که چند هر

 هر شک یب چون وفتنین تله به تا گرفت یم کار به رو حواسش تمام دیبل حسام

 . شدندیم کشته دوسون

 

 کمال در رو تهام دیبا مهمتر همه از و بود یزخم پوالد ، بود نفر کی حسام

 . رسوند یم ها سیپل دست به سالمت

 

 . دیغر لب ریز ، رونیب کرد فوت تیعصبان با رو نفسش

 ... اگه که کنه رحم بهمون فقط خدا_ 

 

 پوالد کرده قطع رو حرفش سرعت به اطراف از یخش خش یصدا دنیشن با و

 .. زد صدا تونستیم که ییآوا نیتر اروم با رو

 .اطرافه نیا یکس انگار....  ریبگ سنگر جا هی باش زود...  پوالد...  پوالد_ 

 



 .داد تکون سر سوال عالمت به...  دیچرخ ، ستادیا پوالد

 :گفت و داد هل جلو به رو تهام حسام

  اطرافه نیا یکی ، راستت سمت ، طرف اون برو_  

 

 اشاره بود شده تلمبار هم کنار بزرگ لیوسا یسر کی که راست سمت به و

 چه دونست ینم صورت نیا ریغ در گرفتند یم سنگر دیبا... افتاد راه و کرد

 . ادیم شیپ یاتفاق

 

 به که یا لهیم دنید با...  کرد یبررس رو اطرافش ، نشستند سه هر یوقت

 بست لهیم به کرد یم تقال که رو تهام دست سرعت به بود وصل بایتقر وارید

 دادیم رو دهانش کردن باز یمعن احتماال که هاش دادن تکون سر به توجه یب و

 : گفت پوالد به رو

 تو...  باشه دهیرس هم ریام االن تا احتماال...  کنم چک اطرافو و دور رمیم_ 

 یکس نجایا...  امیب تا نخور تکون جات از پس بهتره ینر راه حالت نیا با

 . کنهینم داتونیپ

 

 ها دستگاه از یکی به یناراض یصورت و درهم یها اخم با رو اش هیتک پوالد

 :گفت لب ریز و داد

 . ارین در...  یباز سیرئ...  من واسه_ 

 

 یدست...  کرد ینم فروکش وجه چیه به پوالد غرور ، دیخند مهین نصفه حسام

 :گفت و زد پوالد سالم ی شونه به اروم

 .یبساز دیبا ، سمیرئ من که فعال_ 

 



 از بعد و داد تکون تاسف به یسر حسام که رفت حسام به یا غره چشم پوالد

 :گفت پوالد که بشه دور خواست هاش دست تو اسلحه کردن جا جابه

 . حسام خطرناکه ییتنها_ 

 

 نرمش خودش از پوالد اومد یم شیپ کم ، شد شوکه یا لحظه یبرا حسام

 .داد جواب و اومد خودش به عیسر اما بده نشون

 سر ییبال چه نداره خبر میکس ، میک من دونهینم نجایا کس چیه نباش نگران_ 

 ... اومده تهام

 

 .... شد دور سرعت به"  گردمیبرم زود"  گفتن با و

 

 

 

 ...بعد ساعت ربع

 

 

 ی همهمه از بود پر جا همه ، بود دهیخواب یاپیپ یها کیشل و ربارهایت یصدا

 ، بودند حاضر اونجا که ینیمسئول یها دادن دستور و ها مجرم ی  ریدستگ

 در دست به دستبند نداشت بودنش سیپل بابت یمدرک چیه نکهیا لیدل به حسام

 که یمامور بد بخت از اما برسه ازسالن ریام به زودتر چه هر تا بود تقال

 رهاش نه  و بود پرونده به نسبت اطالع یب ازافراد یکی بود کرده رشیدستگ

 . دادیم گوش حرفش به نه و کرد یم

 

 . دیغر و داد خودش به یتکو پوالد حال نگران

 . یکن فیک رمیبگ تو از یحالت ، بشن باز دستبندا نیا فقط_ 



 

 . داد هلش جلو به و کرد اخم مامور

 . وفتیب راه...  نزن اضافه حرف_ 

 

 . زد داد و خورد تکون هم باز حسام

 ... کهیمرت_ 

 

 . زد داد عجله با و ستادیا حرکت از راستش سمت در ، ریام دنید دیبا اما

 .... ریام_ 

 

 دنیشن با بود یعصب شدت به تهام و پوالد ، حسام نبود از که ارسالن ریام

 دست یها دست دنید با ، گشت صدا دنبال به سرعت به حسام ی  اشنا یصدا

 .زد داده و افتاد راه نیخشمگ حسام ی شده زده بند

 !  سرباز کن باز دستشو_

 

 یها دست بود که یشکل هر به...  کنه اطاعت تونست تنها اما خورد جا سرباز

 :گفت و کرد باز رو حسام

 ... مجرم قربان_ 

 

 . دیتوپ بهش و اومد حرفش نیب یتند به ریام

 ... یخوریم یخیتوب ، مسئولت به کن یمعرف خودتو برو....  نباشه حرف_ 

 

 .دیپرس حسام به رو و

 کجان؟ تهام و پوالد_ 



 

 . داد جواب عجله با و دهیمال رو دست مچ ظیغ با حسام

 . هستن که ییهمونجا برمتونیم ، دیکن خبر برانکارد با دکتر تا چند_ 

 

 . زد داد و دیکوب شیشونیپ یرو ضرب به ریام

   افتاده؟ پوالد یبرا یاتفاق_ 

 

 .داد جواب سرعت به حسام

 . نبود خوب اصال حالش یطرف نیا ومدمیم داشتم یوقت...   خورده ریت_ 

 

 به...  زد صدا رو نفر چند بلند یصدا با و فشرد بهم رو هاش پلک ریام

 :گفت شد ایمح طیشرا تمام نکهیا محض

  بده نشون راهو باش زود_ 

 

 ییصدا که رندیبگ شیپ در رو دادیم نشون حسام که یراه خواستند دو هر و

 . دیپرس سرشون پشت از لرزش از پر

 اومده؟ پوالد سر ییبال چه_ 

 

 

 

 

✨ 

✨✨ 



✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 افراد تمام  از...  افسون ان  یاطراف ی هیگر و صدا و سر از بود پر مارستانیب

 غائب فرد تنها...  داشتند حضور یهمگ خودش ی خانواده تا پوالد خانواده

 به موعد از زودتر یکم فرزند بدش حال و ادیز وحشت لیدل به که بود سارا

 که تفاوت نیا با ، بود یبستر پوالد مثل که ینیرحسیام و بود اومده ایدن

 در همچنان پوالد اما بود شده رفع خطر دکتر ی گفته به و شده عمل نیرحسیام

 از پرستار ای دکتر  یزمان چه دکتر نبود مشخص و بردیم سر به عمل اتاق

 .بدهند منتظر افراد به یخبر تا انیب رونیب اتاق

 

 اشک نکهیا بدون و نشسته ساحره کنار یا گوشه رمق یب و حال یب افسون

 . بود شده رهیخ عمل اتاق در به زهیبر

 دوستانش و مادر یها یدلدار نه و ساحره یها حرف نه ، دیشن ینم زیچ چیه

. 

 هیگر نه و دادیم گوش کنه هیگر دیبا نکهیا بابت مژده یتشرها و ها حرف به نه

 . داد یم نیتسک رو دلش زخم مهربان یها

 

 عمل اتاق به زدیم یدیسف به بایتقر که یصورت و خون به غرق یتن با پوالدش

 یم فشار قلبش به که یدرد حجم بود نتونسته هنوز افسون و بود شده برده

 . کنه درک رو اورد



 

 به که یزن دست از بود که یروش هر به و یسخت به اومدنش هوش به از بعد

 تماس ارسالن ریام با و کرده فرار ، بود ازش مراقبت  مسئول خودش ی گفته

 .بود

 

 همراه هم رو اون بود کرده مجبور رو ارسالن ریام بود که یروش هر به

 . ببرن خودشون

 اگر یحت بود گفته ، باشه اونجا دیبا و اتهیعمل نیا از یعضو هم اون بود گفته

 ریام و کنهیم دایپ رو پوالد شده یشکل هر به و وفتهیم راه خودش نبرنش

 یا فاصله با و یعل همراه به نکهیا شرط با دیتاک بار هزاران از بعد ارسالن

 . بود کرده قبول بشه یراه سرشون پشت ادیز

 

 کارخونه هیمتر چند در یعل همراه به اتیعمل  شروع زمان بیترت نیهم به 

 نکرده تعلل بود دهیرس گوشش به اتیعمل شدت تموم خبر یوقت و داشتند قرار

 متروکه ی کارخونه به رو خودش داشت سراغ خودش در که یتوان تمام با و

 .بود رسونده

 

 بعد رو ارسالن ریام که بود شلوغ محوطه یحد به ، بود نکرده دایپ رو پوالد 

 رو خودش بخواد نکهیا از قبل اما بود کرده دایپ یسخت به ساعت ربع حدود از

 .بود شده هاش حرف و حسام متوجه رهیبگ پوالد از یخبر و بده نشون

 

 ، بود ستادهیا حرکت از قلبش خورده ریت ، مردش ، پوالد که بود دهیشن یوقت

 بود که یشکل هر به اما بود زده خی هاش رگ در خون و شده دگرگون حالش

 و افتاده جونش به خوره مثل که یسوال و رسونده دونفر اون به رو خودش

 . بود اورده زبون به رو کرد یم انکار رو قتیحق

 ؟ اومده پوالد سر ییبال چه_ 

 



 چشم یجلو ، افتاد اتفاق عیسر یلیخ پوالد کردن دایپ و رفتن و ماجرا ی  باق و

 لباسش و بود بسته رو هاش چشم که ی،پوالد رو همسرش ناباورش یها

 .دادند انتقال مارستانیب به و گذاشتند برانکارد یرو ، رو بود خون به اغشته

 

 و یزخم به رهیخ تنها و نشسته امبوالنس داخل پوالد سر یباال راه طول تمام

 . داشتند رو خونش اوردن بند قصد امبوالنس داخل پزشک که بود یخون

 اشک قطره کی یحت و بود پوالد صورت ی لحظه به لحظه شدن دیسف شاهد

 . ختینر

 . تونست ینم اما بود بد حالش و سوختیم ، کرد یم درد هاش چشم

 . دادیم کشتنش به داشت نرم نرم قلبش و نداشت ختنیر اشک توان

 . بود نمونده براش یتوان و بود شده نیسنگ هاش نفس

 هر بود منتظر ، بود منتظر که بود نیا بود نرفته هوش از هنوز نکهیا لیدل تنها

 یخبر و رونیب ادیب عمل اتاق از و کنه رحم اش زده وحشت دل به یکس لحظه

 . برسونه بهش پوالد از

 

 ...  شد داده تنش به یتکون یخودخور و تفکر ی بحبوحه در ، اثنا نیهم در

 

 .. افسون افسون_ 

 

 . دیچرخ صدا سمت به و زد پلک جیگ اومده خودش به

 . کرد یم نگاهش نشسته خون به ییها چشم با و اخم پر مژده 

 . زد لب

  ه؟یچ_  

 



 دستش که یا وهیابم  هیبطر ، فشرد بهم رو هاش پلک تیعصبان سر از مژده

 : گفت و گرفته سمتش به رو بود

 . دهیپر رنگت ، بخور_ 

 

 تحکم با و گرفته رو بازوش و مژده که داد تکون سر مخالفت ی نشونه به

 :گفت

 . نزن هم اضافه حرف ، بخور گمیم_ 

 

 .داد جواب مظلومانه و دیکش یاه افسون

 . باشه_ 

 

 به و گرفت بود شده قبل از تر سرخ هاش چشم که مژده دست از رو یبطر

 بعد و خورد یبطر داخل نیریش اتیمحتو از قلوپ دو یکی ، برد لبش سمت

 :گفت و گرفته مژده سمت به رو یبطر

 . تونمینم گهید_ 

 

 . نشست رایسم کنار و شد بلند   گرفت افسون از رو یبطر مخالفت بدون مژده

 تکون با که ببنده رو هاش پلک خواست و داد خودش به یتکون هم افسون

 که یزن سمت به و دیپر جا از ناخوداگاه ، اومد خودش به عمل اتاق در خورد

 . دیپرس یمعطل یب...  رفت بود ستادیا عمل اتاق در یجلو

  ؟ چطوره شوهرم حال_

 

 . داد جواب فرسا طاقت یلحظات از بعد و کرد یمکث  پرستار



 یواحد نیهمچ مارستانیب تو االن متاسفانه...  یمنف او ، داره ازین خون به_ 

 دارن ازین یخون واحد نیا به زودتر چه هر هم ماریب و میندار دسترس تو رو

 ..... ماریب و میببر شیپ از یکار میتون ینم صورت نیا ریغ در

 

 [۳:۱۸ ،۲۰۱۹/۲/۵(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 اما افتاد یاتفاق چه دینفهم ، شد اهیس افسون یها چشم یجلو یا لحظه یبرا

 یحت کس چیه و داره یابیکم ی  خون گروه نیچن پوالد که افتاد ادشی یوقت

 و اوردند هجوم سمتش به بد افکار تمام ندارن یا یخون گروه نیهمچ خودش

 . بده دست از رو اش یاریهوش و بره نیب از مقاومتش شدند باعث
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 تنش تمام در درد که بخوره تکون خواست و کرد باز یسخت به رو هاش چشم

 .گفت یاخ لب ریز و بست رو هاش چشم زنان نفس نفس ، دیچیپ

 



 نیف یصدا دنیشن با اما کرد سکوت و بسته ضعف حس با رو هاش چشم و

 افسون دنید دیام به و کرد باز رو هاش چشم شدیم کشینزد که ییها قدم و نیف

 و ستادهیا کنارش هیگر حال در که ساحره دنید با اما سرچرخوند صدا سمت به

 .دیپرس و کرد اخم یکم زدیم لبخند

 ساحره؟ کجاست افسون_ 

 

 .داد جواب اش ینیب فشردن از بعد و کرد یاخم ساحره

  ریبگ زنتو سراغ بعد یایب هوش به بزار_ 

 

 :گفت و داد هیتک تخت به رو سرش ، زد زانو تخت کنار 

 . میشد زنده و میُمرد...  داداش خوبه حالت که شکر رو خدا_ 

 

 .داد ادامه بود لبخند با همراه که یلبخند با و کرده بلند رو سرش بعد

 .نباش نگران خوبه حالش افسونم_ 

 

 :گفت تحکم با اما فیخف چند هر...  کرد اخم قبل از شتریب پوالد

 . بگو راستشو...  نخورده تکون که مغزم خوردم ریت ، ساحره نگو دروغ_ 

 

 .داد جواب و دهیکش پوالد تن یرو ، رو ملحفه و شد بلند ، گرفت ینفس ساحره

 روح به ، خورد بهم حالش کمی یدار ازین خون به و بده حالت دید یوقت_

 .گمینم دروغ...  خوبه حالش مامان

 

 کار در یدروغ که شد مطمئن یوقت و شد رهیخ ساحره یها چشم به ممتد پوالد

 .دیپرس ستین



  نجا؟یا ادیب تونهیم یک_ 

 

 .داد جواب شاد و طبع شوخ معمول طبق ، داد باال ابرو ساحره

 .شتیپ اومدم من بده مگه ، بخوابه کمی بزار_ 

 

 لبخندش ساحره اما کرد سکوت...  داد جواب شتریب یاخم با رو لبخندش پوالد

 به یسر با و دیکش تر کینزد بود تخت کنار که یا یصندل ، کرد حفظ رو

 .کرد شروع افتاده ریز

 تا یحت ، دهید حال اون با رو تو ، اتیعمل محل بوده اومده سایپل با انگار_ 

 بود بد یلیخ حال میدیرس ما که بعد ، بوده امبوالنس تو مارستانمیب به اوردنت

 اتاق در به و بود نشسته گوشه هی...  ختیر ینم اشکم یحت ، زدینم حرف... 

 ...  بود رهیخ عمل

 

 دوست چه تا و ی  عصب پوالد کرد یم حس یراحت به ، داد قورت رو دهنش اب

 . داد ادامه مجبورا...  شه بلند داره

 بود شده شوکه یبدجور ، نکرد هیگر میکرد یکار هر میدیرس ما خالصه_ 

 توهم یدار ازین خون به گفت و رونیب اومد عمل اتاق از پرستار نکهیا تا.... 

 تو انگار...  ادیم ریگ یخون واحد نیا سخت ، هیمنف او ات یخون واحد که

 ...  نداشتن یا یخون یواحد نیهمچ مارستانمیب

 

 .داد ادامه ناراحت و دیگز لب

 میدید هوی نیهم سر...  یریمیم نرسه خون بهت زودتر چه هر اگه گفتن_

 هوشهیب هنوز هست یساعت چند هی االنم....  ماجرا یباق و رفت حال از افسون

 

 پوالد سر یباال رو ،خودش کرد بلند سر سرعت به پوالد خوردن تکون حس با

 : گفت شدیم شدنش بلند از مانع که ینیح در و رسوند



 کن استراحت...  باشه ، نباش نگران...  ادیم هوش به زود گفت دکتر یول_  

 .نتتیبیم و ادیم یزود اونم
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 چشم تو دروغ از یرد دنبال ، شد رهیخ ساحره یها چشم به مایمستق پوالد

 :گفت و گذاشت بالشت یرو ، رو سرش مجبورا و نکرد دایپ که بود هاش

  فقط...  خوب یلیخ_ 

 ؟یچ فقط_

 

 .دیپرس و داد رونیب رو نفسش حوصله یب 

  باصفا؟ تهام کردن؟ ریدستگ رو همه ؟یدار اتیعمل از یخبر_ 



 

 اولش یجا سر و زد پوالد ی  شونیپ به یا بوسه حوصله و صبر با ، ساحره

 .داد جواب...  برگشت

 تموم هیقض و کردن ریدستگ رو همه گفته بهمون بابا و دارم خبر که ییجا تا_ 

 .ماجراهاش یباق و دادگاه مونده فقط..  شده

 

 شدن رد با که ببنده رو هاش چشم دوباره خواست و داد تکون یسر پوالد

 .دیپرس بلند ییصدا با و سرعت به هاش چشم یجلو از یریتصو

 !سارا؟ و نیرحسیام_ 

 

....  بشه پوالد شدن بلند مانع تا رفت جلو دوم بار یبرا و دیگز لب ساحره

 .دیتوپ پوالد یجلو گرفتن   نیح در نباریا

...  خوبن همه...  بخواب من مرگ...  بخواب من جان...  بخواب پوالد بابا_ 

 اخرش خدا به...  بخواب فقط تو....  خوبن اشم بچه و سارا خوبه نمیرحسیام

 . یشد داغون یکاف ی اندازه به...  کنهیم باز سر زخمت

 

 .دیپرس اش دهیچسپ بهم یها دندون نیب از و ، فشرد بهم رو هاش دندون پوالد

 ؟ چطوره حالشون بگو قیدق بزن حرف...  خوب یلیخ_ 

 

 :گفت و داد رونیب تیعصبان با رو نفسش ساحره

 االن کردن عملش بود رخوردهیت تو مثل نیرحسیام ، گهید خوبن یچیه_ 

 چیه...  خوبن اش بچه و خودش شکر رو خدا کرد مانیزا ساراهم ، خوبه

 . نداره وجود ینگران یبرا یزیچ

 



 اورد دوابروش نیب و ینیب فاصل حد به یفشار اشاره و سبابه انگشت دو با و

 : گفت و

 تو فقط ، امیب بخورم یزیچ یقرص هی رونیب رمیم ، کنهیم درد سرم کمی من_ 

 . خوادیم مراقبت یلیخ زخمت گفت دکتر...  نشو بلند...  بخواب خدا رو

 

 . داد تکون سر حوصله یب و بالجبار پوالد

 . نجایا بفرستش شد داریب افسون دقت هر اما خورمینم تکون..  خوب یلیخ_ 

 

 قهیدق چند از بعد...  شد خارج اتاق از...  داد تکون یسر حرف یب ساحره

 نیح همون در و رفته بوده افسون ی پرونده مسئول که یدکتر سمت به گشتن

 :گفت و گرفته تماس پدرش با

 فقط پوالد شیپ برو شما ، خودش شیپ رمیم بعدش افسونم دکتر شیپ من بابا_ 

 بفهمه اگه هوشهیب گفتم بهش فقط من ، ها هیتیوضع چه تو افسون ینگ بهش

 . شهینم بند جا هی خداست دست اومدنش هوش به و داره یعصب تب افسون

 

 ت  یوضع دکتر از تا کرده قطع رو تماس پدرش به شتریب یها هیتوص از بعد و

 . بپرسه رو افسون ی  اریهوش د  یجد
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 یساعت دکترش ، گذشت یم دنشیخواب تخت یرو حرکت یب از ساعت چند

 خوش بود گفته... بود کرده چک رو تشیوضع و تب ی درجه و اومده قبل

 ... ومدهین در پا از اما دهیرس مارستانیب به یبد وضع نیچن با که بوده شانس

 خون بهش ، یبحران تیوضع اون تو و دهیرس دادش به مژده که بود شده مطلع

 .... کرده اهدا

 افسون نبود از رو هاش دندون و کرده شکر رو خدا...  بست رو هاش چشم

 . فشرد بهم

 و تهام و نشسته ثمر به هاش تالش تمام بالخره که کرد شکر رو خدا

 ... فشرد بهم افسون نبود سر از رو هاش دندون و ان شده نابود التشیتشک

 

 الشیخ دیبا اش خانواده یاعضا یباق و خواهر ، پدر حاتیتوض به توجه با

 . نهیبب رو افسون داشت دوست شدت به و بود یعصب اما بودیم راحت

 

 یپوف....  خوردیم بهم حالش بود شده خیم تخت به نکهیا از تیوضع نیا از

 :گفت لب ریز و دیکش

 ...انقدر نه اما ساعت چند یهوشیب...  بگن راستشو دارم شک_ 

 

 رو نفسش...  شد رهیخ بود برده خوابش بایتقر که پدرش به و چرخوند سر و

 جیگ با شدنش بلند اما بره در سمت به و شه بلند کرد یسع...  داد رونیب خسته



 که یتیوضع نثار یفحش لب ریز برگشته سرجاش به مجبورا پس بود همراه

 . دوخت چشم سقف به و کرد بود شده گرفتار درش

 

 رهیبگ افسون از یخبر و رونیب بره اتاق از تونهیم چطور که بود فکر نیا در

 .دیشن رو پدرش یصدا بعد یا هیثان که

  کنه؟یم درد تییجا ؟ یخوب ؟ پوالد_ 

 

 .داد جواب و کرد اخم...  دیچرخ صدا سمت به

 . ستین یزیچ...  خوبم_ 

 

 بود نکرده یراض رو پدرش بود داده که یکوتاه و مختصر حیتوض انگار اما

 .که دیشن دوباره و

 ؟یافسون نگران_ 

 

 کنار که یکوچک خچالی به...  بود یعصب ، بود مغرور ، گرفت رو پدرش از

 :گفت یا جمله تک لب ریز و شد رهیخ بود کرده خوش جا وارید

 . نگرانم...  اره_ 

 

 

 .دیپرس و شد بلند...  زد لبخند بیحب

  شش؟یپ یبر یخوایم_ 

 

 

 :گفت بیحب که نداد یجواب...  فشرد بهم رو هاش لب



 خودت به و یبر راه دینبا اصال وضعت نیا با...  ارمیب لچریو هی رمیم_ 

 . یاریب فشار

 

 .داد جواب...  انداخت نییپا رو نگاهش پوالد

 ! ممنون_ 

 

 

____ 

 

 

 .بعد ساعت ربع

 

 رو شب که مهربان به رو و کرد متوقف افسون تخت کنار رو لچرشیو بیحب

 :گفت بود کرده رفتن به مجبور رو مژده و رایسم ، بایز و مونده افسون کنار

 .  یینجایا یاومد یوقت از...  دخترم بخور یزیچ هی رونیب میبر_ 

 

 :گفت و کرده پوالد به رو و

 کنه کمکت رونیب یبر اتاق از یخواست اگر سپرمیم محافظا از یکی به_ 

 . یبزن صداش یتونیم یخواست وقت هر...

  

 ... شدند خارج اتاق از دو هر و کرده همراه خودش با رو مهربان  و
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 ، رو اش یشونیپ کرد خم جلو به رو خودش یکم پوالد در شدن بسته از بعد

 :گفت داشت خش و شده بم که ییصدا با و گذاشته افسون سرد دست یرو

 به یچ واسه...  که بودم داده قول...  وفتهینم برام یاتفاق چیه گفتم بهت_ 

 ...   المصب یاورد فشار خودت

 

 سر از ، شد منتقل پوستش به تنش یسرد ، فشرد افسون دست به رو سرش

 بایتقر صورت به و کرده بلند رو سرش بالفاصله و خورد تکون قبلش ترس

 افسونگر تونست ینم...  اومد جوش به خونش....  دوخت چشم افسون دیسف

 با و لب ریز...  باشه خونسرد و نهیبب شکل نیا به رو  ا کدندهی و لجباز

 :گفت خشونت

...  گردمیبرم رمیم گفتم...  هوا به سر ی دختره کنمیم هتیتنب یبش که داریب_ 

 ... که یبکش خودتو نگفتم

 

 از بود متنفر...  کرد سکوت گذاشته افسون دست یرو ، رو سرش دوباره و

 عاجزه دیدیم یوقت شدیم بد حالش...  هیتیوضع توچه افسون دونست ینم نکهیا

 ...  همسرش کردن مداوا از



 

 محکم و کرده بلند رو سرش ، کرد اخم گذشت ذهنش از یفکر ناگاه به اما

 .... دیکوب اش یشونیپ یرو

 

 شرح و داده تکون رو لچرشیو یکم دست کی ،با بود که یسخت هر به

 اروم و کرده خوندن به شروع... برداشت تختش یجلو از افسون تیوضع

 . شد تر یعصب و یعصب اروم

 

 رو هاش چشم بعد و دهیچرخ تیوضع شرح و افسون یپ در بار چند نگاهش

 :گفت لب ریز...  فشرد بهم

 ...  داریناپا تیوضع ، یعصب شوک و تب_ 

 

 نداشت رو یزیچ نیچن توقع...  دیکوب اش یشونیپ یرو دوم بار یبرا و

 از یکار چه دونستینم...  دوخت افسون به رو نگاهش مستاصل و مات...

 از دست نیا دهیشن...  بود باخته رو هیقاف پاک و بود بد حالش...  ادیبرم دستش

 .شد یم ختم مرگ به اومد ینم هوش به فرد اگر گاها ها یهوشیب

 

 :دیتوپ بایتقر و شد نیسنگ نفسش

  یریبم یکرد غلط_ 

 

 نگفته افسون به نکهیا از قتایحق ، انداخت نییپا رو سرش و کرد سکوت بعد و

 یبرا یوقت که چند هر ، بود مونیپش رهیم کارخونه به مجهز و یبانیپشت با بود

 رفته هوش از افسون حاتشیتوض شروع از قبل و نکرده دایپ ایقضا دادن شرح

 ...  بود

 سوختیم داشت که یادیز تحرک از زخمش و شونه ، دیکوب پاش به رو مشتش

 داشت دوست مرد هی عنوان به...  کنه متوقف رو خودش تونست ینم اما



 بار نیا هست که یشکل هر به داشت دوست...  بکشه ادیفر و بزنه حرف

 . تونست ینم...  شد ینم اما ببره نیب از رو قلبش یرو نیسنگ

 

 ینم بود دهیکش دراز یواکنش چیه بدون تخت اون یرو افسون که یزمان تا

 . شدینم خوب حالش ، رهیبگ اروم تونست

 

 ، رو هاش لب و شد بلند یسخت به...  دیکش جلوتر یکم رو لچریو ، دیکش یاه

 . دیخروش و زده اش یشونیپ به یا بوسه...  گذاشت افسون ی  شونیپ به یرو

 افسون قسم نگات به...   برام اریب در یباز لیچرچ برگرد ، یلعنت برگرد_ 

 یمقدسات هر به رو تو...  دارم دوستت المصب... ارهینم دووم تو بدون پوالد

 . برگرد یدار اعتقاد بهش که

 

 توانش شدن تموم از بعد و نکرد افتیدر افسون از یجواب چیه یوقت اما

 ... دیکش اه و برگشته لچریو یرو مجبورا

 

 دکتر با دیبا...  شد خارج اتاق از و زده صدا رو بود گفته پدرش که یمحافظ

...  رفته سمتش به....  کرد دایپ رو دکترش هم زود یلیخ و زدیم حرف افسون

 ....  کرد یمعرف رو خودش

 ... دیشن جواب و کرد مطرح رو داشت که یسواالت

 .دیپرس اطیاحت با رو اخرش سوال

 بشه؟ یمنته مرگ به یهوش یب نیا که ممکنه دکتر_ 

 

 و شد یجد...  داد باال رو نکشیع سرانگشت با ، بود انسالیم یمرد که دکتر

 :گفت پرده یب



 بیاس انسان مغز و ذهن به واقع در ها شوک مدل نیا...  هست امکانش بله_ 

  اما...  داره وجود یاتفاق هر امکان پس کنهیم وارد فشار و

 

 با و اومده در صدا به جرشیپ که بده ادامه خواست و گذاشت جلو به قدم کی و

 :گفت عجله با پوالد به ینگاه مین

 . یباش هم شما بهتره...  حافظ یاقا خانومت اتاق سمت به رمیم دارم_ 
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 عادت طبق و دیکش رونیب تن از اطیاحت با یعصب و خسته رو اش یمشک کت

 مبل یرو و کرد باز رو اش یمشک لباس یی  باال ی دکمه ، انداخت مبل یرو

 در تنش پر روزها نیا در یجار اتفاقات   تمام...  بست رو هاش چشم نشسته

 . بودند عبور حال

 

 یکم دلش...  فشرد بهم رو هاش دندون گذشته اتفاقات یاداوری با و دیکش یاه

 !  سکوت و خواست یم ارامش



 

 :گفت لب ریز

 . ام خسته_ 

 

 یوانیل که مهیحک به رو و کرد باز چشم ، دیرس گوشش به که یتق یصدا با و

 :گفت بود داده قرار روش به رو مویابل شربت

 .... ممنون_ 

 

 . دیپرس تیجد با مهیحک دلسوز نگاه به رو بعد و کرد یمکث

 .ندونم من که یزیچ امروز؟ نیداشت یمشکل افتاده؟ یاتفاق_ 

 

 گذاشت کنار رو دشیترد... ستادیا تر صاف بعد و شد دستپاچه یکم مهیحک

 :وگفت

 ... گذشته روز چند مثل امروزم اقا نه_ 

 

 رو شربتش وانیل ، کنه کم اش شونه درد از یکم تا کرد صاف رو کمرش 

 .دیپرس حوصله یب و کرده اخم پس بود اشتباه یزیچ نظرش به ، برداشت

 کردن دست دست نهمهیا ی دهیفا...  خانوم مهیحک بگو....  افتاده یاتفاق پس_ 

  ؟ هیچ

 

 .داد جواب و انداخت نییپا رو سرش مهیحک

 دیشا دیکن عوض هوا کمی....   ؟یحیتفر ، یگردش نیبر نیخواینم سر هی اقا_ 

 خوب حالتون شما یوقت ادیم در یسرد از هم خونه نیا...  شه خوب حالتون

 .باشه



 

 .داد جواب و دینوش رو شربتش ، زد یپلک پوالد

 .بدم انجام رو اونا دیبا...  دارم کار یلیخ فعال_ 

 

 ینفس...  دینشن هم یاعتراض ای جواب اما ومدین خوش مهیحک مزاج به حرفش

 :گفت و شد بلند...  گرفت

 . اتاقمم تو بود یکار اگر...  کنم استراحت کمی رمیم_ 

 

 . افتاد راه اتاقش سمت به برداشته رو کتش و

 که گذشت نظرش از  ، انداخت اتاق کیتار یفضا به نگاه مین شد که اتاق وارد

 ... سرده واقعا خونه نیا...  گه یم راست خانوم مهیحک_  

 

 حسرت با و انداخت تخت به ینگاه مین...  زد رو برق دیکل و رفته جلو و

 .  شد کمد یراه

 . دیپرس خودش از نیح در

  بود؟ بد کارم انقدر   ؟ میدیرس نجایا به که شد یجور چه_ 

 

 . داد جواب خودش به خودش و

 تیواقع وفتهیب یاتفاق نیچن نکهیا از قبل ، زودتر دیبا...  بود بد یلیخ کارت_ 

 ...  افسونم و اوفتاد ینم یاتفاقات نیچن یبود گفته اگر که یگفت یم افسون به رو

 

 تکون رو سرش ، کرد قطع رو افکارش شدنه یعصبان حال در کرد حس یوقت

 ی  حاو یها جعبه از یکی با دستش دنیچرخ نیح در... دیچرخ باز و داد

 . کرد سقوط نییپا به جعبه و کرد برخورد ساعتش



 

 .دیشن که برداره رو جعبه تا شد خم بعد...  شد رهیخ جعبه به یا هیثان

 بود؟ یچ یصدا ؟ پوالد شده یچ_ 

 

 .داد جواب و برداشته رو جعبه

  ؟ شد بهتر سردردت...  ؟یدیرس تازه ، ستین یزیچ_ 

 

 تا رو ملحفه... کرد پوالد به رو پشتش بعد گفته" یاهان"   ابتدا در افسون

 .داد جواب و دیکش باال گردنش

 ...  رسوندن سالم نایا مامان ، دمیرس تازه اره_ 

 

 ، رو دستش و نشست تخت یرو...  برگردوند سرجاش به رو جعبه پوالد

 طنز از یمخلوط کردیم یسع که یلحن اما خسته..  گذاشت افسون یبازو یرو

 .دیپرس باشه

 پوالدت دل بشم؟ واقع عفو مورد ستین قرار نمیبب بگو حاال.... باشن سالمت_ 

 که نجایا از نمیا کردن ینم ولت نایا مادرت که مارستانیب از اون...  دیپوس

 ها کنمیم دایپ محبت کمبود...  یریگینم لیتحو رو ما خودت

 

 :گفت ربط یب و کرد نازک پوالد یبرا یچشم پشت برگرده نکهیا بدون افسون

 ... ینر ییجا....  میدعوت نایا بابات خونه امشب_ 

 

 بعد و کشونده افسون ی گونه به بوسه...  شد خم ، دیکش یپوف کالفه  پوالد

 :گفت و دیخند کرد تقال به شروع افسون یوقت...  گرفت گوشش از یگاز

 ...  هستم...  زمیعز هستم_ 



 

 :گفت کشدار و برده گوشش ریز رو سرش افسون شدن اروم از بعد و

 من مال کامل کامل   گهید خوامیم...  کنمیم مشخص رو یعروس خیتار امشب_ 

 . یبش

 

 ، اوردهین خودش یرو به اما شد گرم تنش و انداخت گل افسون یها گونه

 درهمون دیکش سرش یرو ، رو ملحفه....  کرد ازاد پوالد دست از رو خودش

 :گفت نیح

 . بکن خوادیم دلت کار هر_ 
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 و بسته رو یورود در شد خونه وارد بهش توجه بدون که افسون سر پشت

 . فشرد بهم رو یها لب...  داد رونیب صدا یب رو نفسش...  شد خونه وارد



 حاضر وجه چیه به و نداشت دادن نشون نرمش به یا عالقه لجبازانه افسون

 یحدود تا که بود واقف موضوع به هم پوالد یطرف از...  ادیب کوتاه نبود

 . داره حق افسون

 

 و بود خورده ریت پوالد...  بودند برگشته و رفته مرگ به کینزد دوشون هر

 . بود رفته فرو یطوالن یا یهوشیب در افسون

 . بودند گذاشته سر پشت رو مرگ و دهیکش درد یقیطر به کدوم هر

 

 ییرایپذ قسمت از خنده و صحبت یصدا دن  یشن با بعد اما کرد اخم ابتدا در

 :گفتن با و نشوند لب به محو هرچند یلبخند ، داد تکون یسر

 ...  ستمین پوالد ارمین دست به دلشو_  

 خانواده افراد تمام سمت از و داد سالم بلند...  شد ییرایپذ وارد بیج به دست

 . کرد افتیدر ییگو امد خوش

...  بودند حاضر افسون خانواده ی اضافه به اش خانواده یاعضا تمام

 اخم به مسئله نیهم و شده متوجهش افسون تنها که زد یشخندین نامحسوس

 بالخره و مطلع مشیتصم از رو ها خانواده خوادیم پوالد دونستیم...  واداتش

 .کنه مشخص رو ازدواجشون خیتار

 

 پوالد به تونست ینم ظاهر در اما شناختینم سرازپا باطن در و دونست یم

 نیهم به ، کنه هشیتنب تونهیم که ییجا تا داشت میتصم و بده نشون خوش یرو

 :گفت بشنوه پوالد فقط که یشکل به ریز نشست کنارش پوالد یوقت لیدل

 . باشم گفته ، یکن مشخص خویتار ستمین یراض من_  

 

 کرد بش و خوش خانواده یاعضا تمام با یوقت و داد باال ییابرو مچهین پوالد

 :گفت لب ریز و متقابال

 ...  جان لیچرچ بشنوه دهنت از خدا_ 



 

 یحرف بخواد افسون نکهیا از قبل ، زده افسون ی  حرص صورت به یلبخند و

 :گفت بلند بزنه

 رو یا مسئله نجانیا همه که حاال خواستمیم....   خانوم بایز ، بابا...  دیببخش_ 

 . کنم مطرح

 

 و زد لبخند شتریب ، کرد افتیدر سقلمه افسون سمت از  شد تموم که حرفش 

 .داد ادامه

 که حاال...  میکن مشخص رو یعروس خیتار که وقتشه گهید کنم یم فکر_ 

 عقد تو میبخوا که نداره هم یلیدل نداره وجود یخطر چیه و شده تموم یچ همه

 ... میکن برگزار رو یعروس مراسم دیبد اجازه خوامیم ازتون...  میبمون

 

 یرو دست ، اومد حرف به که بود بیحب نفر نیاول کرد سکوت پوالد یوقت

 :گفت تیجد با و گذاشته دست

  خانوم؟ بایز یچ شما ، ندارم مسئله نیا با یمشکل من_

 

 یشوخ به بعد و داد باال ابرو...  انداخت پوالد و افسون به یمهربون نگاه بایز 

 :گفت

 اخماش ماشاهلل...  ستین یراض خانومت انگار پسرم یول ندارم یمشکل من_ 

 . شهینم وا هم از

 

 گرفته قرار همه توجه مرکز نکهیا لیدل به ، شد باز هم از بالفاصله افسون اخم

 :گفت  پوالد ی روزمندانهیپ نگاه ریز مجبورا و یسخت به و شد سرخ بود

 . دارم سردرد کمی فقط ، خدا به ستین یزیچ مامان نه_ 

 



 :گفت و داد افسون لیتحو"  کن رنگ خودتو" هیمعن به یتر پررنگ لبخند بایز

 ...  شکر رو خدا خوب...  نطوریا که_ 

 

 .دیپرس پوالد از و

 ن؟یدار نظرتون مد ویخاص میتا نمیبب بگو پسرم خوب_ 
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 یسخت به کرد افتیدر افسون سمت از رو یپنهون ی سقلمه نیدوم یوقت پوالد

 :گفت بعد و کنه کنترل رو اش خنده تونست

 مراسم نکهیا میخوایم که یزیچ اما ستین نظرمون مد یخاص زمان تشیواقع_ 

 یجا به خوادیم دلمون شتریب...  یخانوادگ کیکوچ مراسم هی حداقل ای میرینگ

 مراسم هی میباش توجه مرکز مداما ریاخ اتفاقات خاطر به و میریبگ مراسم نکهیا

 مسافرت هی اونم...  مسافرت میبر بعدش و مویریبگ جور و جمع و کیکوچ

 ... شتریب ای ماه کی اندازه به دیشا مدت یطوالن

 

 .دیپرس افسون به رو و دیچرخ یکم کنه تیاذ رو افسون نکهیا یبرا و



  ؟ افسون نه مگه_ 

 

 لب سوالش دنیشن با بود داده قرار شماتت مورد رو پوالد دل در که افسون

 افتاده تله در که یکس مثل و داد قورت رو داشت پوالد از که یحرص...  دیگز

 :گفت کنه اطاعت مجبوره و

 ... خوامیم نویهم منم..  اره... ا_ 

 

 با یعصب ، انداخت نییپا رو سرش و نشونده لب به یمصنوع یلبخند و

 :گفت خودش

 . دایناپ سرش اون پوالد ارمیب سرت به ییبال_ 

 

 و ها مخالفت و اش  خانواده یها حرف به هاش کردن غرغر نیح در و

 بحث و پوالد از یکم نکهیا یبرا و شد خسته نکهیا تا داد گوش هاشون موافق

 نشسته کنارش کم یا فاصله با که ساحره به رو رهیبگ فاصله ازدواجشون

 :گفت

 همون که هم سارا...  شده تنگ براش دلم ، مینیبب رو سارا یکوچولو میبر_ 

 کنه استراحت کمی دهیخواب دخترش تا خوادیم اشه خسته گفت اتاق تو رفت اول

 . دارهیب ندارم شک اما

 

 بهش تینها یب بود اومده ایدن به خواهرش ، سارا دختر یوقت از که ساحره

 :گفت پدرش به رو و شد بلند ، کرده استقبال افسون شنهادیپ از شده مند عالقه

 یمشکل...  اسمان شیپ میریم افسون من...   اومدم حرفتون نیب ، دیببخش بابا_ 

  ست؟ین

 

 . داد تکون یسر لبخند با بیحب



 . دیبر دخترم نه_ 

 

 :گفت شدیم بلند داشت که یافسون به رو بایز اما

  ؟یبد یزیچ ، ینظر یخواینم ها مهمه تیعروس خیتار مامان_ 

 

 .داد تکون یسر افسون

 دونهیم..  زدم حرف پوالد با یلیخ موردش در قبال ، هست پوالد مامان نه_ 

 . خوامیم یچ من

 

 . افتاد راه ساحره سر پشت"  اجازه با" گفت از بعد و 

  

 

 

  ________ 

 

 

 

 بعد رو اسمان حاال و بود گذشته کمتر هم دیشا ای و ساعت کی حدوده در دیشا

 یم راه راهرو تو داشت و گرفته اغوش در بود داده ریش بهش سارا نکهیا از

 یعمل خاطر به بود گفته اسمان به دادن ریش از بعد سارا....  بخوابونتش  رفت

 بده رو تلفنش جواب تا بود رفته هم ساحره و بکشه دراز یکم دیبا داشته که

 و بردندیم سر به ییرایپذ داخل هم رضا و پوالد ، رایسم ، بیحب ، بایز.... 

 . نداشتند بود رفتن راه حال در افسون که یسمت به یدید چیه

 



 یم نقشه پوالد کردن   هیتنب یبرا داشت ، اسمان دادن تکون نیح و بود تنها

 دور یدست اومد خودش به یوقت و رفت نیب از سرعت به ییتنها نیا اما دیکش

 . کرد یم نوازش رو اسمان داشت یا گهید دست و شده حلقه کمرش

 

 :گفت حوصله یب و داد صیتشخ رو پوالد ضور.ح یراحت به

  نجا؟یا یاومد یچ واسه_ 

 

 .دیشن گونه نجوا...  کرد نوازش رو کمرش پوالد گرم و بزرگ دست

 .بود شده تنگ زنم واسه دلم_ 

 

 . زد هیکنا گفته یشیچ افسون

  ؟یگرفت زن مگه زن؟ کدوم_ 

 

 و شد رهیخ افسون یها چشم به مایمستق و یناگهان ، شد متوقف پوالد دست

 .دیپرس

  افسون؟ یچ یعنی_ 

 

 بود شده رید یکم ها حرف نیا یبرا انگار اما شد شیرو ادهیز متوجه افسون

 .اورد زبون به بودنش بد ای خوب گرفتن نظر در بدون رو یبعد ی کلمه چون

 . شمینم محسوب زنتم پس یعروس به ستمین یراض گفتم که من_ 

 

 از بعد رو افسون که کرد روشن پوالد وجود تو یاتش چنان کلمه چند نیهم و

 . ترسوند ها مدت



 رو افسون یپهلو ، نوازش یجا به دستش...   اومد سر به پوالد تحمل بالخره

 :گفت خشونت با گوشش ریز و زده چنگ

 ...  خانوم افسون دمیم نشونت خونه میرفت یوقت نبودنتو ای بودن زنم_ 

 

 تنها بود شده دچارش که یشوک تو رو افسون و کرد رهاش سرعت به و

 . گذاشت

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

 

 [۲:۱۰ ،۲۰۱۹/۲/۱۶(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 در اما شد ادهیپ نیماش از مانند قهر یحالت با شد متوقف نیماش نکهیا محض به

 . دیترس یم قتیحق

 پس شد خواهد هیتنب شک بدون که دونست یم و شناختیم یخوب به رو پوالد

 .کنه دایپ نجاتش یبرا یراه بعد  ، کنه فرار دادیم حیترج

 

 . شد متوقف پوالد توسط اتاقشون درگاه در و بود دهیفا یب تالشش که چند هر

 :گفت دهیترس  ، کردن یباز شینما به اصرار با و گفته ینیه

 ؟یگرفت بازومو چرا ، پوالد چته_

 



 :گفت زیت داده باال ییابرو جوابش در پوالد

 چمه؟ که_ 

 

 زل هاش چشم به مایمستق ، کرده حلقه افسون کمر درو محکم رو هاش دست و

 :گفت زده

 ...هیچ حرفات اون ی جهینت  دمیم نشونت خونه میدیرس ، که بهت گفتم_ 

 

 

 .دیپرس کنان پته تته و کرد درشت چشم ، افتاد تپش به افسون قلب

  ؟یچ... چ_ 

 

 از تر محکم پوالد اما کنه ازاد رو خودش پوالد چنگال از خواست تقالکنان و

 .دیپرس خشونت یکم با و داشته نگهش قبل

 ... خوب ؟یستین یعروس گرفتن به یراض ینگفت ؟یستین زنم ینگفت_ 

 

 .کرد اضافه و کرده زیر رو هاش چشم و

 بودن زنم بدم نشونت خوامیم...  یش یراض کنم یکار هی خوامیم...  خوب_ 

 .یکن یشوخ من با کلمه نیا با دینبا و یچ یعنی

 

 تشیهدا جلو به ، بده یمهلت بود اومده بند زبونش که افسون به نکهیا بدون و

 کرد زمزمه و کرده

 ...  کوچولو لیچرچ یشیم زنم واقعا امشب_ 

 



 هل تخت یرو ، بشه متوقف نکهیا بدون رو افسون و بست سرش پشت رو در

 . بست رو فرارش راه بازوهاش نیب کردنش یزندان با سرعت به ، داده

 

 دو هر زنان نفس نفس افسون ،  دیرس افسون لباس ی لبه به پوالد دست یوقت

 :گفت و داد فشار پوالد ی نهیس به رو دستش

 . خدا رو تو...  من جون پوالد_ 

 

 :گفت وار خشونت ، کردنش رها بدون و کرد اخم اما پوالد

 سرجاش ازم تتیعصبان و یریدلگ...  المصب نده قسم...  افسون نده قسم_ 

 ... یستین زنم یبگ و یریبگ کم دست منو رتیغ یندار حق اما

 

 زمزمه گرفته و دار خش قبل از تر میمال ، برده افسون گردن ریز رو سرش و

 . کرد

 یرتیغ و ادیم جوش به خونم که معلومه ، زنهیم یحرف نیهمچ روم جلو زنم_ 

 رمیبگ اسون بخوام که دهیرس ارامش به ایراحت نیا به مونیزندگ مگه...  شمیم

 دلش یچ هر بزار ستین یمشکل بگم بخوام که میدیرس بهم اسون مگه... 

 . بگه خوادیم

 

 یم پوالد به رو حق کامال...  دیدو افسون یها چشم به اشک ، کرد سکوت و

 هاش چشم یجلو از شینما ی   صحنه مثل گذشته اتفاقات تمام لحظه در ، داد

 ... شد مونیپش و گذشتند

 !  یشرمندگ و یناراحت شد ، مردش ی  عصب و گرفته یصدا دنیشن ی جهینت

...  دیکش پوالد ستبر ی نهیس یرو وار نوازش رو هاش دست ، دیگز لب

 . زد  لب داد خودش به یجرات

 . کردم یرو ادهیز...  جان پوالد دیببخش...  یدار حق_ 



 

 رها رو افسون...  کرد باز رو هاش دست ، گرفت ینفس پوالد ، جواب در

 :گفت تیجد با حالت همون در ، دیکش دراز کنارش سقف به رهیخ و کرده

 دفعه...  افسون نکن تکرار حرفو نیا یطیشرا چیه تحت و وقت چیه گهید_ 

 ...  شمینم ماجرا الیخ یب ایراحت نیا به بعد ی

 

 :گفت و دیکش افسون یرو رو ملحفه ، اورده سرش به یفشار و

 ... بخواب_ 

 

 یسع اما هیعصبان هنوز پوالد  که نداشت شک... دیدو افسون یگلو به بغض

 رفتن قصد انگار که یپوالد به رو ناراحت...  داره خودش کردن کنترل در

 .دیپرس داشت

 ؟ یریم کجا_ 

 

 .داد جواب...  چرخوند یکم رو سرش پوالد

 . رمیبگ دوش رمیم_ 

 

 به قبل از شتریب یناراحت ، دید رو  پوالد یها چشم ی  سرخ افسون فضا اون تو 

 یا هیثان...  رفت فرو فکر به پوالد کردن اروم صدد در و انداخت چنگ قلبش

 گرفت رو مشیتصم یان به اما شد سرخ کرد خطور ذهنش به که یفکر از بعد

... 

 

 . زد صداش

 ... لحظه هی پوالد_ 

 



...  گرفته رو پوالد لباس یانتها بشه دور ازش کامال پوالد نکهیا از قبل و

...  کرد حلقه کمرش دور رو هاش دست نرمک نرم...  دیکش جلو رو خودش

 :گفت خجالت از پر و گذاشت کتفش دو هر نیب رو سرش

  رینگ من از نگاهتو.... امشبو به...  میش اروم باهم بزار...  نرو....  بمون_ 

 باشه؟...  صبح فردا یبرا بزار  بهمو کردن یتوجه یب و کردن هیتنب... 
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 در پشت از که یگر افسون ییها حرف به و داد باال ییابرو ، کرد یمکث پوالد

 .دیپرس و کرد اخم ، داد باال ییابرو بعد ، کرد فکر بود گرفته اغوشش

 بمونم؟ یخوایم_ 



 

 با داده تکون بود چسپونده کمرش به که رو سرش دردسرش پر افسونگر

 . زد لب خجالت

 بمون...  اره...  ا_ 

 

 یدما کرد حس و افتاد انیغل به هاش رگ تو خون   ، شد برپا وجودش تو یاتش

 و شده مسلط خودش به قیعم ینفس گرفتن با اما رفتنه باال حال در کم کم اتاق

 .دیپرس تیجد با

 ازم؟ یترس ینم ؟ بمونم یچ یبرا_ 

 

 نیچن به دادن جواب اما بود دهینپرس یسخت سوال پوالد ، خورد جا افسون

 شرمزده که چند هر....  اورد نشیریز لب به یفشار...  نبود هم اسون یسوال

 به اما سردشه کرد یم اش خفه داشت که ییگرما بر عالوه کردیم حس و بود

 ...  ستین چاره راه کردن فرار که دونست یم یخوب

 

 نیا اما باشه سخت گذاشتن یزندگ از یدیجد ی مرحله به پا دیشا نظرش از

 محافظت ازش وجودش تمام با پوالد نداشت شک و رفت یم دیبا که بود یراه

 رو داشت سراغ خودش در که یجرعت تمام پس ورزهیم عشق بهش و کنهیم

 .داد جواب و کرد جمع

 یعنی نه....  یخوا یم اگه یعنی..  چون یبمون خوامیم..  ترسم ینم... ن_ 

 ... 

 

...  بود سخت تینها یب نیچن نیا ی خواسته گفتن قتایحق ، گرفت ینفس بعد و

 چشم با  اخر دست و داد قورت رو دهانش اب ، دیکش نفس سرهم پشت بار چند

 :گفت بلند بایتقر شده بسته ییها

 ...  خوامیم... تو و من...  میبرس ارامش به باهم خوامیم_ 



 

 دایپ یمهلت که بده ادامه تا کرد مشت کرده پوالد کمر دور از رو هاش دست و

 . شد شیزندگ مرد یها لب گرفتار لبهاش ، نکرد

 

 ! ینشدن تمام و عطش پر ، دیبوسیم سخت پوالد

 کنار رو سرش بود که یسخت هر به و اورده کم نفس کم کم افسون که یحد به

 . بود نیا اورد زبون به که جمله تنها دهیکش

  ؟ پوالد_ 

 

 بم ، فرستاد ردنیب نهیس از رو گرمش نفس افسون ی  دور از یناراض پوالد

 .داد جواب

 پوالد جان_ 

 

 .کرد تکرار نگاهش و صدا تو یناز با اما دوباره ، زد یلبخند مچهین افسون

  پوالد_ 

 

 . دیغر و گرفتنش بازوهاش نیب شدت به ، داد لشیتحو ظیغل یاخم پوالد

 چپت ی لقمه هی تا کنمیم کنترل خودمو یکل شمینجوریهم..  نکن ناز المصب_ 

 .... نکنم

 

 دو هر ، رفت هوا به و شد دود یا هیثان به اش یناراحت تمام ، دیخند افسون

 و گرفته پوالد تن یبد از ینفس...  کرد حلقه پوالد کمر دور رو دستش

 :گفت مردش گوش ریز کشدارتر و قبل از نازدارتر

  ؟ شهیم یچ یکن چپم ی لقمه هی اگه مثال حاال_ 



 رم؟یم نییپا گلوت از من مگه اصال

 

 حد سر به داشت افسون...  شد زیر به سر پوالد وجود تو افسون خواستن

....  نداشت پوالد دن  یرس جنون به نیا از یترس انگار و رسوندس یم جنون

 ... اما

 

 راهنشیپ و بکشه دراز کرد مجبورش ، کرد جدا خودش از رو  افسون پوالد

 افسون تن یرو... دیکش رونیب تنش از نیخشمگ یحت و یعصب ینگاه با رو

 :گفت دار خش و شد خم

 کنمیم هتیتنب یجور امشب...  یشیم من مال امشب...  کنم ینم ولت امشب_ 

 . ینکن دایپ منو با یباز ، هوس گهید که

 

 شدت دنید یطرف از برداشت دنیکوب تر بلند یبنا جانیه از زیلبر افسون قلب

 . کرد یم خوشنودش پوال یها چشم یازین

 رو بازوهاش پس شدیم خوشحال شدت به قرارشه یب نیا تا مردش نکهیا از

 . کرد نجوا و نشوند هاش لب به نرم یا بوسه ، انداخت پوالد گردن دور

  منه یارزو تینها تو دست به شدن هیتنب_ 

 

 یا لحظه و خورد تکون شدت به گلوش بکیس ، داد قورت رو دهنش اب پوالد

 ریاس هاش لب و ها دست نیب رو افسون ، کردند غلبه منطقش به احساسات بعد

 . کرد

 

 . دیبوس رو افسون تمام...  ها لب ،  ترقوه ، شونه...  دیبوس و دیبوس

 



 دید رو افسون یها چشم اشک نکهیا تا دیورز عشق و کرد نوازش ، کرد لمس

 .دیپرس و چسپوند افسون ی  شونیپ به رو اش یشونیپ..  شد متوقف ،

 کمال؟ و تمام ؟یخوایم منو...  افسون پرسمیم بار نیاخر یبرا_ 

 

 ، گلوش شدن دهیبوس و" دارم دوستت" ی کلمه دنیشن با رو افسون جواب و

 .گرفتنش اغوش در بودند شده ارامشش معبد امشب که ییها دست و دیشن
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 زد پلک...  کرد باز اتاق داخل به دیخورش تابش نیاول از بعد رو هاش چشم

 ببن دهیخواب دخترک و زد لبخند...  اورد ادی به رو قبل شب اتفاقات ،تمام

 .فشرد اغوشش تو رو بازوهاش

 



 . دیکش باال گردنش تا رو پتو و دیبوس رو اش یشونیپ نرم ، کرد نوازشش

 کرد حس نکهیا لیدل به رو بود شده همسرش کمال و تمام حاال که افسون

 یبرا و ادیب نییپا تخت از نتونست اما شد بلند و پوشونده پتو با سردشه دخترک

 رو اش قهیشق ، گرفته افسون نرم و کوتاه یموها از ینفس ، شد خم دوم بار

 .دیبوس

 

 و داد تکون رو سرش کنهیم حرکت پوستش یرو یزیچ نکهیا حس با افسون

 هم خواب تو گفتنش نچ و هاش اخم رفتن فرو و همانا زدنش غلط ، زد یغلط

 . همانا

 

 اش خنده هم و لود شده نگران هم ، داد ابرو افسون العمل عکس دنید با پوالد

 داشت استرس اندازه یب بودنش مصمم برخالف افسون قبل شب.... بود گرفته

 اروم اروم...  کنه رفتار تر محتاط پوالد که بود شده باعث استرس نیهم و

 یب یرفتارها با و بود کرده نوازشش...  بود برده نیب از رو افسون ترس

 . که بود کرده القا رو نیا بهش اش عجله

 "  ستین یا ینگران چیه یجا_"  

 ...  بود شده دهیبوس ، بود کرده شیهمراه افسون کم کم پس

 . بود دهیبوس افسون

 . که بود گفته و داده گوش قلبش کوبش به ، بود گذاشته قلبش رو سرش

 ... کوبهیم ات نهیس تو که یقلب نیا و تو عاشق افسون...  دنشمیکوب عاشق_ 

 

 . بود زده اش نهیس ی قفسه یرو به یا بوسه و

 فلک به سر افسون با شدن کامل یبرا پوالد یها خواسته تمام اون از بعد

 تمام که بود نگذشته یزیچ و کرده احاطه کامال رو افسون پس  بود دهیکش

 . بود شده تموم هاش ینگران



 یها اشک و داده ارامش...  بود گرفته ارامش و شده رابیس افسون وجود از

 . بود کرده پاک متیمال با رو همسرش

 

 : گفت وار زمزمه...  زد لبخند ، کرد بلند سر

 . جان لیچرچ یکرد خودت ریاس منو یبدجور_ 

 

 به و شده بلند تخت یرو از نخواد رو افسون دنیچش دوباره دلش نکهیا یبرا و

 فیضع زنگ یصدا دنیشن با راه نیب در اما افتاد راه یبهداشت سیسرو سمت

 کنه خاموشش خواست و رفته یگوش سمت به سرعت به ، کرد اخم اش یگوش

 نیب از خوشش حال تمام افتاد لیموبا ی صفحه یرو که یفرد اسم دنید با که

 پر رو تماس...  شد یبهداشت سیسرو ،وارد فشرد بهم رو هاش دندون ، رفت

 . کرد وصل ظیغ

 : گفت بده خط پشت فرد به یفرصت نکهیا بدون

 ؟یدار یکار...  بفرما_ 

 

 .زد صداش یناراحت با و ومدین خوش پشت فرد مزاق به پوالد جواب

  پوالد؟_ 

 

 :گفت تیقاطع با پس نداشت مکالمه ی ادامه به یا عالقه اما پوالد

 ... که ستمین کاریب تو مثل من ، کنم قطع یندار یکار اگه_ 

 

 یکم...  کرد مهار رو خشمش و نداده ادامه هوا از یدم گرفتن با رو حرفش و

 . دیپرس بعد

 . نکردم قطع تا بگو زود یخوایم یچ  ، هاله_

 



 :گفت یعصب هاله خط پشت از

 ...  نمتیبب خوامیم_ 

 

 سرعت به هاله که کنه مخالفت خواست و افتاد پوالد یابروها نیب قیعم یگره

 : گفت

 . ینینب منو وقت چیه گهید دمیم قول ،  بار نیاخر یبرا_ 

 

 قطع رو تلفن ادرس گفتن از بعد و گرفته رو پوالد موافقت شکل نیهم به و

 . کرد

 

 

✨ 

✨✨ 
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 هیتک تخت تاج به که افسون یجلو رو ینیس مشغول یفکر اما لب به یلبخند با

 :گفت و نشست ، گذاشته بود داد



 بهتر حالت کمی تا بخور...  ان یمقو...  کنه اماده خانوم مهیحک گفتم رو نایا_ 

 .شه

 

 نییپا رو سرش و شد سرخ ، دیکش باالتر رو پاش یرو ی ملحفه افسون

 :گفت لب ریز... انداخت

 ... باشه_ 

  

 معصومانه حالت نیا در  افسون ی  دلبر ، اورد هجوم پوالد یها لب به لبخند

 ی چونه..  گذاشت یعسل یرو رو ینیس...  کرد ادیز رو وجودش یتمنا

 یها لب به رو هاش لب دهیرس اب به که یا تشنه مثل و اورد باال رو افسون

 . زد وندیپ افسون

 دفعه از افسون  صورت رنگ و زدندیم نفس نفس دو هر دیکش عقب که یوقت

 . بود شده تر سرخ هم قبل ی

 به یا بوسه و کند دل همسرش یها لب یسرخ از یسخت به ، گرفت ینفس

 :گفت مغرورانه ، گذاشته شیشونیپ

 .  دارم دوستت...  افسونم دارم دوستت_ 

 

 لقمه نیح...   گذاشت افسون یجلو رو ینیس و شد یجد ، کرده یا سرفه بعد

 :گفت گرفتن

 . دارم حرف باهات...  شه خوب حالت بخور_ 

 

 .دیپرس و دیگز سوختیم حرارت از که رو نشیریز لب افسون

 افتاده؟ یاتفاق_ 

 

 :گفت و گرفته افسون سمت به رو لقمه ، داده تکون یسر پوالد



 خودتو بابت که ستین یخاص زیچ ، نیهم دارم نشده تموم کار هی فقط نه_ 

 .. یکن نگران

 

 به رو لقمه خجالت پر و گرفته پوالد از کنجکاو ینگاه با رو لقمه افسون

 رو اش ییدارا تمام قبل شب که یزن و ها لب به رهیخ پوالد...  گذاشت دهنش

 ینیس حس با اما رفت جلوتر شده خود یب خود از بود گذاشته ونیم در باهاش

 برابر در و داد تکون یسر...  اومد خودش به بود شده رفتنش جلو مانع که

 :گفت افسون ی شده درشت یها چشم

 دختر تو از امان_ 

 

 .دیپرس و دینوش شربت یقلپ دیجو که رو لقمه افسون

  کردم؟ کاریچ مگه_ 

 

 ینیس پس نتونست اما باشه یجد کرد یسع...  داد تکون تاسف به یسر پوالد

 ریز...  دشیکش اغوش در و گرفت رو افسون ی شونه دو هر گذاشت کنار رو

 . دیغر و داد رونیب رو گرمش نفس افسون گوش

...  شهینم اما کنم چپت ی لقمه هی خوامیم االن من...  دختر گهید یمقصر_ 

 ... جان لیچرچ یخودت مسئولشم

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 پوالد بود داده دست بهش که ینیریش حس با و فشرد بهم رو هاش چشم افسون

 زد داد دادنش لو به اصرار که قلبش به یبینه...  گرفت اغوش در متقابال رو

 :گفت طنتیش به پوالد گوش ریز و

 ؟یبمال رهیش سرمو باز یخوایم_ 

 

 یرو ، رو سرش پس نداشت رو یجواب نیچن دنیشن توقع ، افتاد خنده به پوالد

 .داد جواب و گذاشته افسون ی شونه

 ؟ یدیفهم کجا از_

 

 یچشمک شدیم شتریب و شتریب لحظه هر که جانشیه کردن کنترل یبرا افسون

 :گفت و زد

 . ستین طمع یب گرگ سالم_ 

 

 پر کنه رهاش نکهیا بدون و گرفته گردنش از یگاز پوالد که داد باال ییابرو و

 :گفت خباثت از

 ... دایناپ سرش اون بدم نشونت یگرگ هی ها؟ گرگم من که_ 

 

 :گفت افتاده التماس به افسون که رفت جلو افسون گردن قصد به دوباره و



 خدا به شهیم کبود جاش ، پوالد نکن من جان...  دیببخش دیببخش برم قربونت_ 

... 

 

 میتسل تینها در... نتونست که کنه ازاد پوالد دست از رو خودش تا کرد تقال و

 :گفت غرولندکنان و دیبوس کردیم حیتفر داشت که رو پوالد ی شونه سر و شد

 ... دوسر وید...  بکن یخوایم کار هر_ 

 

 

 

 

 

___ 

 

 

 رفت بود گفته هاله که یتخت سمت به و شده بود باغ به هیشب که رستوران وارد

. 

 . دیغر لب ریز

 انگور درخت بعد تخت نیاول_ 

 

 به که یا هیثان از بعد و دیکش درهم رو هاش اخم ، کرد دایپ رو هاله زود یلیخ

 بده رو هاله سالم جواب یحت نکهیا ،بدون نشسته روش به رو گذشت سرعت

 .دیپرس

  خوب؟_  

 



 احمقانه یصورت به هنوز اما بود شده ناراحت...  کرد جمع رو هاش لب هاله

 .  کنه قبولش پوالد داشت دیام یکم

 ... فقط یچیه خوب؟_ 

 

 هاله حرف نیب ساعتش به شدن رهیخ نیح داد نشون واکنش سرعت به پوالد

 . اومد

 همسرم برم دیبا...  پرت و چرت یپا نمیبش ندارم وقت من محترم خانوم_ 

 ... منتظرمه

 

 .کرد اضافه ظالمانه و اخر در

 . یعروس دیخر میبر دیبا_ 

 

 .کرد نگاهش رهیخ و بسته هاله یرو به رو دیام یها راه تمام و

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 
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 نیا که بود دهیرس جهینت نیا به بالخره ، نچکه نییپا به اشکش تا دیگز یلب هاله

 . نداره وجود یدیام چیه و راهه اخر

 

 بهش یا عالقه گهید ، حاال داشت یم دوست ارزشمند چنان روز کی که یکس

 .نبود قائل براش یاحترام چیه یحت و نداشت

 خودش یها یکار ندانم با رو داشت که ییزهایچ تمام و بود دهیرس خط ته به

 دست از هاش یصبر یب و هاش یتوجه یب با رو پوالد...   بود داده دست از

 . بود داده

 دوست که یکس با بودن شاد و هیگذرون خوش فقط ایدن نیا کردیم فکر قبال

 اون نیا و بودند کرده حمله بهشون زود یلیخ مشکالت اما درسته راه یدار

 .بود زده جا که بود

 . بود شده الشیخ یب اخر در و کرده رها خودش حال به رو پوالد

 گهید که کردیم شکر رو خدا زمان اون در یحت ، بود شده جدا هم از اشونیدن

 نیا و کنه ینم حرکت انسان مراد وفق بر وقت چیه ایدن اما نهیبینم رو پوالد

 . بود داده دست از رو زشیچ همه که بود شده متوجه یوقت رو

 

 دو هر...  بود کرده ازدواج بود کرده یمعرف اش خانواده که پولدار یمرد با

 به زیچ همه ، مسافرت و یپارت...  یشاد و حیتفر...  بودند خوش ابتدا در

 . شد یزیچ متوجه روز کی نکهیا تا خواستیم که بود یشکل همون

 

 ییدارا تمام کم کم ، کرده یقمارباز به شروع همسرش شد متوجه کم کم یوقت

 به سر ، کرد تکرار رو اشتباهش دوم بار یبرا و دادن دست از رو اشون

 نکهیا تا نکرد افتیدر یتوجه چیه هم همسرش سمت از و گذاشت یناسازگار

 . که بود گفته لب به یپوزخند با همسرش اخر در و شدند ادیز کم کم مشکالت

 تو داد هل قمار تو منو که یاون...  یکردیم ساپورت مردتو یبود زن اگر_ 

 که دوستاش اون با منو یک...  کرد یانچنان یایمهمون وارد منو یک....  یبود

 گند که یاون....  دیتراشیم خرج صبح تا شب یک...  کرد اشنا هستن قماربازم



 یخوش فقط دلت و یکن تحمل یتونینم که ییتو...  ییتو یزندگ نیا تو زد

  شهیم بدبخت طرف یکن ازدواج هم یا گهید مرد هر با تو...  خوادیم

 

 که ییاونجا از و بود داده طالق درخواست بده یتیاهم یحت نکهیا بدون بعد و

 ادیز گرفتنش طالق ی پروسه بود کرده افتیدر ابتدا همون رو اش هیمهر هاله

 . دینکش طول

 

 خونه از شوهرش...   گرفت یعاطف طالق یراحت به و شد زده پس یراحت به

   یطرف از...  بود رفته باشه ارزوهاشون ی خونه بود قرار که یا

 یها مسافرت و کردن خرج با رو اش هیمهر تمام که بود خوشگذرون یحد به

 ... یپدر خونه به برگشت خورد یپول یب به یوقت و کرد خرج هودهیب

 . افتاد اتفاق براش ها نیبدتر که بود نجایهم قایدق

 ... موندنش تنها و نامعقول یها درخواست...  ها شماتت

 . شد متوجه کم کم

 محافظت ازش پوالد حد چه تا که برد یپ قتیحق نیا به کم کم و شد تنها کم کم

 به یگند چه و کردهیم تیحما ازش ارزش با شئ هی مثل حد چه تا ، کرده یم

 . زده اش یزندگ

 

 ، کنه امضا رو نامه طالق بود قرار که یروز ، روزها نیهم از یکی قایدق

 . افتاد یاتفاق

 شانس نیب در ، اومد یم حساب به پوالد هیهمشهر همسرش که ییاونجا از

 .  نبود تنها پوالد اما.  دید رو پوالد هزار صد

 دست شهیهم از جذابتر و پر خشن...  تر مردونه باوقارتر که دید رو پوالد

 .... کنهیم نگاهش عاشقانه و انداخته یا گهید زن کمر دور رو هاش

 . بود نشده هاله متوجه یحت و بود عروسش غرق تینها یب که یپوالد



 

 عقد و طالقش شدن تموم از بعد ، موند منتظر که بود شده بد حالش یحد به

 . کرد دنبال رو پوالد ، پوالد

 به چاقو یمرد و پوالد همسر نیب یریدرگ ، دید یبیعج ی صحنه که بود اونجا

 بود اونجا...  ختیبرانگ رو حسادتش فقط که یتیعصبان و پوالد دنیرس ، دست

 ییها دست تیواقع و زد گول رو خودش...  کرد لج قتیحق با ، خودش با  که

 میتصم...  گرفت دهیناد بودند گرفته اغوش در گونه تیحما رو افسون که

 اما کرد پوالد ی  زندگ در دخالت به شروع کم کم و برگردونه رو پوالد تا گرفت

 . شدیم یزیچ متوجه رفتیم جلوتر که قدر چه هر

 

 نداشت دنشید به یا عالقه هم پوالد و دیکشینم پس پا بود پوالد کنار که یزن

 کمکم و داد یدیناام و تیواقع رشیپذ به رو خودش یجا حسادت کم کم... 

 .کرده یزندگ یواه الیخ هی تو رو اش یزندگ تمام کرد باور

 

 و داد یجرات خودش به ، برد باال بود افتاده نییپا که رو سرش ، دیکش یاه

 :گفت و زد یلبخند...  شد رهیخ پوالد یها چشم به بار نیاخر یبرا

 . شدم ازارت باعث...  دیببخش_ 

 

 . داد ادامه و انداخت نییپا رو سرش و

 ...  ینینب منو گهید دمیم قول_ 

 

 ترک"  خداحافظ"گفتن با رو تخت داده یتکون بود شده نیسنگ که بدنش به 

 .کرد

 



 در یکم نداشت رو هاله  ی  ناگهان رفتن و یخواه معذرت دنیشن توقع که پوالد

 رفته هاله که اومد خودش به یوقت تینها در ، کرد تعلل دادن نشون واکنش

 .بود

 

 رو هاله به کردن فکر ، بست رو هاش چشم...  گرفت ینفس...   بعد قهیدق ده

 یدیخر مرکز یسمت به و شد خارج باغ از...  اومد نییپا تخت از گذاشته کنار

 .افتاد راه بودند رفته خانواده یاعضا ی هیبق و افسون که

 

 

 

 

✨ 
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 سمت به ، شد هال وارد...  گذاشته اتاق داخل رو بودند دهیخر که یلیوسا

 . نشست کنارش و رفته اومد یم نظر به پکر یکم که یافسون

 

 .دیپرس تر تمام چه هر ی  بدجنس با و انداخت پا یرو پا ، زد یمحو لبخند



 ؟یکرد بُغ چرا حاال_ 

 

 دیکش و گرفت رو مچش پوالد که شه بلند خواست و داده لشیتحو یاخم افسون

 خنده قبل از شتریب...  همانا پوالد بغل تو افتادنش و همانا افسون مچ دیکش... 

 توسط یاحتمال یها یدگید بیاس از تا کرد کنترل رو خودش اما گرفت اش

 . کنه یریجلوگ افسون

 

 هم پوالد و هاله دارید بابت و داشت درد یکم هنوز که افسون یطرف از

 یاالن به تا و نهیبب رو هاله تا رهیم بود گفته پوالد که یزمان از پس بود یعصب

 . کرد یم یبدخلق بودند هم کنار که

 . کردیم حسادت غلط ای درست ، بره هاله دنید به پوالد نداشت توقع

 یبرا یمزاحمت چیه نیا از بعد نبود قرار ، پوالد ی گفته به هاله که چند هر

 ... بود زن هم باز اما کنه جادیا شونیزندگ

 . شدیم یعصبان و گرفتیگرم افتاد یم که هاله نگاه ادی

 

 دست که شه بلند خواست پس شد یعصبان قبل از شتریب مسائل نیا به فکر با

 . گرفت قرار اش شونه یرو سرش و شدند حلقه کمرش دور پوالد یها

 

 :گفت یمتیمال چیه بدون و گرفته ینفس بالجبار

 . پوالد یا مسخره یلیخ خدا به_ 

 

 .کرد زمزنه ، دیخند ضرب تک پوالد

 . زمیعز لطفته نظر_ 

 

 .داد جواب و دهیکوب پوالد دست یرو افسون



 ...  هاله دنید یرفت چرا اخه...  یا مسخره یلیخ... گمیم یجد_ 

 

 . کرد اضافه یناراحت با و

 ... بزنمت خوادیم دلم_ 

 

 از لذت حس با و فشرد خورش به قبل از شتریب رو افسون ، گرفت ینفس پوالد

 .داد جواب افسون حسادت

  ؟یجور چه_

 

 .دیپرس جیگ افسون بعد و شد برقرار نشونیب سکوت یا لحظه

  ها؟_

 

 گرفت ینفس....  برد افسون گوش ریز به رو سرش ، زد خنده ریز بلند پوالد

 .زد صداش گرم و زده اش یداشتن دوست دخترک گوش ریز به یا بوسه و

 ؟ افسون_ 

 

 یراحت به تیعصبان ، خورد تکون پوالد یصدا تن از نهیس تو افسون قلب

 . کرد زمرمه و داد پوالد ی شونه به رو اش هیتک ، رفت ادشی

 ؟ جانم_ 

 

 

 تکرار قبل از تر خواهش پر ، نشوند افسون ی گونه یاروم ی بوسه پوالد

 .کرد

 افسون؟_ 



 

 به...  اومد یم بند داشت جانیه شدت از  کم کم نفسش ، دیگز لب افسون

 .داد جواب یسخت

  ؟ افسون جان_ 

 

 رو هاش لب و داده رونیب یسخت به رو نفسش ، فشرد بهم رو هاش چشم پوالد

 با نداشت دوست. بشه اروم یکم تا چسپوند افسون ی قهیشق ی کناره به

 یا عجله چیه بدون و کم کم داشت دوست...  کنه وارد افسون به یخودخواه

 که یشکل هر به پس ببره شیپ افسون با رو اش عاشقانه ی رابطه ، اش یزندگ

 کرد یم یسع که یلحن با و کرد سرکوب رو اغوشش تو دخترک خواستن بود

 :گفت باشه یعاد

 .. نداره دوست دو تو جز یکس پوالدت....  جان لیچرچ نکن یحسود_

 

 اغوشش تو دخترک چون ، کرد پنهان افسون از رو حالش نتونست انگار اما

 نیهم و بود شده پوالد حال رییتغ ی متوجه مسلما...  نداد یجواب و دیلرز

 زده پس به افسون که کرد حس پوالد.... بود کرده کدر رو خاطرش مسئله

 ی چونه و کرد باز کمرش دور از رو هاش دست از یکی پس کنهیم فکر شدن

 نگاهش طلبکارانه که افسون به رو بعد...  دشیبوس قیعم ، گرفته رو افسون

 :گفت کرد یم

 درد هنورم که دونمیم...  بزنم بیاس بهت خوادینم فقط...  افسونم نکن اخم_ 

 .... یدار

 

 :گفت انداخته نییپا رو سرش و شد سرخ  ، کرد جمع رو هاش لب افسون

 ارامش من از ینااروم وقت هر خواد یم... یم دلم... د  فقط....  خوبم من_ 

 .... یش دور ازم خوامینم...  یریبگ..ب

 



 بست  یا لحظه رو هاش چشم کنترلش دادن دست از ، از ترس شدت از پوالد

 رو هاش دست ، چرخوند خودش سمت به رو افسون  شد تر اروم که یکم... 

 در افسون یتقالها به توجه بدون....  شد بلند و انداخت افسون یپاها ریز

 :گفت اتاق سمت به حرکت نیح و گرفته اغوشش

 ... اتاق تو ببرمت سالم بزار...  کوچولو روباه نخور تکون_ 

 

 .داد ادامه خواستن از زیلبر ینگاه با و زده یچشمک و

  نه؟ مگه یکن ارومم قراره_ 

 

...  کرد سفت پوالد گردن دور رو دستش دو هر ، دیگز رو نشیریز لب افسون

 :گفت اهسته یلیخ

 ...  اره_ 

 

 . کرد اضافه شرم و تیعصبان ، حسادت از زیلبر یلحن و

 . کنم ارومت.. ا تونمیم که منم فقط...  ف_ 
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  بعد  هفته دو

 

 

______ 



 

 

 از سیخ و سرخ تیعصبان اثر در که یصورت و بد یحال با پوالد همراه به

 تمام شدیم باعث که دهیشن که ییزهایچ.... شد خارج یکالنتر از بود شده عرق

 خیس تتش به مو که بودند کرده رو یمدارک پوالد و دادستان...  بزنه خی تنش

 ...  کرد یم

 بود کرده که ییکارها از وجه چیه به باصفا تهام دید یم چون بود یعصبان

 و پول از استفاده با یقاص یرا برگردوندن صدد در عوض در نبوده مونیپش

 خانواده دید یم که لیدل نیا به بود شده یجار هاش اشک و  ی  ا حرفه یوکال

 ... دادند دست از رو فرزندانشون تهام خاطر به یادیز ییها

 ... نداشت یفرق ، پسر چه و دختر چه

 دارو و فروش مواد ها یبعض...  بودند شده کار ی بچه به لیتبد ها یبعض

 ... اعضا تبادل یبرا ییکاال به بودند شده لیتبد ها یبعض یحت و فروش

 و افتاد بود کرده پرونده ی مهیضم پوالد مدرک عنوان به که ییها عکس ادی به

 ... اومدن   باال حال در گلوش از یعیما کرد حس بار نیچندم یبرا

 

 زد عق...  نشست و رفته بود اشون یکینزد در که یجوب سمت به سرعت به

 ... سوخت گلوش و

 به یناراحت شدت از قلبش و رد عق...  کردند فوران هاش اشک و زد عق

 .اومد فغان

 ... بود داده نجاتش و کرده دایپ رو رضا پوالد که کرد شکر و زد عق

 

 به از و گرفت ینفس ، نشست نیزم یرو ، شد حال یب اخر در و زد عق

 .دیپرس بود گرفته رو هاش وشونه نشسته زانو یرو کنارش یپوالد

 پوالد؟ یدار یزیچ اب ای دستمال_

 



 و دستمال همراه به بعد هیثان چند و شد بلند امیم االن گفتن با بالفاصله پوالد

 .برکشت اب یبطر

 یعصب و گرفته افسون سمت به ابتدا در رو لب یبطر ، نشسته افسون کنار 

 .دیپرس

 ؟یبهتر_

 

 با و برداشته پوالد یها انگشت نیب از رو دستمال دهانش شستن از بعد افسون

 .داد جواب اروم دار خش شدت به ییصدا

 . خوبم_ 

 

 و ها حرف تمام و بشه اروم یکم داشت ازی،ن نبود خوب واقع در اما

 که بکشه گاریس داشت ازین...  کنه پاک ذهنش از رو بود دهید که یریتصاو

 ...   رهیبگ ارامش یکن فقط و یکم دیشا

 . نهیبب رو رضا داشت ازین مهمتر همه از و بود بد حالش اندازه یب

 

 دیچرخ بود رفته فرو درهم شدت به هاش اخم که یپوالد سمت به ، دیکش یاه

 :گفت وار خواهش و

 .نمیبب رو رضا خوامیم...   مامانم خونه میبر_ 

 

 

 .داد جواب و داده تکون  موافقت ی نشونه به یسر پوالد

 شد بهتر که حالت یزنیم سرم هی...  شهاب شیپ میریم قبلش اما باشه_ 

 .بایز خاله ی خونه برمتیم

 



 گرفته رو افسون یبازو ریز...  کرد اخم پوالد که کنه مخالفت خواست افسون

 .دیغر و شد بلند ،

 ... وفتهیم پس نتتیبب یشکل نیا مادرت...  نباشه حرف_ 

 

 همراه خودش با رو اون ، گرفته رو افسون سمت از یاعتراض هر یجلو و

 . کرد

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 وارد داشت اخم هنوز که پوالد سر پشت قبل ساعت به نسبت بهتر یحال با

 پوالد تیعصبان باعث که دونست یم...  کرد جمع رو هاش لب و شد خونه

 . اومد ینم بر دستش از یکار اما مقصره حد چه تا و خودشه

 نیا یرو هم ارسالن ریام و باشه داشته حضور دادگاه در دیبا کرد یم فکر

 نیا پوالدبه اما بشه حاضر دادن شهادت یبرا دیبا که بود کرده دیتاک مطلب

 به نسبت و شده حساس یعصب شوک اون از بعد افسون دونست یم که لیدل

 یشکل هر به اما بود کرده مخالفت لیدل نیهم به شده تر فیضع اعصابش قبل

 بود شده رفتنش ی جهینت اخر در و رفته دادگاه به پوالد با همراه افسون بود که

 . پوالد اعصاب شدن ختهیر بهم و یمتماد یها اوردن باال

 



 یا یلب ریز فحش دنیشن با اما شدیم تشیاذ و ازار موجب دادگاه اتفاقات هنوز

 حواس بالفاصله که دیخند لب ریز اریاخت یب و دیگز لب کرد تهام نثار پوالد

 ... کرد خودش متوجه رو پوالد

 هی دید رو لبخندش...  دیچرخ و ستادیا افسون ی خنده یصدا دنیشن با پوالد

 .دیپرس و برد باال طلبکار رو ابروش یتا

 ه؟یچ واسه االن ات خنده_ 

 

 کرد یا سرفه ، گرفت دهنش یجلو رو دستش ، کرد جمع رو هاش لب افسون

 .داد جواب و

 ...  من کردم سرفه_ 

 

 نیب رو  اش گونه حرص با و برد جلو رو دستش ، داد لشیتحو یاخم پوالد

 و کرده رهاش... شد بلند اخش یصدا یوقت...  فشرد و گرفت هاش انگشت

 :گفت

 !یبلد که دروغم_ 

 

 ، رو دستش پوالد یبازو به یمشت زدن و کردن نازک چشم پشت با افسون

 خونه ی  ورود در راه...  گذاشت ، کردیم درد شدت به که رو اش گونه یرو

 :گفت خنده با نشونیب متشنج یفضا کردن عوض یبرا و گرفت شیپ در رو

 ...  اخه یزنیم غر رزنایپ مثل_ 

 

 . زد صدا رو مادرش و شده خونه وارد برسه بهش پوالد دست نکهیا از قبل و
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 رفته افسون شوازیپ به ، شد خارج اشپزخونه از دست به حوله و عجله با بایز

 . داد سالم لبخندزنان و

  پسرم؟ شما یخوب ، دخترم یخوب_ 

 

 پس رو بدش حال و استرس تمام افسون و داد رو بایز جواب احترام با پوالد

 :گفت و گرفت دراغوش رو مادرش ، رفت جلو ، زد

 کجان؟ رایسم خاله و رضا ؟یچطور تو ، یمرس خوبم_ 

 

 اشاره رضا اتاق به بایز و شدند جدا هم از ، زد افسون پشت به یدست بایز

 :گفت و کرده

 چند اقوامش از یکی شیپ رفته هم رایسم ، بخوابه رفت بود خسته کمی رصا_ 

 . ستین یروز

 

 . دیپرس و شده یبعدجد و

 باشه؟ اونجا رضا نبود الزم واقعا ؟ بود چطور دادگاه_ 

 

 .داد جواب پوالد و نشستند بایز یرو به رو هم کنار پوالد و افسون

 دهیند یچیه چون شهادتش رو شهینم اما بوده شاهد که درسته رضا ، نه_ 

 تیکفا پرونده یبرا زده که ییحرفا و ها ییبازجو همون فقط ، کرد حساب

 اون استرس بدون بتونه که ستین خوب اونقدر تیوضع اون بر عالوه ، کنهیم

 ... کنه تحمل رو طیمح

 



 اتاق به ینگاه مین ، فشرد بهم رو هاش دست و انداخت نییپا رو سرش بایز

 :گفت و انداخت رضا

 اون از ، رهینم رونمیب خونه از گهید اما زنهینم حرف که درسته ، قایدق_ 

 هیمهد پدر خدا ، رونیب برمشیم زور به یگاه یوحت و داره وحشت پارک

 یزور هر به رو بچه نیا یهرازگاه انیم که امرزهیب رو اقا احمد و خانوم

 ... شدم کالفه گهید که من... رونیب برنصیم هست

 

 

 :گفت و شد بلند ، زده یلبخند قیعم ینفس دنیکش با بعد و

 ...  ارمیب ییچا برم_

 

 :گفت بره کمکش به تا بلند بخواد افسون نکهیا از قبل و

 . راحتم من ، افسون نیبش تو_

 

 ، رسوند اشپزخونه به رو خودش و کرد نشستن به مجبور رو افسون ، بایز

 :گفت افسون به رو بعد و کرد دنبال رو بایز رفتن تاسف با پوالد

 . فعال باشه تنها مادرت بزار_ 

 

 .داد جواب و فشرد بهم رو هاش دندون افسون

 شد تموم یچ همه و کردن ریدستگ رو ایعوض اون شکر رو خدا باز ، باشه_ 

. 

 

...  بست رو هاش چشم ، گذاشته پوالد ی شونه یرو نرم رو سرش بعد و

 : گفت مهربون



 تو از امو خانواده ی دوباره یخوشبخت و نجایا رضا بودن ، پوالد ممنون_ 

 .دارم دوست...  دارم

 

 نیا تو رو اون نداشت دوست اما کرد یم درک رو افسون احساس قایعم پوالد

 .زد لب گونه نجوا طنتیش پر ینگاه با و داد باال ییابرو پس نهیبب حال

 ... ما با امشبو یخاطرخوام و هواخواه انقدر که حاال_ 

 

 و برداشته پوالد ی شونه یرو از رو سرش افسون دینرس انتها به حرفش اما

 غرغر که یزمات ، داشت وا خنده به رو پوالد و کرد اش شونه نثار یمشت

 رو افسون دست دو هر پوالد شد روانه سمتش به  دوم مشت و شده بلند افسون

 :گفت لب به یشخندین با و افسون سرخ صورت به رو و گرفته

 ن...  یشوخ...  جان لیچرچ کردم یشوخ_ 

 

 منحرف یبرا و اورده نییپا رو هاش دست افسون یتقالها به توجه یب بعد و

 .داد ادامه افسون ی هیذهن ریمس ی  کل کردن

 ، شتیپ انیب دوستات یبگ یبزن زنگ هی یخواینم یینجایا که حاال یراست_ 

 ... شونیدیند وقته یلیخ
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_________ 

 

 



 

 

 

 و زد رضا پشت به یدست کوچه داخل از ها بچه یصدا دنیشن با بود عصر

 .دیپرس

 خودم هستم که منم ؟یندار دوست کیکوچ گل مگه گه؟ید کن یباز برو_ 

 ... هست بهت حواسم

 

 .داد جواب گونه بچه یا یناراحت با و انداخت افسون به ینگاه رضا

 . ادیم بدم کیکوچ گل از نه_ 

 

 رضا ، کنه اعتراض تونست ینم و دونستیم رو لشیدل ، دیگز لب افسون

 دوست با امد و رفت به یا عالقه یحت و گذاشته کنار رو کردن یباز بایتقر

 .دادینم نشون هاش

 از رونیب شب تا طنتیش و یباز خاطر   به نکهیا از بعد ، شدنش دهیدزد از بعد

 .بود اومده وجود به ذهنش در فکر نیا احتماال بود شده دهیدزد و مونده خونه

 و دهیترس...  شهیم بهش دنیرس بیاس باعث کردن یباز که مبنا نیا بر یفکر

 .بود داده دست از حیتفر به رو اش عالقه

 و بوده یتیوضع چه تو رضا کنه تصور تونست ینم یحت ، دیکش ینیسنگ نفس

 ...دهیکش رنج حد چه تا

 و بزاره جونش از زتریعز بردار یجا به رو خودش تونست ینم یحت

 هم باز رضا داشت دوست تنها ، کنه تصور رو داشت قرار درش که یتیموقع

 ... اما کنه یزندگ....  کنه یباز ، کنه طنتیش قبل مثل

 چیه افسون و دیرس یم نظر به دسترس از دور یکم نظر به ایرو نیا اما

 .کرد ینم دایپ برادرش به کردن کمک یبرا یراه



 

 ، کرد پاک رو اشکش و رسوند هاش چشم به رو دستش انهیناش رضا یوقت

 رهیخ جلو به و داد رییتغ رو نگاهش ریمس سرعت به..  شد تر نیسنگ نفسش

 ... شد

 داشتیم نگه اروم رو خودش که یحال در یسخت به و کرد مشت رو دستش

 :گفت

 م؟یکن  یباز دست هی محل نت یکاف میبر هیچ نظرت_ 

 

 . دیلرز رضا یصدا

 ! نه_

 

 .دیپرس قبل از شادتر و زده ینفهم رو خودش افسون

  پارک؟ میبر_ 

 ...یابج خستمه_ 

 

 شدیم کاش ، شد قاتل که شدیم کاش کرد ارزو ، فشرد دندون به دندون افسون

 ...کاش...  ُکشت انداخته یحال نیچن به رو برادرش که رو یادم

 

 ...کاش

 

 ...کاش

 

 گرفت هوا از یدم ، پس وستندیپ ینم قتیحق به وقت چیه ها کاش و اگر اما

 ... کنه تالش گهید کباری کرد یسع... 



 :گفت و کرد نوازش دیلرزیم یکم رو برادرش کمر پشت

 شده تنگ دلم من اخه رون؟یب یبر باهاش ؟یکن یباز تیابج با خوادینم دلت_ 

  برات؟

 

 :گفت و گرفته رو رضا گوش ی نرمه ، میقد ادی به و یشوخ به و

 ... سرتق پسر ها، منتظره تیابج_ 

 

 .داد جواب بغض پر و دیکش تر نییپا رو سرش اما رضا

 .... دیببخش.. ب...  کنم یباز ندارم دوست من...  یابج_

 

 در رو رضا...  برداشت کردن یباز شینما از دست ، زد یتلخ لبخند افسون

 ....  بودند گذاشته تنهاشون بایز و پوالد که کرد شکر رو خدا و گرفت اغوش

 یها اشک با همراه داد اجازه و کرده رضا رنجور جسم نوازش به شروع

 ... بشه یجار اشکش ، برادرش

 و کنه درمان ییتنها به رو رضا تونستینم...  نداشت وجود گفتن یبرا یحرف

 روانشناس و پزشک مطب به رفتن به برادرش دیبا حتما پوالد ی گفته به

 نظر به که نیا از هیقض بود ممکن صورت نیا ریغ در ، دادیم ادامه کودک

 ختم رضا شدن ریگ گوشه و یمنزو به یحت و بشه قبل از تر بغرنج دیرس یم

 .... بشه

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 



✨✨✨✨ 
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 چشم به یدست مژده و مهربات  اومدن و هیهمسا خونه به مادش رفتن از بعد

 نشسته مژده کنار که رضا به یلبخند و دیکش اش هیگر سر از شده سرخ یها

 :گفت مژده به رو و زده ، بود

 ؟یکنیم تیاذ داداشمو انقدر چرا ، گهید کن ولش مژده_ 

 

 و دیخند... گرفت رو رضا لپ ی گوشه و داده لشیتحو یاخم جوابش در مژده

 :گفت رضا به رو

 هوله هله برات قدر چه نیبب...  ندارم تیکار من بگو تیابج به رضاجون_ 

 من؟ از بهتر یک اخه...  اوردم

 

 جواب زیر یاخم با و دیکش تر عقب رو خودش یکم مژده جواب در اما رضا

 .داد

 بگم؟ دروغ چرا...  یکنیم تمیاذ یدار که شما خاله_ 

 

 و رفت پس مژده ی خنده ، کردند دنیخند به شروع پوالد و افسون ، مهربان 

 :گفت و گرفته رضا یجلو رو یپاکت مستاصل

 ... من اوردم هوله هله برات اخه_ 

 



 در که هیبق به بعد و انداخت ینگاه بود گرفته سمتش به مژده که یپاکت به رضا

 بچگونه جا همه از خبر یب و انداخته ینظر بودند جوابش منتظر سکوت

 .داد جواب

 بخورم نایا از تونمینم من بعدم...  یخورد نصفشو خودت که شما خاله_ 

 ... واست ستین خوب نخور شمام.... نخور گفتن مامانم و دکتر...

 

 . دینال و رفت وا بایتقر مژده ، شد بلند خنده یصدا باز

 . دیببخش...  خاله باشه_ 

 

...  رفت افسون و مهربان به یا غره چشم و گذاشته مبل نییپا رو پاکت و

 دنیشن با رو اش یناراحت...  رهیبگ رو دنشیخند یجلو تونست ینم اما افسون

 دیخندیم نداشت یفرار راه چیه که مژده حال به بود کرده فراموش رضا جواب

.... 

 

 به و نخنده نیا بلندتر پوالد یجلو تا گرفت دهنش یجلو رو دستش مهربان

 :گفت لب ریز و تمسخر

 . یارین در ادا یباش تو تا...  جونت نوش_ 

 

 به رو پوالد....  کردند مژده کردن تیاذ به شروع افسون به یا تنه با و

 که شد بلند و زد یلبخند بود گرفته یعاد حالت دوباره که افسون صورت

 .دیپرس افسون

  پوالد؟ یریم ییجا_

 

 .داد جواب داده تکون یسر پوالد

 . گذاشتم جا نیماش تو یزیچ هی ، گردمیبرم_ 



 

 بغلش ریز که یا جعبه با...  برگشت بعد قهیدق چند و شده خارج خونه از و

 .زد صداش و رفته رضا سمت به بود

 ؟ جان رضا_ 

 

 ، نکرد یتوجه اما بچرخه سمتش به سرها تمام که شد باعث زدنش صدا با و

 :گفت و گرفته رضا سمت به رو جعبه

 حرف درموردش باهات  قبال  گفت ، تو به بدمش گفت داد دکترت نویا_

 به حتما گفت...  ستین ینگران یجا و یکن یباز باهاش یتونیم گفت... زده

 . یکن گوش حرفش

 

 رضا دونست یم که ییاونجا از ، داد نشون واکنش که بود افسون نفر نیاول

 ، داد باال ییابرو شده رهیخ پوالد به مشتاقانه نداره کردن یباز به یا عالقه

 .موند منتظر و دینپرس یسوال

 بودند رضا جواب منتظر و کرده سکوت  خونه در حاضر افراد تمام واقع در

... 

 گفت یاروم پوف دیناام رضا کردن قبول از دیناام افسون ، گذشت قهیدق چند

 که هاش دست به و کرده جمع رو هاش لب مبل یرو از رضا شدن بلند با اما

 ...  اوردند هجوم قلبش به ایدن یها یشاد تمام بعد و شد رهیخ گرفتند رو جعبه

 

 بغل یناگهان با رو برادرش و نشه بلند تا کرد کنترل رو خودش یسخت به

 نکهیا تا برهیم سر به دیترد در هم هنوز رضا که دید یم چون نترسونه کردنش

 :گفت پوالد به رو و برده نییپا رو جعبه رضا

 گفت؟ دکتر یاقا واقعا_ 

 

 .داد جواب و شد یجد پوالد



 ه؟یچ نظر...  یبپرس ازش یتونیم ششیپ بردمت که فردا_ 

 

 و دهیکش باالتر رو پازل ی جعبه و داد تکون سر موافقت ی نشونه به رضا

 .دیپرس

  م؟یکن بازش شهیم_

 

 .داد جواب و زد یمحو لبخند پوالد

 ... اره کنم یباز منم یبد اجازه اگه_ 

 

 و گرفته پوالد سمت به رو جعبه ، داد تکون یسر شاد یکم و بچگونه رضا

 حرف و بود شده تنگ کردن یباز یبرا دلش که انگار...  نشست مبل کنار

 . بشه کم کردن یباز از ترسش بود شده باعث دکترش

 

 ، کرد خفه گلوش تو رو غشیج ، داد فشار رو مبل ی دسته یخوشحال با افسون

 یدست شیپ داشتند رو پوالد و رضا ی  همراه قصد که مهربان و مژده به نسبت

 .دیپرس و کرده

 ؟یباز منم_ 

 

 

 

✨ 

✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨✨✨ 



 

 [۴:۴۷ ،۲۰۱۹/۳/۱۶(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 442_پست#

 

 با اما ، شد داریب خواب از یاشفتگ حس با اش یعروس مراسم از قبل روز

 اروم بود دهیکش دراز کردنش رها بدون و کنارش معمول طبق که پوالد دنید

 ...  شد تر

 

 نفس یراحت به تونستیم بود کنارش پوالد که حاال اما بود دهید یبد خواب

 صدا و سر جادیا بدون بعد ، زد پوالد صورت به ی بوسه و شد خم....  بکشه

 . افتاد راه ییروشو سمت به و کرده باز کمرش دور از رو پوالد دست

 

 در...  رفت اشپزخونه سمت به ، کرد عوض رو لباسش ، شسته رو صورتش

 ، بود افتاده زیم یرو که شونیعروس کارت به نگاهش ییرایپذ از گذشتن نیح

 .داد ادامه راهش به داده تکون یسر یشاد به و کرد برخورد

 

 

 یرو و اورد رونیب یگوشت ی بسته ، خچالی زریفر به ینگاه مین با ابتدا در

 ... شد صبحونه کردن اماده مشغول بعد گذاشت نکیس

 

 

 ... گرفت اش خنده مرغ تخم کردن سرخ نیب

 داره دوستش که یکس یبرا نکهیا از لذت و یخوشبخت ، یشاد سر از یا خنده

 . اورده دست به رو اش شده گم ارامش بالخره و کنهیم درست صبحونه



 

 به شروع سرحال و شد رنگ کم و قیعم یلبخند به لیتبد رفته رفته اش خنده

 .کرد"  یسعد" اشعار از یکی خوندن

 

 

 افتاد نظر خوبم صورت آن بر که گه زان

 

 برافتاد پرده میطاقت یب صورت از

 

 دیدرآ به یکار همه از عقل که میگفت

 

 افتاد سر به عشقش چو فروماند چارهیب

 

 مردم سر بر نظر دستیکش ریشمش

 

 افتاد سپر دستم ز که بدارم یپا چون

 

 آتش داشتن نتوان پنهان سوخته در

 

 درافتاد به تیحکا و مینگفت چیه ما

 

 لشیجم اوصاف از گفتم خبر که هر با

 



 افتاد خبریب من چو که شد چنان مشتاق

 

.... 

 

   حاال؟ یک لیجم اوصاف_

 

 شصتش انگشت ی کناره و دیپر جا از دهیترس پوالد ی  ناگهان یصدا دنیشن با

 .اورد در رو اخش و گرفته تابهیماه داغ ی لبه به یحواسیب اثر در

 

 ییروشو سمت به و کرده خاموش رو اجاق ریز سالمش دست با سرعت به

 .دیپرس و ستادهیا کنارش درهم ییها اخم با پوالد حال همون در ، رفت

 تو؟ یخوب_

 

 :گفت غرولندکنان بعد ، زد پوالد به یا تنه ، داده اش ینیب به ینیچ افسون

 میعال یجنابعال لطف به_ 

 

 راه اون به رو خودش خارونده رو سرش گناهکار یصورت با ، دیگز لب پوالد

 . زد

 . دختر اخه ییترسو خودت_ 

 

 سالمش دست حرص با و کرد اخم ، کرد درشت چشم پوالد هیپرروئ به افسون

 و دشیپاش پوالد سمت به ، برده بود ختنیر حال در که یاب ریز رو

 اخم که پوالد به رو و گرفت جا ینهارخور زیم پشت ، کرد فرار بالفاصله

 :گفت بود رهیخ سشیخ لباس به متعجب و کرده



 ییپررو یلیخ که خودته ریتقص_

 

 بار شرارت و زد برق هاش چشم ، برد دندونش ریز به رو نشیریز لب پوالد

 .دیپرس

 ؟یجد اا_ 

 

 هر به رتشیبگ بتونه پوالد نکهیا از قبل افسون اما افتاد راه افسون سمت به و

 که یوقت تینها در چند هر....  کرد فرار دستش ریز از بود که ینحو

 .افتاد ریگ پوالد توسط بشه اطیح وارد خواستیم

 

 طرف دو کنه رهاش بخواد نکهیا بدون هم پوالد ، کرد تقال به شروع افسون

 دوشش یرو رو افسون ، افسون یتقالها به توجه بدون گرفته رو کمرش

 :گفت و انداخته

 ... جان لیچرچ یکن فیک بدم نشونت ییپرور هی حاال_ 

 

 اما افتاد راه اتاق سمت به وار حیتفر و لذت پر افسون کردن سیخ قصد با و

 دیرس گوشش به که یامیپ و تلفن زنگ دنیشت با و اتاق به دنیرس  از قبل

 :گفت و کرد اخم...  گذاشت نییپا رو افسون

 یسر هی  ، ارسالن ریام شیپ برم دیبا ، شدم داریب چرا بود رفته ادمی بلکل_ 

 ... داره درموردشون سوال تا چند انگار که هست مدارک

 

 

 .داد جواب و دیکش اش اشفته یمو به یدست افسون



 که یلیوسا هیباق تو رفتن بعد منم...  برو بعد بخور صبحونه میبر اول ، باشه_ 

 میبر دیبا ادیم ساحره ازدهی ساعت و کنمیم جمع مویدار الزم مسافرت یبرا

 ... شگاهیارا

 

 ، برگشت سرجاش کمرنگ چند هر بارش شرارت لبخند ، گفت"  یهوم" پوالد

 .کرد زمزمه گوشش ریز و گذاشت افسون هیشونیپ به یا بوسه

 ی لقمه هی شب فردا خوادیم اقاتون که کنه خوشکلت خوب بگو شگدتیارا به_

 رمیبگ لیتحو یاب چشم یپر هی خوامیم شب فردا گفته اقامون بگو....  کنه چپت

  ؟ یاوک...  دندون با

 

 سرخ و جیگ که اونو و فوت افسون گوش ی الله سمت به عمد به رو نفسش و

 . افتاد راه اشپزخونه سمت به و کرده رها رو بود شده

 

 

 

✨ 

✨✨ 
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 [۷:۳۸ ،۲۰۱۹/۳/۲۱(, ]هزارتو)ایفاد

[معجزه توسط شده ارسال] 

 443_پست#

 



 بزرگ یمتفاوت یاهایدن در که یزوج...  داشتند هم به یکم شباهت  که یزوج

 ییتوانا بود شده باعث داشتند گهیهمد به نسبت که یشناخت و عالقه اما بود شده

 یگاه و دعوا و جنگ در یگاه ، ارامش و صلح در ، رو باهم کردن یزندگ

 . کنند دایپ ، غم و جانیه در

 ... بودند خوشبخت گهیهمد داشتن با که یزوج

 ...متفاوت اتفاقات گذروندن...  دنیکش یسخت ها ماه گذاشت از بعد حاال

 !زیانگ غم گاها خطرناک گاها یاتفاقات

 

 کنار حاال و بود شده تموم زیچ همه بالخره ینشدن تموم یروزها گذشت از بعد

 .بودند هم

 گذاشته یخوشبخت ریمس به پا و داشتند هم دست در دست یا شهیکل یصورت به

 .بودند

 

 .بود دهیرس فرا ازدواجشون روز ، موعود روز بالخره

 مشترکشون ی  زندگ شروع به تا بودند کرده برگزار کوچک و یخودمون یجشن

 .ببخشند تیرسم

 

 به رو جمع به و بود نشسته پوالد کنار اش ساده دیسف لباس در دهیپوش افسون

 .بود رهیخ روش

 کینزد که کشونینزد اریبس اقوام و ها خانواده حضور با یخودمون یجمع

 ! شدندیم کمتر دیشا ای و نفر هفتاد

 

 .کرد"  شکر رو خدا" لب ریز و زد لبخند

 کر گوش اهنگ و ساز با یاجیاحت...  نداشت مجلل و بزرگ جشن به یاجیاحت

 . نداشت برق و زرق پر سالن و کن



 

 . داشت خودش کنار هم رو اون که بود زیچ کی تنها اجشیاحت

 

 یم وجودش از که یارامش و رو پوالد ، کیکوچ شدت به ی  ایدن نیا از ، تنها

 . نبودند مهم اصال زهایچ یباق پس داشتش که ، خواستیم رو گرفت

. 

 . ببرتشون ینمک تا در دم گذاشتیم رو ها یمشغول دل یباق ، یقول به

 

 یطور لب ریز و اورد بود گرفته رو دستش که پوالد بزرگ دست به یفشار 

 :گفت بشنوه که

 بودا ییروزا چه_ 

 

 افسون یصدا دنیشن با بود ساحره یها اشاره به حواسش الود اخم که پوالد

 .دیپرس عمد به و چرخوند سر ، شد جمع حواسش

 بود؟ ییروزا چه_ 

 

 .داد جواب و گرفت اش خنده ، داد تکون یسر افسون

 . کردیم تمیاذ بخواد دلت تا دوسر وید که ییروزا_ 

 

 .داد باال ابرو پوالد

  حاال؟ هست یک دوسر؟ وید_

 

 :گفت پوالد کردن تیاذ یبرا و گرفت خودش به یناراحت ی افهیق افسون

 ش؟یشناسینم...  بود کردنم تیاذ دنبال همش کهیمرت ، اره_



 

 

 یزیچ...  کنه یعصبان رو پوالد تا دیکش رو"  کهیمرت" ی کلمه عمد وبه

 رو پوالد ی شده زیر یها چشم یوقت و افتاد کارگر اش نقشه بایتقر که نگذشت

 .داد ادامه یقبل لحن با پس شد سبز لبش یرو یشخندین دید

...  واال کردیم ادبش شدیم دایپ یکی کاش...  بود یساز دردسر ادم واقعا_ 

 ... خدا یا...  کنن رفتار درست ستنین بلد مردم

 

 خواستیم...  زد زل بود شده قبل از زتریر که پوالد یها چشم به مایمستق و

 اری باهاش بخت انگار اما کنه تشیاذ یکم خواستیم ، نهیبب رو پوالد واکنش

 ریز و اومد کشینزد سرش....  شد عوض بالفاصله پوالد حالت چون نبود

 .کرد نجوا کشدار ، گوشش

....  باهات کنه رفتار درست.. قراره دوسر وید امشب ، زمیعز نداره بیع_ 

 ..بعدش شهیم یچ که یدونیم...  بغلش تو

 

 از دخترک تا کرد یکار ، دراورد لرزه به هلش صحبت با رو افسون دل و

...  دیخند نرم ، دیرس هدفش به یوقت و بلرزه خودش به التهاب و گرما سر

 .دیپرس افتاده یاتفاق ارهیب خودش یرو به نکهیا بدن...  دیکش عقب یکم

  جان؟ لیچرچ هیچ نظرت_ 

 

 رو اش یگرفتگ گر از یکم تا گرفت ینفس ، داد قورت رو دهنش اب افسون

 .دیپرس و دیدزد رو نگاهش بعد کنه کم

 وهید اقا نه پوالد من شوهر دوما...  یشناسینم رو وهید اقا یگفت که تو اوال_

 ؟یا وهید اقا تو مگه... 

 



 اش گرفته گر یها گونه و صدا لرزش کرد یم یسع که افسون دنید با پوالد

 .داد جواب حیتفر پر و برد لذت ، گرفت اش خنده کنه پنهان نظرش از رو

 ه؟یچ نظرت ینگفت حاال...  شمیم هم وهید اقا_ 

 

 . دیشن جواب و اورد در رو افسون حرص بالخره و

 ... دوسر وید جناب زنهیم چپ من نظر_

 

 .... شد پوالد حیتفر باعث شیب از شیب افسون  سمت از واکنش نیهم و

  وهید اقا نیا دارهیخر چپتم نظر_

 پوالد؟_

 

 .دیپرس خونسرد ، داد باال ییابرو پوالد

 جانم؟_

 

...  کرد اریاخت سکوت تینها در شکست  به اقرار با ، بست فرو لب افسون

 شدنش سرخ شتریب باعث که بده بهش یجواب پوالد و بزنه یحرف دیترس یم

 ...  بشه

 

 در شک بدون و کرد یم تحمل داشت رو نفر چند نگاه که دونست یم خدا

 مژده و مهربان ، ساحره خصوص به ، نفر چند تمسخر مورد ندهیا ییروزها

 .گرفت یم قرار

 

 اشون مکالمه به" یچیه" گفتن و پوالد به حرص سراسر یلبخند زدن با پس

 . شد رهیخ رو به رو به و داده خاتمه



 

 

 :حاتیتوض

 ... دوسر وید جناب زنهیم چپ من نظر_

 ای  دونمینم یعنی که...  اصطالحه و یشوخ جور هی....  تفنگه نظر منظورش*

 ندارم ینظر مورد نیا تو من
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 از گرفته گر و نشستن جا کی از خسته افسون و بود دهیرس انتها به بایتقر شب

 یجرات  دوستانش گاه به گاه طنتیپرش یها نگاه و پوالد ی  لب ریز یها ی طعنه

 دست نکهیا از قبل و شد بلند ، کرده استفاده ها مهمون رفتن از ، داد خودش به

 دیام نیا به ، بنوشه یاب تا رسوند اشپزخونه رو خودش برسه بهش هیبق و پوالد

 . بشه اروم یکم که

 



 نیاول قطعا اما باشه ازدواجشون اول شب امشب دیشا ، کرد فکر خودش با

 ... که بود نخواهد بارش

 

 حالش...  دیگز لب کنان سرفه ، نداد ادامه رو افکارش گلوش به اب دنیپر با

 سر نفس کی به و کرده خی اب از پر رو وانشیل هم باز خجل شد بهتر که

 :گفت خودش با ناالن و دیکش نفس بلند بار چند بعد ، دیکش

 . کنهیم ونهید منو امشب پوالد_ 

 

 کردن تلف وقت ساعت ربع ای قهیدق ده بایتقر حدود از بعد  افکارش در غرق و

 یاتاق به رو خودش کنه برخورد یکس به قبل تا شد خارج اشپزخونه از دیچرخ

 باهاش شانس اما بگذرونه درسکوت رو وقتش از قهیدق پنج حداقل و برسونه

 . کرد برخورد مادرش به راه نیب در و نبوده اری

 

 لب ریز افسون...  زد صداش ظیغل یاخم با و سرعت به افسون دنید با بایز

 .داد جواب و فرستاد اش نداشته شانس به یلعنت

 مامان؟ جانم_

 

 .دیپرس و رسوند افسون به رو خودش بایز

 ساعتتو ؟ مسافرت دیبر یعروس بعد نبود قرار مگه شماها ؟ مادر ییکجا_ 

  اصال؟ یدید

 

 رو هاش اخم بردیم سر به کردن فرار یهوا و حال در که افسون ابتدا در

 .دیپرس عجله با اومده خودش به بعد و دیکش درهم شتریب

  مامان؟ کجاست پوالد ، اره یوا_ 

 



 .داد تکون تاسف به یسر بایز

 کنهینم داتیپ گفت...  کردم یاداوری ساعتو پوالد به منم...  رفتن که مهمونا_ 

... 

 

 . دیغر و گرفته افسون یبازو از یاروم شکونین و

...  اتاقا از یکی تو یکردیم فرار یداشت االنم...  یکرد خودت االف ملتو هی_

 ...  شناسمتینم نکن فکر

 

 با افسون ، کرد زده خجالت  رو افسون که رفت افسون به یا غره چشم و

 :گفت لب ریز افتاده نییپا یسر

 ... دیببخش_ 

 

 .داد جواب تر نرم یلحن با بعد و کرد یمکث بایز

 تو برده االن تا احتماال پوالد ساکاتونو...  دیبر دیبا ، کن عوض لباستو برو_ 

  شو اماده برو فقط تو...  نیماش

 

 گفته قبل از ساحره که یاتاق راه سرعت به بعد و گفت" یچشم" عانهیمط افسون

 داشتند شیپ در که یا یطوالن مسافرت یبرا تا رفت اونجاست هاش لباس بود

 . بشه اماده

 

 مسافرت نیتر بخش لذت به لیتبد پوالد همراه به شک بدون که یمسافرت

 . شدیم عمرش
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 .... اخر یها صحنه

 

 

 

 

 

 

 کرده رزرو قبال که یهتل سمت به پوالد شنهادیپ با دندیرس یساحل شهر به یوقت

 .کنند استراحت یکم تونستند بالخره کارها انجام از بعد و رفته بودند

 

 سقف به و دهیکش دراز تخت یرو رونیب لباس با باشه خسته نکهیا بدون افسون

 . بود رهیخ

 گونه اب شرشر یصدا شدن   بلند با که نگذشت یزیچ و ، زد یغلط تخت یرو

 . دیپر جا از بالفاصله و انداخت گل هاش

 " کنه عوض رو هاش لباس ادیب پوالد نکهیا از قبل بهتره"  گفت خودش با



 

 به شروع و رفته ها ساک سمت به سرعت به حمام در به یشاک ینگاه مین با و

 بار یبرا دیکش رونیب که رو اش یراحت شلوار و تاپ...  کرد لباس ضیتعو

 ، شدینم دهیشن ازش یشرشر یصدا چیه حاال که حموم در به ینگاه مین دوم

 .زد غر لب ریز و انداخت

 نکنه یکار تا ، که هییایح یب چه دونمیم ادیب پوالد اگه االن ، عیسر چه_ 

 ...  نکن ول شم سرخ سرتاپا

 

 از دور و موافق جهت در اتاق ی کناره به رو خودش سرعت به و شد بلند و

 کرد هاش لباس کردن عوض به شروع سرعت به و رسونده حمام یورود دید

 داخل رو هاش دست نکهیا محض به چون نبود اری باهاش بخت انگار اما

 .دیچرخ سمتش به پوالد سر قایدق و شد باز حمام در برد تاپ یبندها

 

 شدن الیخ یب قصد هم پوالد یها چشم و نبود تنش کامال لباس...  گرفت گر

 دستپاچه و عجله با پس رفتنه باال حال در کم کم هوا یدما کرد حس...  نداشتند

 راه اون به رو خودش دهیکش داخل به رو هاش لب ، کرده مرتب رو لباسش

 :گفت... زد

 باشه تیعاف_ 

 

 در افسون که ارهیب خودش یرو به یحت نکهیا بدون ، زد یشخندین پوالد

 ...گرفت اغوشش در رفته سمتش به شرمه سر از مردن مرض

 دست کی با ، دیکش شیشونیپ به رو دارش نم صورت افتاد تقال به که افسون

 .کرد زمزمه بم و داشت نگهش محکم

 جان افسونگر یشد خوشکل_ 

 



 بزنه گره بهم افسون ی نهیس تو رو نفس تا چسپوند اش قهیشق به رو ها لباش و

... 

 شب اسم اما نبود اولش بار ، شدنه اب حال در کردیم حس افسون یطرف از

 ...  کردیم فرق ایقضا تمام اومد یم که ازدواج

 رونیب رو نفسش زده حانیه ، گرفت یم خودش به یجد حالت زیچ همه انگار

 نکرد ارومش تنها نه نشست شیشونیپ به و شده کشدار که پوالد ی بوسه ، داد

 اریاخت یب.... دیگز لب و زد چنگ پوالد لباس به پس شد تر زده جانیه بلکه

 :گفت لب ریز و فشرد پوالد ی نهیس به رو سرش

 .دارم دوستت_ 

 

 یافسونگر رحمانه یب افسونش اورد، افسون کمر به یفشار و دیشن پوالد

 ... داشت رو جانش قصد رحمانه یب و کردیم

 یحال چه کردیم که یا عالقه ابراز هر ،یا کلمه هر با دونست ینم دخترکش

 ... دهیم دست بهش

 و بترسونه داشت که یجانیه لیدل به رو افسون نداشت دوست ، گرفت ینفس

 گرفت اغوشش در بچه هی مثل و انداخته افسون یپاها ریز رو هاش دست تنها

. 

 

 . کرد زمزمه دار خش نیح همون در

 ...باش اغوشم مهمون امروزو...  گر عشوه لیچرچ خوامتیم_ 

 

 از دهیترس یکم گذاشت پوالد یها شونه یرو ، رو دستش دو هر افسون

 . دیلرز صداش بود پوالد اغوش در که یحالت و ارتفاع

 .خطرناکه نیزم بزارم پوالد_ 

 



 .داد جواب گفته ینچ پوالد

 ... فقط.... نباش نگران_ 

 

 . شد رهیخ بهش منتظر و گذاشته تخت یرو ، رو اون و

 :گفت و انداخت نییپا سر بود شده قرمز تماما که افسون

 . ستین اولمون شب که امشب_ 

 

 شونه یرو ، رو هاش لب ، نشست کنارش و زد باال رو سشیخ یموها پوالد

 .داد جواب و گذاشت دخترک ی برهنه ی

 هوم؟....هست که ازدواجمون اول شب_

 

 خوشحال خجالت بر عالوه  ، دیگز لب ، کرد قفل بهم رو هاش انگشت افسون

 .داد جواب زیر پس بود هم

 ....منم...من...  دارم دوست اغوشتو_ 

 

 افسون و فشرده بهم رو هاش چشم بعد و شدن متوقف یا لحظه پوالد یها لب

 .کرد همراهش باخودش ، گرفته اغوش در سخت رو
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.................... 

 

 

 

 

 زد، لبخند زده کمرش به رو هاش دست و اومد رونیب چادر از الود خواب

 . بود دلنواز و بایز شدت به دشت صبح یهوا

 

 بودند دنیچر حال در که ییها گوسفند دنید با و چرخوند اطراف رو نگاهش

 مسافرت به اومدنشون از روز پنج و ستیب به کینزد بایتقر ، زد لبخند

 به شهرها در ، بودند گشته رو رانیا ی  دنید یها مکان از یلیخ و گذشتیم

 ی  فضا از و زدندیم چادر صحرا ای دشت و روستاها در و رفتند یم هتل

 .بردندیم لذت اطرافشون

 



 محل و جیتدر به حاال و بود شدن تموم حال در کم کم مسافرتشون که چند هر

 اومد یم بخش لذت نظر به زیچ همه هم باز اما بودند برگشتن حال در محل به

. 

 

 و دور به رو نگاهش... داد تنش به یقوس و کش و گرفت تازه یهوا از یدم

 و دستشه یظرف که کرد دایپ چادرها از یکی کنار رو پوالد و چرخوند اطراف

 .کرد دایپ ، رهاستیعشا از یکی کردن صحبت حال در

 

 نون ای ریپن ، کشک ای ریش ، ماست دلش خاطر به پوالد هم باز نداشت شک

 .... دهیخر یمحل

 رفت بود یکینزد در که یکوچک رود سمت به و داد تنش به یتکون زده شوق

 پوالد که یلیوسا از خواستیم صبحونه یبرا...   بشوره رو صورتش تا

 یغذاها خوردن لذت مهمون رو خودش بار نیچندم یبرا و کنه استفاده دهیخر

 .کنه یریعشا

 

 بود تلفن با صحبت حال در و ستادهیا چادر در دم که پوالد با برگشت که یوقت

 ی  جد و درهم صورت دنید با اما رفت کترینزد لب به لبخند...  شد مواجه

 که داد تکون شده یچ یمعنا به رو سرش و ستادیا روش به رو کنجکاو پوالد

 .گرفت فاصله چادر از و گهیم بهش بعدا کرد اشاره پوالد

 

 یها نون به نگاهش نیح همون در ، شد چادر وارد و افتاد گره ابروهاش نیب

 یکوچک ی سفره بود رفته فرو فکر به که یحال در پس افتاد یمحل ریپن و گرم

 چادر از بعد ، دیچ رو صبحونه مخلفات و کرد جدا مصرف کباری ی سفره از

 اب کردن گرم به شروع و برده رونیب هم رو کوچکش کیپکن....  شد خارج

 . کرد ییچا یبرا

 



 نگران و نشسته سفره کنار برگشت هم پوالد و شد راه به رو زیچ همه یوقت

 .دیپرس

 پوالد؟ شده یچ_ 

 

 .داد جواب و گفته یپوف ، داد تکون یسر پوالد

 در یباز مسخره فقط که اولش ،  کردمیم صحبت نیرحسیام با داشتم یچیه_ 

 .... میزد حرف مهرافتاب گروه حکم و شرکت مورد در بعدم اورد

 

 .داد ادامه پوالد و گفت" یاهان" گرفته یا لقمه افسون

 ... انگار اومده صفا با تهام حکم_ 

 

 .دیپرس تنها و پوالد اخم لیدل  متوجه...  داد باال ابرو ، دیجو رو اش لقمه

  ه؟یچ حکمش_

 

 .داد تکون یسر پوالد

 .... کننیم شیاطالعات ی هیتخل احتماال قبلش اما اعدام_ 

 

 ، بود کرده چارهیب رو یادیز یها انسان باصفا تهام ، فشرد بهم رو لبهاش

 بود داده انجام که ییکارها از یحت و بود شده یادیز یها انسان مرگ باعث

 .... نبود هم مونیپش

 بود دهیرس جهینت به هاش تالش بالخره ، کردیم درک رو پوالد حال یطرف از

 ... نداشت هم یا دهیفا انتقام نیا یطرف از اما بود گرفته رو انتقامش و

 



 اما کرد کن شهیر رو گروهش و انداخت دام رو تهام که چند هر انتقامش

 .گردوندیبرنم رو مادرش

 .کرد ینم پاک رو گذشته یتلخ و بود شده خراب که یاعصاب

 

 رو ازاردهنده افکار تمام افسون پس بود شده تموم بالخره بود که زیچ هر یول

 که یحالت از رو پوالد کرد یسع و زد یلبخند مچهین ، کرد رونیب ذهنش از

 :گفت و ارهیب رونیب بود درش

 ... شد تموم بالخره ، شکر رو خدا خوب_ 
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 .کرد ناز ، کرده کج رو سرش و

 خوشکلت خانوم نیا و صبحونه نیا فیح.... دوسرم وید گهید نکن اخم_

...  میندار ندهیا بابت یا ینگران گهید که زمیعز بخند...  یکرد اخم که ستنین

 . میکن یزندگ یعاد هیبق مثل میتونیم هم ما بالخره



 

 .رفت فرو فکر به افسون به رهیخ ، گرفت یا لقمه پوالد

 افسون به هم رو حق اما خوبه حالش که بگه دروغ خودش به تونست ینم

 دایپ رو افسون انتقام نیا خاطر به یحت و بود لحظه نیا منتظر ها سال ، دادیم

 رو افسون با بخشش لذت ییروزها که ، رهیبگ اروم که بود بهتر پس بود کرده

 ..... نکنه خراب

 

 کنه یدگیرس بهشون بود تنها که یوقت بعد تا زد پس رو افکارش لیدل نیهم به

 :گفت بار شرارت و داد باال ییابرو ، زد یلبخند مچهین و

 .ایکرد خوشکال یقاط خودتو خوب_ 

 

 کرده ، خوردیم حرص دستش از معمول طبق که یافسون با کل کل به شروع و

 ... دیخند و

 

 بهتر پس برندیم لذت بودند هم کنار از و دونستند یم رو روزها نیا قدر دیبا

 هم کنار مشکالت اوج در یحت بود بهتر...  بزنند لبخند هم یسخت نیح که بود

 . کنند یط رو شونیزندگ ریمس باهم همراه و بمونند

 

 سربه و افسون یغرغرها و تشرها همراه به خوردنشون صبحونه بالخره

 :گفت افسون به رو پوالد و شد تموم پوالد یها سرگذاشتن

 .... یآقات مهمون ناهارم درضمن میبزن قدم کمی میبر_ 

 

 .دیپرس و ختیر پاکت داخل رو ها آشغال ، داد باال ابرو بدخلق افسون

 دستم؟ یبد سوخته مرغ تخم یخوایم_ 

 



 ناغافل و گرفت رو دستش پس بود یشاک تینها یب افسونش ، دیخند یپق پوالد

 .داد جواب و گرفتش اغوش در سفت بعد ، دیکش خودش سمت به

 کنه اش اماده خواستم ایروستائ از یکی از...  بچه بزنم کباب برات خوامیم_ 

 .کردن قبول اونام... 

 

 .داد ادامه و زده بود تقال حال در که افسون سر یا بوسه و

 چطوره،...اس خوشمزه یلیخ مبخوابونن ماست تو که یکباب نجایا دمیشن_ 

 ؟یدار دوست

 

 دندون به یفشار ، شد خسته کردن تقال از که یوقت پوالد اغوش تو افسون

 .زد هیکنا طلبکار یکم و اورد هاش

 . اس سوخته مرغ تخم از بهتر...  خوبه_ 

 

 . دیخند بار نیچندم یبرا پوالد

 . یاریب روم به یتونیم نیبب ، سوختا بار هی حاال_ 

 

 :گفت عمد به و داد باال ییابرو ، برد باال رو سرش افسون

 .... یافتضاح یاشپز تو یباش خوب یچ هر تو_

 

 کردن سرخ نیح در پوالد یها عکس که اش یگوش به ینگاه مین یشاد با و

 تشیعصبان...  انداخت ، داشت داخلش رو سوزوندش اخر در و مرغ تخم

 .داد ادامه یتالف به و شد باز لبخند به لبش....  رفت ادشی

 ...  شده باحال یلیخ...  عکسا اون سر میدیخند ساحره با قدر چه_ 

 



 رفت ادشی و شد پوالد یها لب ریاس هاش لب حرفش شدن تموم از قبل اما

 پوالد از که یارامش ی خلسه تو رفت فرو درعوض ، بگه خواستیم یچ

 که کرد دعا حال همون در... گرفت اغوشش در دست دو هر با و گرفتیم

 و یپست تمام در ، مشکالت و یسخت در و کنه دایپ ادامه ابد تا اشون یخوشبخت

 که یا بوسه به رو خودش اخر در و باشه همراهش پوالد عشق یزندگ هیبلند

 لحظه یبرا شده یحت...  پوالد با بشه همراه تا سپرد شدیم تر قیعم و قیعم

 .... کنه حسش نقطه نیتر کینزد از و بشه وصل تنش به یا

 

 .... کنه حس داشت دوستش که یمرد با ، پوالد با همراه رو یخوشبخت
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