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  :موضوع داستان 
  

 ادی زشونی زندگتیوضع.. کنهی می هست که با مادرش زندگبهار به اسم  ی دختریداستان درباره 

 شرکت و بشه هی تو  گرفت برهپلمشوی دنکهی به محض اشهی که اون مجبور می تا حدستیخوب ن

 شی خواستگارادی م صداقتارشیک شرکت سیی که داشته پسر رییبایبه خاطر ز.. اون شرکتیمنش

 کنه و ی درخواستشو قبول متشونی به اون نداشته به خاطر وضعی عالقه انکهی با ام هبهارکه 

 مدت یتو ..شهی رو به رو م رادمنشایسرگرد آر که به شمال داشته با یتو سفر.. کنند ینامزد م

 یو ادامه ..  کنهی مریی تغشی زندگری و ناخواسته و ناغافل مسشهی متی اذیلی خارشیک با شینامزد

 که بیپر از فراز و نش..نیری تلخ و شیاتفاقات..افتهی اتفاق ببهار ی رمان برانی ای که قراره توییهاماجرا

 شی کرد زندگی هرگز فکرشو هم نم که بهاردهی قرار میراتیی رو دست خوش تغبهار ی ساده یزندگ

 بای پاک و زیطن دختر ساده با ظاهر و باهیاز ..  از عشق و دوست داشتنیداستان..  متحول بشهنطوریا

    . .ستی اون تنها نی با اون ها رو به رو بشه ولدی و بهار بادهی براش دیادی زی خواب هاریکه تقد
  
  

   دو جلد است2 رمان در نیا
  

  ساس منعشق اح : 1 جلد

   برنگ احساس منیآب : 2 جلد
  

  
  

  موجود است کانال کتاب تلگرام مادر  من آبی برنگ احساسجلد دوم این کتاب با نام 
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   و احساس منعشق

   اولجلد

  

  1فصل 
  
امان کنار حوض نشسته بود و داشت م.. انداختماطی به حینگاه.. درخونه رو باز کردم و رفتم توی خستگبا

  .. شستیبا دست لباس م
  

با ..درو بستم.. مامان بودی دل خوشیفقط برا.. ارامش نبودی که از رویلبخند.. زدمی کمرنگلبخند
 زد و بلند شد ودر ی من لبخند مهربوندنیبا د.. بسته شدن در مامان سرشو بلند کرد ونگام کردیصدا
  .. دخترم؟یگرفت: شست گفتی م ابری شری که دستاشو زیحال

  
 رمیاز فردا م..پلممی از مدرک دنمیا..باالخره تموم شد..اره مامان گرفتم: گفتم ی جلو و با خستگرفتم

  ..دنبال کار
  

 نی تو با اذارمی من نمگمیبهار صد دفعه بهت گفتم بازم م:مامان با اخم نگام کرد وگفت .. حوض نشستملبه
 خوام ازاالن به فکر کار کردن ینم.. تندهیبه فکر ا..ی به فکر درست باشدیادخترم تو ب.. سرکاریسنت بر

  ..یافتیب
  
  .. کردم اروم باشمیسع.. خسته شده بودمگهید..یشگی خدا باز هم بحث همیوا
  
  ..م؟ی سر کنینطوری ادی بایتا ک..نی ببتمونویاخه مادر من شما خودت وضع: لبخند نگاش کردمو گفتمبا
  

 مردم کار ی خونه یگفت.. بافمی هم میبافتن.. کنمی میاطیخ.. کنمین که دارم کار مدخترم م :مامان
  ..؟یگی می چگهید.. کنمی کار نمگهینکن گفتم باشه بچه م غرور داره د
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 پول نی ای دونیمامان خودت هم خوب م:  گفتم ی جام بلند شدم وبه طرف در رفتم با لحن کالفه ااز

 من تی وضعنیبا ا.. باالستیلیخرجش خ..رسه که من بخوام درس هم بخونمچه ب..دهی نممونویکفاف زندگ
  ..ن؟یستیچرا متوجه ن.. تونمینم
  

به هر حال من :  کرد گفتمی نگام می بود و با ناراحتستادهی و رو به مامان که کنار حوض ادروبازکردم
 ادهی شرکت زی بزرگنیهر به ا شیبه هر حال تو..زنمی کار به چند جا سر میفردا برا.. خودمو گرفتممیتصم

  .. داشته باشنازی نیکه به منش
  

 نشستم وپاهامو تو شکمم جمع کردم وسرمو نی زمیرو.. راست رفتم تو اتاقم هی.. تو و درو بستمرفتم
  ..گذاشتم رو پاهام

  
 اون نوی ایبه مادرم که تا پارسال خونه ..می زدی که توش دست وپا میبه فقر..زیبه همه چ.. کردمی مفکر

 نره مجبور شد گهی التماس ازش خواستم دی منو جور کنه بعد هم که من با کللهی کرد تا خرج تحصیکار م
 ی رو منای ای همه من.. ادم چقدر تحمل داره؟هیمگه .. بافتی می کرد وبافتنی میاطیخ..قبول کنه

ه درسام برسم اون هم  بشتری شدم بی شد مجبور می زمستون که میخودم تابستونا کمکش بودم ول..دمید
 تونستم یاالن م.. کردی فرق مگهی رو گرفته بودم دپلممی االن که دیول.. اوردی خرجمونو در مییبه تنها

  ..خدا بزرگه.. مونهی نمنطوری همعبه هر حال اوضا.. کمک خرجششمی سرکار ومرمیم..کمکش کنم
  

پدرم تو جاده .. مامانیبه گفته ..می داد اومده بودم از دستای که تازه به دنی وقتشی سال پیلی خپدرمو
 گفت به وقتش ی مشهیهم.. کردی نمفی برام تعریادی ززی وقت چچیه..رهیمی کنه ومی شمال تصادف می

  .. دونستمیخودم هم نم.. بود ؟ی وقتش کیول..ی فهمی مزویخودت همه چ
  
 یکجا زندگ.. بودن؟ایدرم ک پیخانواده .. بوده؟یچه شکل.. بوده؟ی دوست داشتم بدونم که پدرم کیلیخ
مامان .. بودهی دونستم پدرم چه شکلی نمیحت.. دونستمی رو نمنای کدوم از اچی هیول.. کردن؟یم

  ..گمی برات مزوی گفت وقتش که شد خودم همه چیم.. کردی ازم پنهون مشهیهم
  

به نظر  مرتب زوی تمی کردم ساده ولیسع.. م رو خوردم و رفتم تو اتاقم تا حاضر بشمصبحونه
  ..رونیمدارکمو برداشتم و حاضر واماده از اتاق زدم ب..برسم

  
  ..؟ی رو گرفتمتیدخترم تصم: من نگاهش پر از غم شد دنیبا د.. کردی داشت سفره رو جمع ممامان

  
 گهیاالن د.. نکردی کارچی دست رو دست گذاشت وهشهینم..اره مامان: تکون دادمو به طرفش رفتم سرمو

  .. کمکتون کنمدیبا..مدرس ومدرسه ندار
  

مواظب خودت ..خدا پشت و پناهت دخترم: نگام کرد وگفت شی اشکیمامان با چشما..دمی بوسصورتشو
  ..باش

  
  ..خداحافظ..حتما مامان: زدمو گفتمی بخشنانی اطملبخند

  
  ..خدانگهدار دخترم :مامان
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 دی به امایخدا: زمزمه کردم  وسرمو بلند کردم و رو به اسموندمی کشیقینفس عم..رونی خونه زدم باز
  .. رو حس کردمی نگاهینیکه سنگ.. خوندمی لب دعا مریداشتم ز..تو
  

 ری پیسرشو تکون داد وبا صدا..با تعجب نگاش کردم.. بودسادهی جلوم وارزنی پهی نیی اوردم پاسرمو
 ی زمونه اچه دوره و.. زنهیدختره با خودش حرف م.. جوونا رو شفا بدهیخدا همه : گفت یوشکسته ا
  ..شده واال

  
 شد نمیاخه ا..مردم به همه کاره ادم کار داشتن..خنده م گرفته بود.. راهشو گرفت ورفتغرغرکنان

 ی مینجوری که ارسهی ازار میمگه به کس ..گمی تو دلم دارم مگمی که دارم میخب من هر چ..کار؟
  .. بگهی دونه چیواقعا ادم نم..کنند؟

  
اسمش سامان بود و .. بودسادهی سر کوچه وایشگیمزاحم هم..ورفتم سر کوچه لبخند سرمو تکون دادم با

 زد بهم مو به یهر وقت زل م.. خالفکار و دزد وچشم ناپاک رو از پشت بسته بودیدست هر چ..عالفه محله
  ..نگاهاش بدجور بود.. شدی مخیتنم س

  
 یبه به خانم خوشگله  :دمیشنصداشو اروم .. بهش اخمامو کردم تو هم و از جلوش رد شدمدمی رسیوقت

  ..محل
  
 خودی بطونهی بابا شیه ..گهی مطونهیش..ی عملزهی هی کهیمرت.. دلم چندتا فحش ابدار نثارش کردمتو

  ..همون محلش ندم بستشه.. تونم بکنم؟یمثال چکار م..کرد
  
  ..از بس رو داشت..شهی کارش تکرار منی دونستم باز ای میول
  

 چند تا شرکت که اسم وادرسشونو ازتو روزنامه دراورده بودم رو از هی..دم شدم وادرس دای تاکسسوار
  ..قبل انتخاب کرده بودم

  
  ..خدا کنه قبولم کنند.. چند جا سر بزنمدی باامروز

  
  .. بودن چه برسه به منکاری هاش هم بسانسهیاالن ل.. بودپلمی فقط دمیلی هرحال من مدرک تحصبه
  
  .. شدیج فردیشا.. یدی خدارو چه دیول
  
 یکی نی االی خی خواستم امروز بیم.. مونده بودگهی دی جاهیفقط .. نا نداشت راه برمگهی دی خستگاز

حاال ..نجای اامی همه راهو فردا بکوبم بنی اشهی نمگهی درمی مالی خی خودم گفتم بشی پی ولامیبشم وفردا ب
  ..شهی می چنجای انمیکه اومدم پس برم بب

  
  ..رفتم تو و رونی دادم بنفسمو

  
 خدا اگه بشه یا..نم؟ی بشزی منی پشت اامی استخدامم کنن و بشهی میعنی.. نبودی منشزی کس پشت مچیه
  ..ییییییعال..شهی میچ
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  .. در اتاق به شدت باز شدنیی پاارمیتا خواستم دستمو ب.. سمت در و چند تا تقه به در زدمرفتم

  
  ..بلههههههه: دی هوار کشیکی
  

 یوا..بله و بالااااااااا.. بود نگاه کردمدهی که سرم نعره کشی عقب وبا وحشت به کسدمیر پمی متر ون6 شش
  ..ه؟ی کگهی دنیخدا ا

  
 تو دستش بود با تعجب داشت ی گوشهی که یدرحال.. ساله بود 25 ای 24 پسر جوون حدودا هی که طرف

  ..؟ی خوای میچ..ه؟یچ:اخماشو کرد تو هم و با خشم گفت .. کرد ینگام م
  

  ..چه پررو بود.. کردم ی سرجام واخم کمرنگسادمی واصاف
  
  ..من ب: گفتمی لحن جدبا
  

  .. برو توای خب بیلیخ..؟ی استخدام بشیاهان اومد :دی بود که بهم توپومدهی حرف از دهنم در نهنوز
  
 یانگار داره با خدمتکارش حرف م.. زد؟ی حرف مینجوری چرا با من انیا.. حرص نگاش کردمبا

  ..دهی هم میچه دستور..هه..زنه
  
  ..ی شما راه منو سد کردی که برم داخل ولنهیبله منم قصدم هم: همون لحن گفتمبا
  

  .. رد شوای خب بیلیخ:  کناردی زد تو چشمامو وبا اخم کشزل
  

  .. که گفتیحاال هر چ..ی تو دلم گفتم خودتی ولدمی لب گفت که نشنری زیزی چهی هم بعد
  

  ..ستی نی که کسانجیواااا ا... تورفتم
  

  ..ادیاالن بابا م ..نیبش :دمی از پشت سرم شنصداشو
  

  .. زنه؟ی چرا انقدر راحت حرف منیا.. چکار دارم؟نی ایمن با بابا.. نگاش کردمعیسر
  

 بای تقرانسالی مرد مهی شرکت کار دارم که در اتاق باز شد وسیی بگم من با بابات کار ندارم با رخواستم
  ..داخلپنجاه ساله اومد 

  
  .. نگاه به من و پسرش انداختهی
  

 نیالبد ا.سه؟یی رنیپس ا.. نشستزشیپشت م.. لب جوابمو دادریسرشو تکون داد و ز.. سالم کردماروم
  ..بچه پررو هم پسرشه
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 رو به من گفت ی با لحن جدسیی ریاقا.. من نشستیاون پسر هم رو به رو..نمی اشاره کرد تا بشی صندلبه
  ..دییبفرما:
  
  ..دیازمندی خانم نی منشهیظاهرا به .. مصاحبه مزاحمتون شدمیبرا-
  

  ..دیمدارکتونو لطف کن..درسته: تکون داد وگفت سرشو
  

البته ..وتری مامان اصرار داشت که برم کالس کامپشی سال پ1اخه .. دادموترموی کامپپلمی ودپلممی دمدرک
 قبول نکهی انقدر مامان اصرار کرد تا ایول.. شدی مادی خب مخارجش زیمن خودم هم عالقه داشتم ول

  ..کردم
  
 هم وتریظاهرا به کامپ.. کمهیلیسنتون هم که خ..د؟ی دارپلمید: هر دو مدرک نگاه کرد و رو به من گفتبه

  ..دی نداری گری منشی سابقه یول.. ما مهمهی برانیخب ا..دیاشنا هست
  

 نی همچهی کردن تو دای که هدفتون از کار پنهی امنظورم..ه؟ی کار چی برازتونیانگ: وگفترونی داد بنفسشو
  ..ه؟ی چیسن کم

  
  .نیهم.. کار و درامد اون کارهگهی دی هایلیهدفم مثل خ: نگاهش کردم وگفتم یجد

  
  .. درسته؟دی مشکل داریپس از نظر مال :سییر
  

 ی خصوصالبته قصدم دخالت تو مسائل: گفت دی سکوت منو دی نگفتم که اون هم وقتیزی کردم وچسکوت
  .. مسائل با خبر باشمی سرهی از دی خب اگر بخوام شما رو استخدام بکنم بایول..ستیشما ن

  
  ..دمی محی شما توضی مسائل رو برای سرهی هر وقت استخدام شدم من هم همون یول..درسته-
  

  .. موافقت تکون دادی زد وسرشو به نشونه ی کمرنگلبخند
  

از .. کردیزل زده بود به من وبا پوزخند نگام م...جوون افتاد چرخوندم که نگام به همون پسر سرمو
  ..ومدی خوشم نچینگاهش ه

  
  ..دی فرم رو پر کننیا :سییر
  

  .. رو ازش گرفتم وشروع کردم به پر کردنفرم
  
  ..؟ی بهش زنگ زدارشیک :سییر
  
رکار گذاشته  همه مدت ما رو سنی اکهیمرت..ستنی گفت جنس ها حاضر نی میول..اره زنگ زدم  :ارشیک

  ..ستیکه اخرش بگه حاضر ن
  
  ..؟یدیفهم.. نشد خودت اقدام کنی همچنان خبریدی صبر کن اگر دگهی روز د2.. خبیلیخ :سییر
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  ..باشه :ارشیک
  

 ی باهاتون تماس ممیاگر قبولتون کرد..دی ببرفی تشردی تونیشما م:رو به من گفت .. رو گرفتم طرفشفرم
  ..میریگ
  

  ..خداحافظ..بااجازه..شهبا: تکون دادم سرمو
  
  ..خدانگهدار :سییر
  
 که رفتم یی جا5 نی کدوم از اهیحداقل ..خدا کنه قبولم کنند..دمی کشقینفس عم..رونی اتاق اومدم باز

  ..هیدواری امیاگر قبول بشم خودش جا
  

برش غرغرکنان رفتم طرفشو .. رو اعصابم بودی زنگ تلفن بدجوریصدا.. شده بودمداری از خواب بتازه
  ..داشتم

  
  ..الو-
  

  ..؟یمنزل خانم بهار ساالر..الو سالم خانم--
  
  ..شما؟..بله خودم هستم..سالم-
  

  ..د؟ی مراجعه کرده بودنجایشما جهت مصاحبه به ا.. شرکت سماء هستمسییمن صداقت ر--
  

  ..بله بله: گفتم عیسر
  

  ..دیاری بفی تشردی تونیفردا م..خانم با استخدام شما موافقت شده--
  
  ..؟ی زودنیبه هم..قبولم کردن؟..دم؟ی درست شنیعنی خدا یوا
  

  .. کردم ارامش خودمو حفظ کنمی سعی کرده بودم ولذوق
  

  ..امیفردا حتما م..ممنونم: گفتم دی روتوش دی شد خوشحالی می که به راحتیی وبا صدادمی کشقی عمنفس
  

  ..خدانگهدار.. خباریبس--
  
  ..خداحافظ-
  

  ..دمی پرنیی و تو جام باال وپادمی کشغی جیزور خوشحال رو گذاشتم از یگوش
  

  .. وبا تعجب نگام کردرونی از تو اشپزخونه اومد بمامان
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 یلیخ.. سرکاررمیاز فردا م.. مامان قبولم کردنیوااااااا: رفتم طرفشو بغلش کردم ی خوشحالبا

  ..خوشحالم
  

 خوام تو کار یمن نم.. داره دخترم؟یحال خوشنمیاخه ا:  گفتی منو از خودش جدا کرد وبا دلخورمامان
 ی که نمی شرکتهی ی منشی سرکار وبشی سنت برنی با انکهی نه ای درستو ادامه بددیتو با..یکن

  ..دخترم من نگرانتم.. توش رفت وامد دارنیی چه جور ادمای دونینم..شیشناس
  

من ..خترت اعتماد داشته باشبه د..؟ی هستی نگران چیمامان:  گفتمی بخشنانی کردم وبا لحن اطمبغلش
  ..مواظب خودم هستم

  
 نجای از ارونیب.. به مردم نهی من به تو اعتماد دارم ولزمیعز: صورتشو گفت ی روختی مامان ری هااشک
ماشااهللا ..یدخترم تو جوون.. کنندی مزی برات دندون تی توبه راحتدنی هستند که با دیادی زیگرگا

 مواظب خودت شتریبتورو خدا .. من بترسم ونگرانت باشمشهی باعث منای ایهمه ..ی تجربه ایب..یخوشگل
  ..باش

  
من مواظب خودم ..تو رو خدا خودتو ناراحت نکن..باشه مامان جونم: وگفتمدمی ش رو بوسگونه

  .. نکنهی گرگهیپس د..افتهی برام نی اتفاقچی هدمیبهتون قول م..هستم
  
  .. لبخند اشکاشو پاک کردمبا
  

  .. همراه و مواظبت باشه دخترمشهیخدا هم: زد وگفتیکمرنگ لبخند مامان
  
  .. دونه دخترش بودهیمادر بود و نگران .. کردمیدرکش م.. لبخند نگاش کردمبا
  
 به خودم ی تکونهی دیالاقل منم با.. انجام ندم هم که نشد کاریدی کار مفچی تو خونه وهنمی بشنکهی ایول

  ..بدم وکمک خرج مادرم باشم
  
  .. تونم به درسم هم ادامه بدمی هر وقت وضعمون بهتر شد مشااهللایا

  
 یزمنشیپشت م..از پله ها رفتم باال و وارد شرکت شدم.. داشتمجانیه.. بودم ستادهی در شرکت ایجلو

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

  .. به در زدمی اتقه
  

  ..دییبفرما--
  

  .. نشسته بودزی صداقت پشت می همون اقاای شرکت سیر..فتم تو اتاق رو باز کردم و ردر
  
  ..سالم-
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  ..دییبفرما..سالم--
  
  ..نشستم..  اشاره کردی صندلبه
  
 دی تونی االن منیاز هم..دی وامضا کندیپر کن.. هم فرم استخدام شمانی برگه به طرفم گرفت وگفت اهی

  .. کنمتونیی نداره راهنمای لزومگهی دنیابرابن.. دی اشنا هستوتری که با کامپدیگفت..دیمشغول بش
  
 انجام دی رو بایی که چه کارهادی بفهمدی تونی می برگه به راحتنی ایاز رو: کاغذ گرفت جلوم وگفت هی

  .. کنهی میی شما رو راهنمانیا..دیبد
  

دام  استخی همه رونی هستند که ای مقرراتیلی خیمعلوم بود ادما.. رو گرفتم وبهش نگاه کردمبرگه
  ..دنی وسواس به خرج مشونیمنش

  
  ..فقط--

  
  .. کردمنگاش

  
  ..د؟ی داراجی پول احتنیشما به ا.. که دی به من بگدی تونیحاال م--

  
  .. دارهی من به شماها چه ربطیخب مسائل خصوص..ست؟ی چرا ول کن ننی خدا ایا

  
  .. دارماجی کار ودرامدش احتنیبله من به ا-
  

  .. سرکارتوندی بردی تونیم.. خباریبس: تکون داد وگفتسرشو
  
  ..رونی جام بلند شدم وتشکر کردم واز اتاق اومدم باز
  
  .. رفتم سمتشو پشتش نشستمعی نگاه کردم وسری منشزی ذوق به مبا
  
  .. شده بودندهی منظم کنار هم چزی میلوازم رو.. اطرافم نگاه کردمبه
  
  .. االن مشغول بشمنی از همدیبا.. رو روشن کردمستمیس
  

 سیی کردم که در شرکت باز شد وهمون پسر جوون که اون روز تو اتاق ری راهنما رو مرور می برگه داشتم
  ..ارشهیپس اسمش ک.. صدا زدارشیدرسته اون روز پدرش اونو ک.. بودمش اومد تودهید
  

  .. شدرهیبا تعجب ابروهاشو انداخت باال و بهم خ.. به من افتادنگاهش
  
  .. لبخند بزرگ هم رو صورتش بودهی..اومد جلو..م کردم جام بلند شدم وسالاز
  

   اره؟یپس باالخره استخدام شد..خانم خانما..سالاااااام--
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  .. شدیچه زود هم پسرخاله م..ومدی از طرز صحبت کردنش با خودم خوشم ناصال

  
ال کردن  که سونیا.. که استخدام شدمنهی اشی نشستم معنزی منی پشت انجایاگر ا: گفتمی لحن جدبا

  ..نداره
  

  ..ستادی رو دور زد ودرست کنارم ازیم.. به پوزخند شدلی تبدلبخندش
  

 درشت یچشما.. پهن و بلندیابرو.. داشتی و جذابی ابیچشما.. کردم به چشماش نگاه نکنمی میسع
 یتو.. چشماشی تویول.. جذاب بودیلی در کل خرهی تی قهوه ایموها... متوسطینی ولب ودهان وبیواب
 دونم ینم.. دادی بهم دست می کرد حس بدی نگام می که وقتیزی چهی.. بودی خاصزی چهیهش نگا

  .. نسبت بهش نداشتمی حس خوبیول..گهی دزی چای هوس بود ی از رونگاهش
  

 شرکت نی ایتو هم منش.. شرکتمنی اسییمن پسر ر:با همون پوزخند که رو لباش بود گفت..دمی شنصداشو
 گهیپس د..ی دست منری تو هم زسمیی من رنجایا..ی جواب بددی کنم تو هم بای من سوال منجایا..یهست

  .. گفتم؟ی چیدیشن..ی کنی با من صحبت منطورینشنوم ا
  

  ..دی محکم وبلند گفت که چهارستون بدنم لرزنی اخرش رو همچی جمله
  

  ..دمی صداتو نشن--
  

  ..دمیبله شن: گفتم ی تو هم و با لحن ارومدمی کشاخمامو
  

  ..قربان: کرد دیتاک
  

  .. کردمنگاش
  

  ..یقربانشو جا انداخت.. قرباندمیبگو بله شن--
  
 خفت نیوگرنه صد سال ا.. که مجبورمفیح..ی عقده ای کهیمرت..هه.. هم فشردمی حرص دندونامو روبا

  .. بهم دستور بدننطوری انهای کردم که امثال ایرو تحمل نم
  
  ..دی گفتی چدمیشن..بله قربان-
  

  .. تونم به کارم برسم؟یحاال م:دم وادامه دادم  کرنگاش
  

  ..با تعجب نگاش کردم.. اورد جلوسرشو
  
 که اگر ی دونیم..ی باهوش هم هستتیعالوه بر خوشگل..نه خوشم اومد: همون پوزخند مسخره ش گفت با

  ..ی تکرار نشه خانمگهیپس د...؟ی سه سوت اخراجیازم اطاعت نکن
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 که درست کنار اتاق پدرش یاتاق.. زد و رفت تو اتاقشی بلندیقهقهه ..تم نگفیزی خشم نگاش کردم وچبا
  ..بود

  
 ی خودکار تو دستمو از زور خشم فشار مکهی ودر حالی که رفت با حرص خودمو پرت کردم رو صندلیوقت

   ..یرو اب بخند..زهرمار..مرض: لب گفتمریدادم ز
  

  ..ی عقده ای کهیمرت..هه..) یانداختقربانشو جا .. قرباندمیبگو بله شن( در اوردم اداشو
  
  .با تعجب نگاش کردم..دمیاز جام پر..رونی دفعه در اتاقش باز شد واومد بهی
  
 تکرار یول..رمی گی مدیاشکال نداره من ند..؟یگی مراهی پشت سر من بد وبیدار: لبخند گفتبا

  ..البته..نشه
  

 خب به یول..ستی خبرا ننی هم از اشهیهم..رمای گی مدیمن در قباله تو ند: نگام کرد وگفت نهی به سدست
  ..ی کنینظرم تو فرق م

  
  ..یبه کارت برس خانم: زد وگفتچشمک

  
  .. مسخره ش بلند شد ورفت تو اتاقشی همون قهقهه دوباره

  
من ..لهیکال تعط.. کمبود داره؟اروی کردم که ی فکر منی بودم وبه اسادهی سرجام واخی مات ومبهوت سمنم

 یاصال به چه حق.. شده یمی شناسم اون وقت چقدر زود باهام صمی نمنویمشغول به کار شدم واتازه امروز 
 رو ی مزخرفی حرفانی اقا چننی از طرف انکهی کار کنم نه انجایمن اومدم ا..؟ی خانمگهیبه من م

  ..ستمی دادم که من از اوناش نی نشونش می جورهی دیبا..بشنوم
  

 از شتری بذارم پا فراتر از حدش بذاره و روش بدینبا..من چطور فکرکرده؟ درمورد ای..ه؟یفکرکرده ک..هه
  .. بهم باز بشهنیا

  
  .. پررو بودیلی خواقعا

  
 می که باهاشون قرارداد داشتیی شرکتاستیداشتم ل.. کردمی شرکت کار منی ای شد که توی هفته م1 کی

  ..دکمه رو زدم.. تلفن بلند شدی کردم که صدای کردم وقرارهامون رو باهاشون هماهنگ میرو چک م
  

  .. اتاق مندیاری فنجون قهوه بهی..یخانم منش--
  
  ..ارمیاالن م..بله قربان-
  
 اقا ی براقهی دم به دقدی نداره که من بای ابدارچهی ی بزرگنی شرکت به ایعنی.. هستمشی انگار ابدارچاه
  .. و قهوه ببرم؟یچا
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 انگار یول..ی گفت فقط چای مشهیال ازم قهوه نخواسته بود همتا حا..نیهفته کارم شده بود هم1 نی ایتو
  ..امروزهوس قهوه کرده بود

  
 .. ینی تو فنجون وگذاشتم تو سختمیقهوه ش رو اماده کردم و ر.. بلند شدم و رفتم تو اشپزخونهزی پشت ماز

  .. و به طرف اتاقش رفتمکی بشقابه کوچهی هم گذاشتم تو ینیریچند تا ش
  

  ..درو بازکردم ورفتم تو.. دییبفرما: صداش که گفت دنیر زدم وبا شن به دی اتقه
  

  .. کردی لپ تاپش نگاه متوری مانی نشسته بود وبه صفحه زشی مپشت
  

  .. رو هم گذاشتم کنارشینیری و بشقابه شزی گذاشتم رو مفنجونشو
  
  ..تلخه؟:  نگاه به فنجون کرد وگفتهی
  

  ..؟یچ: نگاش کردم وگفتم گنگ
  

  ..تلخه؟..گهیخب منظورم قهوه ست د..اخالقه من:د  کرنگام
  
 یبه مزاج منم نم..ی شوریادی زیول ..ی پا گلوله نمکهی.. وجهچیتو مورد اول که به ه: دلم گفتم تو

  ..یساز
  
  ..بله تلخه-
  

  .. باشه برو عوضش کنادتی نوی خورم ای منیریمن ش: و گفت توری انداخت باال وسرشو کرد تو مانابرشو
  

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

  .. برق به بدنم وصل شد انی جرهیانگار از دستش ..دی لرزتنم
  

  ..با تعجب نگاش کردم.. گشاد شدچشمام
  

  .. اشکال ندارهنباریا..ی خواد خانمینم: لبخند مسخره ش رو لباش بود همون
  

 رو نخورم وبذارم عوضش یختی نازت ری دستانی که با ای قهوه اشهیمگه م:ت  فشار داد وگفدستمو
  ..زمی ارزه عزی مینیری شنی به همشیتلخ..؟یکن
  
  .. شدی مادی زیییییییلی داشت روش خگهینه د.. کردمی تعجب نگاش مبا
  

نجون بود  قهوه تو فی وهر چزی که فنجون قهوه ش افتاد رو مرونی بدمی دستمو از تو دستش کشنیهمچ
  ..زشی شد رو مدهیپاش
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 شده فی کثی حسابزشی میول.. نبود که خراب بشهزشی رو میزی چیپرونده ا ..ی رو شکر برگه اخدا
  .. برام مهم نبودنایبه درک ا..بود

  
 فهیمن هم وظ.. درست دی من هستسییشما ر..د؟ی زنی به من دست میبه چه حق:  سرش داد زدمبایتقر

 هر طور دلتون بخواد باهام رفتار دمی اجازه رو بهتون نمنی ایول..ذارمدارم بهتون احترام ب
  ..دیپس حواستونو جمع کن.. به ظاهر محترمی اقاستمیدرضمن من از اوناش ن..دیکن
  
  ..سادی بلند شد و اومد رو به روم وازشی پشت ماز
  

  ..؟ی کنیمثال اگه حواسمو جمع نکنم چکار م: زد تو چشمامو گفت زل
  
  ..ستیکار که قحط ن..دمی شرکت استعفا منیز افوقش ا-
  

  ..ی بگذررشی از خی راحتنیپس فکر نکنم به هم..؟ی دارازی پول ننی به ای مگه نگفت--
  
چون ابروم ..کنمی منکاروی که ادی شک نکندی کاراتون ادامه بدنی به ادیاگر شما بخوا:  گفتمی لحن جدبا

  .. کنهنی بهم توهدمی کس اجازه نمچیزش قائل هستم و به ه خودم اریمن برا..هیزیبرام مهمتر از هر چ
  

 حرص خوردنت هم یحت: کنم زمزمه کرد ی می ساعته دارم براش سخنران1 تر وانگار نه انگار کی نزداومد
  ..قشنگه

  
 از شی حرفش هم بنیا.. نبودمی حالیزی چگهید.. شده بودمیاون لحظه که حرص.. مشت کردمدستامو

  ..دستمو بردم باال و محکم خوابوندم تو صورتش.. کرد اعصابمو خوردشیپ
  
 شتری کنه برام بی باهام رفتار منطوردارهی اون انکهی ایول.. شمی کارم حتما اخراج منی دونستم با ایم

  .. داشتتیاهم
  

 و رونی من صبر نکردم و از اتاقش زدم بیول.. صورتشو مات و مبهوت نگام کردی چپشو گذاشت رودست
  ..رونیاشتم واز شرکت اومدم ب بردفمویک
  
 شد ومن هم که انتظارشو نداشتم نا خداگاه پرت شدم عقب و از پشت افتادم دهی پله ها بودم که دستم کشتو
  ..نیزم
  

با ..اومد جلو بازومو گرفت وبلندم کرد..صورتش از زور خشم سرخ شده بود.. زده بهش نگاه کردمبهت
  .. بوددهی فای بیول.. زدمیدست وپا م..رد تو اتاقش وبدیمنو با خودش کش..ترس نگاش کردم

  
  .. شدرهی بهم خنشی که تو اتاقش بود و در اتاقشو قفل کرد وبا همون نگاه خشمگی کرد رو صندلپرتم

  
 بود دهیمحکم منو چسب.. بلند شدم و رفتم سمت در که از پشت منو گرفتی توجه بهش از رو صندلیب

 دفاع رو داشتم ی و بفی ضعی پرنده هیاحساس ..بغضم گرفته بود..داد ی رو بهم نمی کارچی هیواجازه 
  .. شدهری اسی وحشی گربه هیکه تو چنگال 
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  ..ارهی سرم بیی بالدمی ترسیم..خداجون کمکم کن.. شد؟ینجوری چرا اایخدا

  
 یسکوت کرده بود وبا نگاهش حرف م.. کردم که منو برگردوند وبازومو گرفت وزل زد تو چشمامتقال
  .. اوردمی ازش سردر نمیزی من چیول..زد
  

 به باد فحش رمشیدوست داشتم بگ.. کردی گلوم داشت خفه م می به اشک نشسته بود و بغض توچشمام
  .. ذاشتی نمی بغض لعنتنی ایول..  داشتاقتشویوناسزا وهر اون چه که ل

  
فقط اشک ..افتادمی هق هق ن بهیول..بغضم شکست..کیصورتشو اورد نزد..واری هل داد وچسبوندم به دمنو

  .. کردسیصورتمو خ
  
 نییدوباره سرشو اورد پا.. کم بودیلی هنوز فاصله ش باهام خیول.. عقبدیخودشو کش.. تعجب نگام کردبا
 ی بهت بد نمیمطمئن باش اگر با من باش..؟ی با من باشی خوایچرا نم: کنار گوشم گفت نباری ایول

  ..گذره
  

 هی ی ش وهلش دادم عقب ولنهیدستامو گذاشتم رو س.. ضعف نشون بدمدیانب.. اشکامو پاک کردماروم
  ..سانت هم از جاش تکون نخورد

  
 وجود یمن برا..ستمی نی کنیمن از اوناش که تو فکر م..دست از سرم بردار..برو عقب: حرص گفتم با

  ..یولم کن عوض.. خودم ارزش قائل هستمتیوشخص
  

 ی وقت از ادماچیه.. من دوستش نداشتمی جذاب بود ولیلیخ.. شدرهی بلند کرد و تو چشمام خسرشو
  .. داشت؟یچه فرق ..هی مثل بقیکی هم نیا.. اومدیهوسباز خوشم نم

  
چرا ..ذارمی مارتی در اختی که بخوای هر چیاگر با من باش.. کنمی مازی نی من تورو از پول بی ول--

  ..م نکرده باهانکاروی ایتا حاال کس..؟ی زنی م منهیدست رد به س
  

 یچون نم..ستمیچون اهلش ن..ستمی ننکارهیچون ا..زارمی هوس باز بیچون از ادما: داد زدم سرش
  ..دست از سرم بردار.. که اهلشهیبرو دنبال اون..ولم کن..نارو؟ی ای فهمیم..خوام

  
  ..هر طور شده..ارمیهر طور شده تورو به دست م.. دارمی من دست از سرت برنمیول--

  
  ..که اروم رفت کنار.. عقب دادمهلش

  
  ..ینیخوابشو بب..هه: زدمو گفتم پوزخند

  
 رونیخواستم از اتاق برم ب.. رو تو قفل چرخوندم و درو باز کردمدی لرزونم کلی طرف در رفتم وبا دستابه

فقط صبر کن و ..ای تو روی برستی نازین..زمی عزینی بی میداری تو بیول : دمیکه صداشو از پشت سرم شن
  ..نیبب
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  ..رونی تند از در شرکت رفتم بیبا قدم ها.. گوش کنماتشی به چرندنی از اشتری صبر نکردم تا بگهید
  

 فرار ی وحشی از چنگال اون گربه نباری ایهنوزم حس همون پرنده رو داشتم ول..دمی کشیقی عمنفس
  ..حس رها شدن.. بودی حس حسه ازادنیکرده بودم و ا

  
  .. نشدنیخداروشکر وضع بدتر از ا..اشتم ندی شرکت کارنی تو اگهید
  

  ..یول.. گرفتم وبرگشتم خونهی روز تاکساون
  
 ماجراها ادامه داشته نی جا ختم نشه وانی به همارشی کردم که داستان منو کی وقت فکرشو هم نمچیه

  ..باشه
  

  .. دادریی که کال سرنوشتمو تغییماجراها
  

  2فصل 
  
 دیبا..؟ی خب باالخره که چیول.. کنم؟حیکه چطور مامان رو توج کردم ی فکر منی راه همه ش به ایتو
  ..گهی گفتم دی بهش می جورهی
  
 دونستم یم..رونینفسمو دادم ب.. نبوداطیمامان تو ح.. شدماطی دلشوره در خونه رو باز کردمو وارد حبا

  ....کفشامو در اوردم ورفتم تو.. شدی کردم اروم باشم نمی هم میهرکار..دهیرنگم پر
  
  ..من اومدم..سالم مامان-
  

  ..هی همسایبا خودم گفتم البد رفته خونه .. بوددهی فای بی هم صداش کردم ولگهیچند بار د.. ندادیجواب
  
  .. در اتاق مامان بازهدمی طرف اتاقم رفتم که دبه
  

  ..اااااایخدا..از زور وحشت رعشه به تنم افتاد..دمی که دیزی از چی باز گذاشتم ولدرو
  

  ..مامان:دم  زداد
  

 شینیاز ب.. سرشو بلند کردمهیبا گر.. همونطور که چادر نماز سرش بود افتاده بود رو سجاده شمامانم
  ..ایخدا.. شده بودیسجاده وچادرش خون.. اومدیخون م

  
  .. زدیکند م..با دست لرزونم نبضشو گرفتم.. زدمی وپامو گم کرده بودم وفقط مامان رو صدا مدست

  
  .. اورژانس رو گرفتمی وبا هق هق شماره رونیرفتم ب از اتاق عیسر

  
  .. برقرار شدتماس
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تورو .. زنهی نبضش هم کند مادی خون مشینیاز ب.. افتادههوشیمادرم ب..دیبه دادم برس..الو: گفتم هی گربا

  ..دیخدا به دادم برس
  

  ..رسونند ی ما االن خودشونو می همکارادیادرستون رو بد..دی خانم ارامشتونو حفظ کن--
  

  .. رو قطع کردمی رو گفتم و گوشادرس
  
  .. کنارش نشستم وسرشو گرفتم تو بغلمنی زمیرو.. لرزون رفتم باال سر مامانی پاهابا
  
نه .. دارم مادرمهای دننی ای رو که توی تنها کسایخدا..ری مادرمو ازم نگایخدا:  دلم با خدا حرف زدمیتو

مادرمو .. کمکم کنایخدا.. بشهشیزینذار مادرم چ.. منو تنها نذار شهر بزرگنی ایتو..لیپدر دارم نه فام
  .. خداریمادرمو ازم نگ..بهم برگردون

  
  .. اوردمی کردمو به زبون می اخرمو هق هق می هاجمله

  
  .. زنگ در اروم مامانو از خودم جدا کردم واز جام بلند شدمی صدابا
  
 شونیی به اشک نشسته م راهنمایبا چشما..مدن تو  اورژانس اویمامورا.. بازش کردمدموی طرف در دوبه

بعد کمک کردن وگذاشتنش رو برانکارد واز خونه بردنش .. کرد نهی مامان رو معاشونیکی..کردم داخل
  ..رونیب

  
  ..رونی اورژانس رفتم بی پول از تو کمد برداشتم و در خونه رو قفل کردم و همراه مامورایکم
  

 حیحال و روزم انقدر خوب نبود که براشون توض..جمع شده بودند ها تو کوچه هی از همساچندتا
  .. رفتم کنارش نشستمعی منم سرنیمامان رو گذاشتن تو ماش..بدم

  
  .. لب براش دعا خوندمری سردشو گرفتم تو دستام و زیدستا

  
  .. کشان حرکت کردری اورژانس اژنیماش

  
  ..ژهی وی منتقلش کردن بخش مراقبت هاعی رو سرمامان

  
  ..رونی دکتر ازاتاق اومد بقهی از چند دقعدب

  
  ..حالش خوبه؟.. دکتر مادرم چش شده؟یاقا: رفتم طرفشو گفتمعیسر

  
 بهتون بدم ی تونم جوابیاالن نم:  به من انداخت وگفت ی و چند ساله بود نگاه40 حدودا ی که مرددکتر

 کامل یتا بهبود..گمی بهتون مدمیرو د جهی نتنکهیبعد از ا.. مادرتون انجام بشهی روشی چند تا ازمادیبا
  .. کنمیهر وقت حالشون بهتر شد مرخصشون م.. مونندی منجایمادرتون ا
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  .. دکتری اقاادی بهوش می ک-
  

  ..براش دعا کن..نگران نباش دخترم..ادی بهوش مگهی حداکثر تا چند ساعت دی دونم ولی نمقی دق--
  

  ..دکتر از کنارم رد شد.. تکون دادمسرمو
  
  .. افتاده بودهوشی بژنی اون همه دستگاه و ماسک اکسریز.. کنار پنجره وبه مامان نگاه کردمفتمر
  
  .. اومدی جز دعا کردن از دستم بر نمیکار..م؟ی بود گرفتارش شدیبتی چه مصگهی دنیا

  
  .. لب شروع کردم به دعا خوندنری و زی رو صندلنشستم

  
فردا هم .. تونم ببرمشی ساعت اگر حالش بهتر شد م1بعد از دکتر گفت .. ساعت بهوش اومد2 بعد ازمامان

  .. رو بهم بگهجهی رفتم تا دکتر نتی مدی شد و اول وقت بای هاش حاضر مشیجواب ازما
  
 رو هیکرا.. خونهمی گرفتم وهمراه مامان برگشتی تاکسمارستانی بی حساب کردم وجلوهی تسومارستانی ببا

  ..ه داخلحساب کردم وبه مامان کمک کردم بر
  

  .. کلمه هم حرف نزده بود1 تا خونه رو مارستانی از بدی تختش دراز کشیرو
  

  ..من هم با لبخند جوابشو دادم..به روم لبخند زد.. نشستمکنارش
  
  ..؟ی شده بودهوشیچرا ب.. شد حالت بد شد؟یمامان جونم چ-
  

همون موقع حس ..ادیداره خون م مینی از بدمی دفعه دهی خوندم که یداشتم نماز م.. دونم دخترمینم--
  ..مارستانمی تو بدمی چشمامو باز کردم دیوقت.. شدی چدمی نفهمگهی بعد هم درهی مجیکردم سرم داره گ

  
من حالم ..دخترم خودتو نگران نکن: زد وگفت ی لبخند مهربوندی نگاه منو دیوقت.. نگاش کردمی نگرانبا

  ..ستی نی مهمزیچ..حتما ضعف کرده بودم که از حال رفتم..خوبه
  
   ...دمی رسی مریاگر امروز من د.. تونم نگرانتون نباشم؟یچطور م..ی شده بودهوشی مامان شما بی ول-
  

  .. شونه م حس کردمی دست مامان رو رویگرم.. حرفمو قطع کردمو سرمو گرفتم تو دستامکالفه
  

  .. گذشتریخداروشکر بخ.. نکنتی دخترم انقدرخودتو اذ--
  
 نکرده مامان رو از یی فکرکنم که خدانی تونستم به ای لحظه هم نمهی یحت.. باشمالی خی تونستم بینم

  .. فقط مامانمو داشتمای دننی ایمن تو..دست بدم
  

  .. خونه؟ی بهار تو چرا امروز زود اومد--
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  .. بلند کردم و نگاش کردمسرمو
  

 زدم که مامان رو ی حرف می جوردیبا.. کردم اروم باشمیسع.. جوابشو بدم؟یحاال چ.. کم داشتمنویهم
  .. نکرده باز حالش بد بشهییممکن بود خدا..ناراحت نکنم

  
اخه ..  دادی رو مرخصیبهم چند روز.. کردلی صداقت شرکت رو زودتر تعطیامروز اقا.. مامانیچیه-

  .. دادیبه من هم مرخص.. شرکتادی اومده و نمشی براش پی مشکلهی نکهیمثل ا
  

 هم ازم ی سوالیول.. نشدهحی خوندم که توجیاز نگاهش م..نگاه کرد وسرشو تکون داد چشمام ی تومامان
  ..نکرد

  
 ی نفهمه ولم نملشوی و تا دلشهیمطمئن بودم اگر بهش بگم استعفا دادم حتما حالش بد م.. بهتر بودینجوریا

  ..کنه
  

  .. مجبور شدم دروغ بگمنیبنابرا
  

 که یمیعال: گفت ی سرشو بلند کرد وبا لحن ارومقهی چند دق به برگه انداخت وبعد ازی دکتر نگاهیاقا
  .. کهدهی نشون مشی ازمانی جواب انطوریو هم.. مادرتون مشاهده کردمیماریدررابطه با ب

  
  ..مادر شما مبتال به سرطان خون هستند: کرد وادامه داد ی کوتاهمکث

  
  .. شنوم؟ی می چایخدا..دی که گفت سرطان خون تنم لرزنیهم
  
  .. مادر منیعنی.. دکتری اقای چیعنی: به دکتر نگاه کردموگفتمیترس و نگران با
  

 از ی کاریول..متاسفم .. ستشرفتهی مادرتون از نوع پیماریب..درسته دخترم: سرشو تکون داد وگفت دکتر
  ..ادیدست ما بر نم

  
 دیتوروخدا نگ..رد کشی کارهی بشه دی دکتر شای اقایول: نگاهش کردمو با بغض گفتم می اشکی چشماای

  ..اخر راهه
  

 ی تونم در مورد مرگ و زندگیمن نم..دخترم عمر دست خداست:  بهم انداخت وگفتی نگاهمی ندکتر
 یمی براشون کرد ششهی که می ست وتنها کارشرفتهیفقط سرطان مادرتون ازنوع پ.. نظر بدممارانمیب

 از پس ی بتوندوارمی گرونه وامیلیمونه داروهاش خناگفته ن.. استفاده کننددیالبته از دارو هم با ..هیدرمان
  ..یای بربدشیخر

  
 میما که داشت.. شد؟ینجوریاخه چرا ا.. چکار کنم؟دیحاال با.. گرفتم تو دستام و از ته دل ناله کردم سرمو

  ..م؟ی کردی ممونویاروم زندگ
  

باهات رک باشم که بذار  تونم ی حد منیدر هم.. کنهی هم به مادرت کمک نمی درمانیمیدخترم ش: دکتر
 و از ی مواظبش باششهی کن همیسع..خودتو ناراحت نکن .. براش بهترهینجوریا..هی چشیماریندونه ب
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 شتری بنیابرابن.. مادرت سمهی برای ونگرانتی عصباننطوری کن وهمی بد به مادرت خودداریدادن خبرها
  .. ها استفاده بکنهنی از ادیحتما با..سمی نویمن داروهاشو براش م..مراقبش باش

  
  ..رونی زدم بمارستانینسخه رو گرفتم وتشکرکردم واز ب.. دست اشکامو پاک کردمو سرمو تکون دادمبا
  

 پاهام و از ته ی از درختا و سرمو گذاشتم رویکی رینشستم ز.. کس اونجا نبودچیه..مارستانی پشت برفتم
 هم بهش اضافه نی که حاال امی داشتبتی مصخداجون ما خودمون کم.. چرا مادر من؟ایخدا:دل زار زدم 

  ..شد؟
  

مادرمو ..ستم؟ی دارم که بگم تنها نویک.. من بدون مادرم چکار کنم؟ایخدا :دمی لب نالری بلند کردم وزسرمو
  ..ریازم نگ..ریازم نگ

  
  ..دی لرزی زور هق هق شونه هام ماز
  
  ..د خدا بودمیتنها ام.. مادرمو از دست بدم وحشت داشتمنکهی ااز
  

 نرفتم نکهی الی زنه ودلی صداقت بهم زنگ می کردم اقایفکر م.. روز بود که شرکت نرفته بودم3 سه
  .. صداقت با من نشدی از جانب اقای تماسچی هیول.. پرسهیشرکت رو ازم م

  
 داروها دی خریبرا.. شک نکنهیزی رفتار کنم که مامان به چی کرد تا جوری رو ممی مدت تمام سعنی ایتو
 شد ممکن بود ی مامان تموم میاگر داروها.. کردمی مدای پی کارهی حتما دیبا.. پول خرج کردم یکل

  .. به مشکل بربخورمدشی خریبرا
  
 با مدرک ی هم منشگهی دیشرکتا.. من استعفا دادمدونهیمامان هنوز نم..ارم؟ی بری خب کجا کار گیول

  .. تجربه هستمی گرفتم و بپلمیه دنه من که تاز..خوانی می گری و با تجربه منشیدانشگاه
  
  .. شرکترمی کرد که چرا من نمی کم کم مامان داشت شک مگهید
  

 اتاقش یمامان تو.. شستم که زنگ خونه رو زدنی ومن داشتم ظرفا رو ممی شام خورده بودتازه
  ..اطیشالمو انداختم رو سرم و رفتم تو ح.. اب شستم وبا حوله خشک کردمریدستامو ز..بود

  
 پوش کی شاری خانم بسهی صداقت و یاقا.. که پشت در بودن نگاه کردمییبا تعجب به کسا.. باز کردمودر
  ..ارشیهمراه ک..بایوز
  

  .. بود ینیری جعبه شهی سبد گل بزرگ و هی ارشی کدست
  

  ..اروم سالم کردم.. و مبهوت مونده بودممات
  

  .. با لبخند جوابمو دادارشی کیول..  صداقت با اخم جوابمو دادنی خانم و اقااون
  
  .. کنند؟ی چکار منجای انایا
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  .. تعارفشون بکنمدی رفته بود باادمی خونمون شوکه شده بودم که به کل ی از حضور اونا جلوانقدر

  
  .. صداقت به خودم اومدمی اقای صدابا
  

  .. دخترم؟یدی اجازه م--
  

  .. باز کردم شتری و درو بنیی انداختم پاسرمو
  

  ..دییبفرما: واروم گفتم دمستای اکنار
  

رو به ..ارشیپشت سرش اون خانم جوون اومد تو و بعد هم ک.. لب تشکر کرد و اومد توری صداقت زیاقا
با همون لبخند .. رو گرفت جلوم ینیری زل زده بود تو چشمام سبد گل وشمی که مستقی ودر حالسادیروم وا

  .. به شمامیتقد..یسالم خانم: مسخره ش گفت
  

جلو رفتم و بهشون تعارف کردم .. رو ازش گرفتمینیری گل و شیلی می کلمه جوابشو بدم با بهی نکهی ابدون
  .. داخلانیب

  
 خواهرشه با اکراه به دی شد فهمی می به راحتارشی که همراهشون بود واز شباهتش به کی خانم جووناون

  .. کردیاطرافش نگاه م
  

لطفا کفشاتونو در :د و خواست با کفش بره داخل که گفتم  چندش جمع کری اخر هم لباشو به نشونه در
   ..دیاریب

  
  .. تعارف رفت توی وافاده از پاش در اورد وبسی با هزار فمتشوی وگرون قکی شی غرور نگام کرد وکفشابا
  

رفتم تو اتاق مامان که ..تعارفشون کردم که نشستن.. هم پشت سرش رفتن داخلارشی صداقت وکیاقا
  ..رونی بادیسرش کرده وداره از اتاق م چادرشو دمید
  
  .. دختر؟میمهمون دار: من گفت دنی دبا
  
  ..دی بهتره استراحت کنستیشما حالتون خوب ن..بله مامان-
  

  .. هستن؟ایک..نه خوبم--
  

 که همراهشونه دخترش باشه ی کنم اون خانمیالبته فکر م.. صداقت و دخترش وپسرشیاقا: گفتم کالفه
  ..ت شون هسهیچون شب

  
  ..ی مهمون رو تنها بذارستیخوب ن.. دخترممی خب براریبس--

  
  .. من هم پشت سرش رفتمرونی از اتاق رفت بمامان
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  .. مامان از جاشون بلند شدن و سالم کردندنی زدن که با دی اروم با هم حرف مداشتن

  
  .. کنمی خواهش مدییبفرما..دیسالم خوش امد: گفت یی هم با خوشرومامان

  
 گفتم اخه ی خودم مشیهمه ش پ.. رو اماده کنمییرای پذلیشستن من هم رفتم تو اشپزخونه تا وسا نیهمگ

 ی نمی اجهی بازم نتی اوردم ولی خودم می برالیهزار جور دل.. ما؟ی پاشدن اومدن خونه ی چی برانایا
  ..گرفتم

  
 یخشک ورسم..تم صداقت گرفی اقایجلو..رونی واز اشپزخونه رفتم بینی رو گذاشتم تو سفنجونا

 گرفتم با همون لبخندش زل زد تو ارشی کیجلو.. اون خانم گرفتم که اصال بر نداشتیجلو..تشکرکرد
  .. مامان گرفتم که تشکر کرد وبرداشتی رو جلوینی توجه بهش سیب..چشمامو فنجونشو برداشت

  
  .. کردمییرای رو اوردم و ازشون پذوهی مظرف

  
  .. باهات صبحت کنمخوامی منیم بنشدختر: صداقت گفت ی اقانکهی اتا
  
  .. به مامان انداختم وکنارش نشستمی نگاهمین.. تعجب نگاش کردمبا
  

 حرفمو شهیهم..ستمی حرفا ننی واینیواال من اهل مقدمه چ: صداقت دوختم که گفتی چشم به اقامنتظر
  ..رک زدم

  
 کی در ی دونم که ما از نظر طبقاتیکامال م..پسر من از دختر شما خوشش اومده: به مامان ادامه داد رو

 خواسته نیمن با پسرم حرف زدم تا قانعش کنم دست از ا.. ممکنه بعدها مشکل ساز بشهنی و امیستیسطح ن
 کال رهی صورت بگدواج ازنی کردم که اگر بخواد ادشی تهدیحت.. نشدی وجه راضچی به هیش برداره ول

باز هم .. من حساب نکنهی و رورونی از اب بکشه بمشوی خودش گلدی واون بارمی گیسهم شرکت رو ازش م
  .. پسر نرفتنی حرفا تو سر انی کدوم از اچی هیول.. کنمیبهش گفتم از ارث محرومت م.. نشدیراض

  
  ..اخماش هم تو هم بود.. کردی می دستش بازیبا حرص داشت با انگشتا.. نگاه کردمارشی کبه
  

 ی رو هم پنهان نمیزی چچی وهگمی خودش میدارم تو رو: بهش انداخت وگفت ی نگاهمی صداقت نیاقا
 بدم تی رضانکهی گرده مگه ای بر نمگهیگفت د ..رونی بحثمون شد واز خونه زد بی کلشبی دیحت..کنم

 تر بهشون نیی وقت از گل پاچیراستش من بعد از فوت مادرشون ه.. دخترنی ای خواستگارمیبر
 دمی دیوقت.. بکشنی سختشونی زندگی عمل کردم ونذاشتم توناای و کارشی کی به خواسته شهیهم..نگفتم

 نی ای بهش گفتم خودت برو جلو من برایوقت.. مجبور شدم خواسته ش رو قبول کنمهی جدارشی کمیتصم
 خوام یمن م.. کنند ی وجه منو قبول نمچی دارم گفت که نه من اگر تنها برم اونها به هیازدواج قدم بر نم
  ..جلوبا خانواده م برم 

  
  ..می هستنجای شد که ما االن انیا: وادامه داد رونی صداقت نفسشو داد بیاقا
  

  ..ه؟یخب نظر شما چ: گفت ی به من و مامان با لحن خشکرو
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  .. کردی که با غرور نگامون می در حالی و نازکفی ظری با صدااناستی بودم اسمش کدهی خانم که فهماون

  
گرچه من اصال ..از خداشون هم باشه بخوان با ما وصلت کنن..بدن؟ دی بای چه نظرگهید..واااا :گفت
  ..می قبولش کنمی ما هم مجبورنیداداشم دست گذاشته رو هم.. خبیول..ستمی ازدواج ننی به ایراض

  
  .. نگو لطفایزی شما چانایک: گفت ی با لحن جدارشیک
  
  .. پشت چشم نازک کرد وصورتشو برگردوندانایک
  
اون از پسرش که تو شرکت .. شرم بودنیواقعا چقدر ب..دمی لرزی به خودم متی زور حرص وعصباناز

 ی وپول وثروتشو به رخ می صداقت که اختالف طبقاتی از اقانمیا..  کردی رفتار میی هرجایباهام مثل زنا
  ..فکرکردن..ی خامالیچه خ..هه.. کنهی منی از دخترش که همه جوره داره بهمون توهنمیکشه و ا

  
 بگم من دیبا کمال احترام با: نفرشون گفتم 3 رو به هر ی وسردی بلند شدم وبا لحن فوق العاده جد جاماز

  .. خوام ازدواج کنمی اقا نمنیاگر هم داشته باشم با ا.. به ازدواج ندارممی وجه تصمچیبه ه
  

 چیمن به ه..می ارزش قائل هستتمونی شخصی و برامی خودمون غرور داریما برا: صداقت گفتم ی به اقارو
  ..دی پاهاتون له کنری غرور مارو زنطوری ادی ثروتمندان هستی شما که به اصطالح از طبقه ذارمیعنوان نم

  
 دی هر کجا که دوست داردی وببردیری دست برادرتون رو بگدی تونیخانم محترم شما هم م: گفتم انای به کرو

به ذره ..می هستیی با ابرویمردمان ساده ولما ..دیری خودتونو بگی ازهم قشرهایکی وبراش یخواستگار
 نی به ما توهنطوری ادیس که از راه ری هر کسمیدیاصال اجازه نم..دمی دی بها متمونیذره ابرو و شخص

  ..کنه
  
  .. لطفادییبفرما:  در اشاره کردم وگفتمبه
  

  .. دخترم؟ی کنی مینجوریچرا ا..بهار اروم باش :دمی مامان رو شنی زمزمه یصدا
  
 خواد که شماها ی ماقتی لزای چنیا: رفت گفت ی که به طرف در می با خشم از جاش بلند شد ودر حالناایک

  ..دیندار
  

  ..رونی از خونه رفت بعی هم سربعد
  

  .. کرد ودنبال دخترش رفتی لب با همون لحن سردش خداحافظری صداقت زیاقا
  
 یزی خوام چینم :دمی توپ اومد جلو وخواست حرف بزنه که همونطور خشک وسرد بهشارشیک

  .. محترمی اقادییبفرما..بشنوم
  
 نشون داد اطی شدن در حدهی کوبیصدا..رونیبا حرص دستشو مشت کرد واز در زد ب.. در اشاره کردمبه

  ..که رفتن
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  ..اخماش تو هم بود.. وبه مامان نگاه کردمدمی کشیقی عمنفس

  
اصال ازت توقع ..؟ی رفتار کردنطوریچرا با مهمون ا.. بود بهار؟ی چه کارنیا: نگام کرد وگفت ی دلخوربا

  ..نداشتم
  
 که بلند شدن میانگار براشون کارت دعوت فرستاده بود.. چطور با ما رفتار کردن؟یدیمامان مگه ند-

  .. کشنیاومدن تازه پول و ثروت و قدرتشونو به رخ ما م
  

 ی خونه نی دلخور از انطوری انکهیا..ین باهاشون رفتار کنای بهتر از ای تونستیم.. دونم دخترمی م--
  .. کنهی ناراحتم مرونیرفتن ب

  
 یمامان گلم ما هم برا.. قربون مامان دل رحم و مهربونم بشمیاله :دمی لبخند رفتم طرفشو گونه شو بوسبا

 یاگر سکوت م.. کردنی داشتن خوردمون می رحمیاونها با ب..می دارتیشخص..میخودمون غرور دار
 تا سکوت ره بهتیلی خی در کمال ادب جوابشونو بدی وقتیول.. زدم به حرفاشونی مدییاکردم مهر ت

  ..یکن
  

  .. دونم واالی نم--
  

خداروشکر تموم ..دی ناراحت نکنیخودیخودتون رو هم ب..بخواب مامان: کردم و بردمش تو اتاقش کمکش
  .. کارشیشد رفت پ

  
 خونه نی از انطوری اشهی نمی باز هم دلم راضیول..زمی دونم عزیم: وگفت دی تختش دراز کشی رومامان
  ..رفتن

  
  ..ریشب بخ..بهش فکر نکن مامان: گفتم دموی بوسشویشونیپ

  
  .. دخترمریشب تو هم بخ: زد وگفت ی مهربونلبخند

  
  ..رونی لبخند نگاش کردمو از اتاق اومدم ببا
  

دستامو گذاشتم لبه ..ود نشستم باطی حی که گوشه ی تختی و رواطی حیرفتم تو.. نداشتمدنی خوابحس
  ..تخت و سرمو گرفتم باال

  
  ..عکس ماه افتاده بود تو حوض..دندی درخشی مییبای دل شب به زیستاره ها تو.. صافه صاف بوداسمون

  
 بلند شده یی افتاد با چه رونمونی که تو شرکت بی با وجود اتفاقارشی واقعا کنکهیبه ا.. امشب فکرکردمبه

  ..یاومده خواستگار
  

  ..تازه پدر و خواهرشو هم با خودش برداشته اورده..هه
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  .. بودختهی بهم رمونوی که ارامش زندگییماریبه ب.. مامان فکر کردمبه
  

  ..ی لعنتیماری بنی فکر وذهنم شده بود ای همه
  

 جیمرتب ضعف داشت و سرش گ.. ببافهی کنه و بافتنیاطی حالش انقدر خوب نبود که بتونه خگهی دمامان
  .. دادمی من کاراشو انجام مشتریب.. رفتیم
  

 مامان هم رو به یداروها.. شدی داشت تموم مگهیپوالمون د.. بوددهی فای بی کار ولی جا رفتم براچند
  .. کنم؟هی داروها رو تهدیاتمام بود ومن مونده بودم که بعد از تموم شدنشون چطور با

  
 کردم وبه ی کردم و ناله می مهی بالشتمو انقدر گر روذاشتمی شب ها سرمو میبعض.. بودمدهی برواقعا
 پوف کرده هی چشمام از زور گردمی دی شدم می مداری از خواب بی کردم که صبح وقتی فکر مامیبدبخت

  .. شدهسیوبالشتم از اشکام خ
  
ندونه :دکتر گفته بود .. خبر نداشتشیماریمادرم هنوز از ب.. زدم به روم بسته بودی می هر دربه

 ش رو از دست هی روحشهی کنه و باعث می تر مفی رو ضعماری نداره فقط بیری هم تاثی درمانیمیش..هبهتر
  ..بده

  
 مادر شما ی برای نباشه ولشرفتهی داره که سرطانش از نوع پری تاثماری رو بی زمانی درمانیمیش:  گفت یم
  .. کردی براش کارشهی رفته ونمشی از حد پشیب

  
 اجبار یمن ازاون دخترا نبودم که به خاطر پول واز رو..من اهلش نبودم.. بشه خواستم ذهنم منحرفینم

  .. کنندی میتن فروش
  

  ..ذارهی دونم تنهام نمیم..توکلم به خدا بود.. دادمی متی اهممی به پاکمن
  

 کنم سر راهم دی خری رفته بودم کمی روز وقتهی گذشته بود که ارشی با کدارمی ماه از د1 بایتقر
  .. ما زل زده بودی نشسته بود و به در خونه نشی ماشیدرست سر کوچه تو..دمشید
  
  ..بهار :دمی رد شدم که صداشو از پشت سرم شننشی توجه از کنارماشیب.. تعجب کردمدنشی دبا
  

  .. و بعد از چند لحظه اروم برگشتم ونگاش کردمسادمی واسرجام
  

  .. خوام باهات حرف بزنمیم: بود ی و لحنش جدنگاه
  
  ..قهیفقط چند دق.. کنمیخواهش م: برگردم که تند گفت واستمخ
  

  .. بودزینگاهش التماس ام.. نگاش کردممردد
  
  .. شنومیم.. بگو -
  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

26

  ..ننی هاتون ما رو با هم ببهی همسایفکر نکنم دوست داشته باش..نی تو ماشای ب--
  

  ..داشتم دیترد.. ساختنی ما که از کاه کوه می هاهیمخصوصا همسا.. گفتی مدرست
  

 ی نمجادی برات ایمطمئن باش مزاحمت..رمی گی وقتت رو مقهیفقط چند دق: گفت دی منو ددی تردیوقت
  ..کنم

  
  .. و عقب نشستمنی رفتم سمت ماشعی که من هم هل شدم وسررونی ها همون موقع اومد بهی از همسایکی
  
  .. رو روشن کردنی برو برگرد نشستو ماشی هم بارشیک
  
  .. بزنمی حرفنکهی اای دوست نداشتم باهاش تنها باشم چیه..می ری کجا ممیر دونستم داینم
  

  ..د؟ی نگه دارشهی صداقت میاقا: گفتم ی نگاه کردم و با لحن خشکبهش
  
  ..چرا؟: نگام کرد وگفت نی ماشی نهی تعجب از تو ابا
  
  .. بشمادهی خوام پیخب م..چرا نداره: همون لحن گفتم با
  

  ..ی بشدای پنی از ماشذارمیات حرف دارم وتا حرفامو نزنم نم من باهیول: گفت یجد
  

  .. داشتایی روعجب
  
 بهش عمل دی دادی که به حرفاتون گوش کنم و هر دستورستمی شما نی منشگهی محترم من دیاقا-

  .. من متعلق به خودم هستمنجایا..کنم
  
  ؟ی چیاگر بخوام که متعلق به من بش: وسط حرفمو گفتدیپر
  
  ..؟یچ: کردم لحنم همچنان خشک باشه گفتم ی می که سعیر حال تعجب دبا
  

  .. کنمیخواستگار.. ازت.. دوباره..  خوامیم..من : شمرده گفت شمرده
  
  ..نه.. بار جواب شما رو دادمهیمنم : حرص گفتم با
  

  ..چرا نه؟--
  
 خوب براتون یلیخ دی از پدر وخواهرتون بپرسنی بردی دونیاگر هم نم..دی دونیچراشو خودتون بهتر م-

  ..دنی محیتوض
  

  .. بهار منیبب: وگفت رونی داد بنفسشو
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  ..یخانم ساالر-
  
  .. گوشه نگه داشتهی رو نی نگام کرد وماشنهی تو ااز
  

 ی دونم مشکل مالیم.. تو هستمی مشکالت زندگانیمن کامال در جر..ی تو بگی خب هر چیلی خ--
  ..ی داراجی واقعا به پول احتدهی نشون منیا ..ی گردیم دنبال کار ی دارهی دونم االن مدتیم..یدار

  
 یفقط در مقابلش ازت م.. تونم بهت کمک کنمیمن م: کرد وبعد از چند لحظه ادامه داد ی کوتاهسکوت

 دارم که بعد از قبول درخواستم عنوان طی شرای سرهی هم نی ایکه البته من برا..یخوام با من ازدواج کن
  .. کنمیم
  
 تا ازت جواب امی مگهی روز د3من ..برو بهش فکر کن.. االن جوابمو بدهگمینم: زل زد به منوگفت نهی تو ااز
 یشی چون اون موقع تو می چشم داشتچی کنم بدون هیمن حاضرم بهت کمک مال.. نرهادتیپس ..رمیبگ

  ..ی ازت توقع ندارم پول رو بهم برگردوننیبنابرا..همسر من
  

  ..دمیصداشو شن.. نداشتم که بهش بدمی جوابچیده بودم و هکال هنگ کر.. کرده بودمسکوت
  

  .. خوامی ازت جواب مگهی روز د3 من --
  

 گرفتم وادرس ی تاکسهی رفتم اونطرف و عیسر.. شدمادهی پی حرفچی رو باز کردم و بدون هنی ماشدر
  ..راننده حرکت کرد..خونه رو دادم

  
  .. شدمرهی خرونیب دادم و از پنجره به هی تکنی ماشی صندلی پشتبه
  

 نیب.. بهش فکر کردمیتا خونه کم.. شده بودمجیگ.. شدی سرم تکرار می توارشی کی حرفای همه
از ..ی ادم هوسراننی همچهیزن .. بشمارشی طرف دوست نداشتم زن کهیاز .. کرده بودمری گیدوراه

 دارم ومن پول نشهیموم م مامان تی داروهاگهی چند وقت دنکهی اادی.. افتادمی مشکالتم مادی هم یطرف
  .. کنمهیبراش ته

  
 یلیمامان مقدار خ.. کنمدی خونه و خورد وخوراکمون خری که برامی نداشتی انقدر پول کافگهی دیحت
 حسابم ی دفترچه حساب داشتم وتوهیچون من خودم ..رمی تونستم ازش بگی نمی پول داشت ولیکم
 وتا رد کی برو برگرد بهم شک میستم بهم پول بده ب خوای رفتم و از مامان میاگر م.. پول بودشهیهم

  .. ول کنم نبوددی فهمیعلتش رو نم
  
  .. شده بودمجی گیبدجور.. دونمینم
  
 کرده ری گی همون دوراهنیب.. کردمی فکر مارشی کشنهادی مدت فقط و فقط به پنی ایتو..روز گذشت3

  .. رو گرفتمممی شب تصمهیبودم که 
  

تازه چشمامم گرم شده بود که .. کردمی فکر مشنهادشی و پارشیهمه ش به ک..دمی خوابرتری شب داون
  .. بودماری هوششهی مامان همتیبه خاطر وضع..دمی ناله شنیصدا
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 ی ناله ی صدا صدانیا..درست حدس زده بودم..رونی واز اتاقم زدم بنیی از رو تخت اومدم پاعیسر

  .. برق رو زدمدیفتم و در اتاق رو باز کردم وکل تند به طرف اتاق مامان ریبا قدم ها..مادرم بود
  
رنگش هم ..دیچی پی تختش مچاله شده بود و به خودش میرو..  وحشت کردمتی تو اون وضعدنشی دبا
  .. بوددهیپر
  
  ..مامان.. کمکم کنایخدا..مامان..مامان حالت خوبه..مامان: وحشت رفتم کنارش وصداش زدم با
  

  .. دونستم درد دارهیم.. کردی بسته بود وفقط ناله مچشماش
  

 قرص از تو پاکت قرصاش برداشتم هی وپر از اب کردم وری شری گرفتم زوانوی رفتم تو اشپزخونه و لعیسر
  ..ورفتم تو اتاقش

  
 قرص رو گذاشتم تو دهانش ختمی ری صدا اشک می که بیدر حال.. م گرفته بودهی گرتشی وضعدنی دبا
  .. دهانشی رو گرفتم جلووانیول
  

  ..قرصشو خورد.. بلند کردم تا راحت تر بتونه اب رو بخورهی کمسرشو
  

  ..سرد بود..شیشونیدستمو گذاشتم رو پ.. عرق بودسی خصورتش
  
  .. روشدمی پشت دست اشکامو پاک کردم و از رو تخت بلند شدم و پتو رو کشبا
  

 مالفه ین بود که جاشون رو پر از درد و غم می اشکهای رد پانی مالفه و ای روختی ری اشکم می هاقطره
  .. موندیم
  
  ..چشماش همچنان بسته بود.. کردی ناله نمگهید.. مامان نگاه کردمبه
  

 دمی کردم نفهمی پر از اشکم نگاش میهمونطور که با چشما.. نشستم وسرمو گذاشتم رو تختنی زمیرو
  .. چشمام بسته شد وبه خواب رفتمیک
  

 شب اون قرص رو به مامان نداده بودم االن معلوم نبود چه اگر اون.. خودمو گرفتممی شب تصمهمون
  .. افتادی براش میاتفاق

  
 ی داروها هم مسکن هستن و بعضنی شده وافی کرد ضعیخودش فکر م.. داشتازی به داروهاش نمامان

  .. ستنهیتامی ویهاشون هم داروها
  

 ی عقلم میول.. رو قبول نکنمارشیک گفت درخواست یدلم م.. گرفتم نه با دلمی ممی با عقلم تصمدی بامن
  ..دمی صورت مادرمو از دست منی اریگفت قبول کنم چون در غ
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 ی اهل خودفروشنکهی داروها ونه ادی خری داشتم برای اومد نه پول کافی مرمیچون نه کار گ.. بودممجبور
  .. کردمی نمنکاروی وجه اچیبه ه..اصال..بودم

  
  .. کارو بکنمنی که انهی از ا بشم صد برابر بهترارشی زن کنکهیا

  
  .. قبول کردمشنهادشوی پبنابرابن

  
 ارشی باهاش حرف زدم که فکر کنه از ته دلم دوست دارم زن کیجور.. با مامان حرفامو زده بودمصبحش

  .. درخواستو قبول کردمنی نگران بشه که چرا اای خواستم ناراحتش کنم ینم..بشم
  

  .. جواب بله بهش دادمی رسمیلیخ اومد ومن هم ارشی روز سوم کدرست
  
  .. کردریی من به کل تغی زندگری شد که مسینجوریا

  
  ..دمی دی تو خواب هم نمی که حتیراتییتغ
  
  .. درمورد شرط و شروطاش باهام حرف بزنهارشیچون قرار بود ک..رونی بمی هم اومده بودبا
  
 خوام باهاش ازدواج کنم ی می خب وقتیول.. بگه واصال هم کنجکاو نبودم بدونمخوادی می دونستم چینم
  .. خوادی منوی رو هم بدونم اون هم همطشی شرادیبا
  

 ی از اون طرف رد مشیچند نفر کم و ب..به اطرافم نگاه کردم..می نشستی صندلیرو.. پارکمی بوداومده
  ..شدن

  
  .. بهار--

  
  .. کردمنگاش

  
 اون هم می بخونمونی تو نامزدتی محرمی غهیص هی که من و تو فعال نهی شرط دارم اون هم اهیمن فقط --
 برنامه ها دارم که با وجود ی سرهی م ندهی ایچون من برا..میو فعال به ازدواج فکر نکن.. ماه6 یبرا

 ازت نیبنابرا.. تونم تورو هم از دست بدمی خب نمیول.. کنمدای تونم به اون اهدافم دست پیازدواج نم
  ..؟یموافق..میری گی میمی تصمهیه بشه بعد از اون  خوندغهی صنمونی خوام فعال بیم
  
  .. که مجبورمفی حی هم تحملت کنم ولهی ثانهیاگر به من باشه که اصال دوست ندارم : دلم گفتم تو
  
  .. ندارمیمن حرف... خبیلیخ:  گفتم ی تفاوتی ببا
  
  .. بهتررتری دیهر چ: دلم گفتم تو
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 ی خونتون براامیمن فردا شب با پدر وخواهرم م.. مونهی نمی حرفگهی خب پس دیلیخ: زد وگفت لبخند
 عوض یی اب وهواهی شمال تا میریپس فردا هم م..می خونی رو مغهیهمون فردا شب ص..یمراسم نامزد

  چطوره؟..میکن
  

  ..فکر همه جاشو هم کرده..هه
  

 خونه تنها  تونم مادرمو توی من نمیول.. ندارمی مشکلی نامزدیبا مسئله : نگاش کردمو گفتمیجد
  .. مادرم هم همراهم باشهدی برم باییاگر بنا باشه جا..بذارم

  
 ماه عسل می برمی خوایانگار م.. تو سرشهیاالتیمعلوم نبود چه خ.. اروم اروم از رو لباش محو شدلبخند

  .... دست ودلبازهماتشی که انقدر هم تو تصمشمیخوبه فقط نامزدش م..دهی برنامه چنطوریا
  

 ی حرفگهید..می بریمادرت رو هم با خودمون م.. ندارمیمن حرف.. خبیلیخ: وگفت دیش کیقی عمنفس
  ..ست؟ین

  
  ....نه:  کردم و شونه مو انداختم باال ی کوتاهمکث

  
   نگفتیزی تکون داد و چسرشو

  
 ی اصرار میهر چ..دی خرمونی نامزدی پاساژها و چند دست لباس برانی از بهتریکی روز منوبرد به همون
حاال خوبه فقط پدر وخواهرش .. کردی ندارم و دوست دارم ساده باشم قبول نماجی احتنای من به اکردم

  ..می نداریهستن ومهمون
  
  .. دوست نداشتم شلوغ باشه و همه ازش با خبر بشنچی ازدواج نبود هنی به ای که دلم راضیی اونجااز
  
 به رنگ بنفش روش ییبای زی که طرح هادیف شال سهی..  تنم کرده بودمدی بلوز سفهی سارافن بنفش و هی

  ..داشت رو هم سرم کردم
  

بغضم گرفته .. که اشک تو چشماش جمع شده بود اومد جلو و بغلم کردی لبخند زد و در حالدنمی با دمامان
 ی ازدواج مینجوریبه خاطر اون بود که داشتم ا.. مادرم بودزی کارا به خاطر وجود عزنی ایهمه ..بود

  .. بودزی دوستش داشتم و برام عزچون..کردم
  

 هی قبل ی درست مثل سرارشیدست ک.. اومدنارشی و پسرش کانای صداقت همراه دخترش کی اقاباالخره
  .. بودینیری جعبه شهیسبد گل بزرگ و 

  
  .. کردم بهشون احترام بذارمی رو ممی تفاوت که من تمام سعنی بود با ای مثل همون سرزی چهمه

  
  .. نشسته بود یخشک و جد.. زدی کلمه هم حرف نمهی یحت... گفتی نمیچی صداقت هیاقا
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 کردم با خشم نگاهشو ازم ی نگاش می کرد و وقتیتمام مدت با حرص به من نگاه م.. هم نگم بهترهانایک
 فقط نهای ای دونستم همه ی و مدی بالی به خودش میلیخ.. اومدی وجه ازش خوشم نمچیبه ه.. گرفتیم
  ..ت مشت ادعاسهی
  

 وجه حس چیبه ه.. هم برام مهم نبودنارشی کی خانواده حتنی ای کدوم از اعضاچیه.. برام مهم نبوداصال
 نی کردم که چرا ای زدم و گله میهمه ش تو دلم با خدا حرف م..برعکس..شمی کردم دارم عروس مینم

  ..ارش ازدواج کنمیبا ک رو تحمل کنم و ی خانواده انی اومد که منم مجبور بشم چنشی ما پی برابتیمص
  
اون حرفاش ..  دختره از اول هم از خداش بود زن داداش من بشهنی اگهی االن تو دلش مانای دونستم کیم

  .. بودیهم واسه محکم کار
  

 دونستم و ی داشتم که اون هم خودم ملی دلهیمن فقط .. خواد فکر کننی دلشون میبذار هر چ..هه
  .. خودمیخدا

  
منم .. قبل رو گفتی تکراریهمون حرفا.. صداقت مهر سکوتشو شکست وشروع کردی اقاقهی از چند دقبعد

  .. نگمیزی خودمو گرفتم چی جلویلیخ
  

 نی اری وجه هم از خچی خواد و به هی منطوری اارشیخب حاال که ک:  حرفاش تموم شد گفت نکهی ازابعد
  .. ندارمی گذره منم حرفیدختر نم

  
  .. صداقتی جعبه در اورد وداد به اقاهی فشیم لباشو جمع کرد وبا اخم از تو ک هانایک.. نگاه کردانای کبه
  

  .. منی جلوزی کرد و گذاشت رو مبازش
  

 اگر نه که زنگ بزنم دی رو بخونتی محرمی غهی که صدیاگر خودتون بلد.. شماستی انگشتر نامزدنیا--
  ..ادی بیکی
  

 کردن دوست داشتم ی باهامون برخورد میجورنی ایوقت.. اومدی از طرز صحبت کردنش خوشم نماصال
  ..رونی بهشون بتوپم وبعد هم بندازمشون بی خشک و جدیلی از جام بلند شم و خیمثل اون سر

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

  ..دیالبته اگر شما اجازه بد.. رو براشون بخونمغهی تونم صیمن م: گفت مامان
  

  .. خباریبس: به مامان انداخت و سرشو تکون داد ینگاه می صداقت نیاقا
  
 غهیمامان ص..اون هم از جاش بلند شد و با لبخند اومد طرفم و درست کنارم نشست.. اشاره کردارشی کبه

  .. انگشتر رو دستم کردارشیرو خوند و بعد از اون هم ک
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 یلبخندش محو شد ول..و نذاشتم عقب دمی که دستمو اروم کشرهی خواست دستمو بگی قع دست کردن ممو
اصال دوست نداشتم دستمو ..من هم دستمو بردم جلو انگشتر رو دستم کرد..از رو نرفت و دستشو اورد جلو

  ..رهیبگ
  
 ی مانعم می حسهی حال نی با ای نداشت ولی مانعرهی بخواد دستمو بگنکهی قرار بود زنش بشم و انکهی ابا

  .. رو بدمی اجازه انیشد که بهش همچ
  

 هم رو سفر یلیخ.. شماره ش رو بهم داد و گفت هر وقت باهاش کار داشتم زنگ بزنمارشیک.. از رفتن قبل
  .. کرددیفردا تاک

  
 ی سکوتم نشونه نیا.. تو سکوت من انجام شدمونی نامزدیتموم کارها.. نزدمی حرفچی شب من هاون
  ..عکس بود کامال برشی سکوت من معننجایا.. ازدواج نبودنی بر اتمیرضا

  
  .. اومدی از دستم بر نمی خب کاریول
  
  .. هم سرنوشت من بودنیا

  
 ارشیاولش مخالفت کرد که من با ک.. شمالمی برارشی شب به مامان گفتم که قراره فردا با کهمون

 بهش ی وقتیحت.. مسافرتی باهاش بریی که تنهای حق رو ندارنی وایستی گفت تو هنوز زنش نیم..برم
  .. بازم قبول نکردادی با ما مگفتم اون هم

  
  .. بودشتری برام بتشی مادرمو ناراحت نکنم اهمنکهیا.. من مهم نبودی سفر اصال برانیا

  
  ..میای و بهش گفتم که ما نمارشی زدم به کزنگ

  
  ..ه؟یمشکل چ.. بهارختمی برنامه ری سفر کلنی ایمن برا..د؟یای که نمی چیعنی: ناراحت شد وگفت یلیخ
  
  ..ستی نی برم مسافرت اصال کار درستیی بخوام با تو تنهانکهیمن هنوز همسر تو نشدم و ا..ستین ی مشکل-
  

وگرنه تو که ..مطمئنم مادرت مخالفه :دمی رو از پشت تلفن شنرونی داد بی نفسهاشو که با حرص میصدا
  .. بهش؟ی رو بدی گوششهیم..ی نداشتیحرف

  
  ..نطی نه ا-
  
  .. رو بده به مادرتیفتم گوشبهت گ: گفت ی محکم و جدیلیخ
  
  .. رو از کنار گوشم برداشتمی حرص گوشبا
  

  ..دهیمرتب بهم دستور م.. پرروی کهیمرت
  

  .. بهار؟هیک :دمی مامان رو از پشت سرم شنیصدا
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  .. کنهی قبول نمی ولمی ریبهش گفتم نم..ارشیک: گفتم برگشتمو

  
  .. زنمی رو بده من باهاش حرف میخب گوش یلیخ: اروم سرشو تکون داد و اومد طرفمو گفت مامان

  
  .. رو دادم به مامانی نگفتم و گوشیزیچ
  

  .. زدی حرف مارشی مامان داشت با کقهی دق5 حدود
  
  ..می شد باهاش بری بهش گفت که مامان راضی دونم چینم
  

  .. رو گذاشتی کرد وبا لبخند گوشی هم باهاش خداحافظبعد
  
  ..م؟ی بری خوایم.. شد مامان؟ی چ-
  

 دوست ی اومده ولشی براش پی گفت تو شمال کاری مارشیک..امیمن هم همراهتون م..اره دخترم--
 یو رو.. اصرار داشت تورو ببرهنی همی سفرش رو با نامزدش بره برانی خواد اولیم.. برهیینداره تنها

 نکهیا..ادیم نیبه نظر پسر بد..من هم نخواستم دلشو بشکنم.. اصرار داشتامی من هم همراهتون بنکهیا
  .. قبول کردمنی همی براشتریب.. کنهی راحت مالمویخودم هم باهاتون باشم خ

  
 ی مادرمو راضعیبا دو تا کلمه حرف سر..ارشی کنی بود ایعجب مارمولک.. تعجب به مامان نگاه کردمبا

 ی خوره ادم بینم که تو شرکت باهام داشت بهش ییبا اون رفتارا.. کارا واردهنی ایالبته اون که تو..کرد
  ..نطورهیمطمئنا هم..هه.. باشهیتجربه ا

  
 گفتم اون ری مامان رو دادم و بهش شب بخیقرصا.. تو چمدوندمی رو جمع کردم ولباسامونو چلمونیوسا

  .. جوابمو دادیهم با مهربون
  

  .. سرمو به سقف زل زدمریدستامو گذاشتم ز..دمیرو تختم دراز کش..  تو اتاقم رفتم
  
هر وقت بهش فکر ..برعکس.. تونم دوستش داشته باشمی کنم نمی می هر کارنکهیبه ا.. فکرکردمشاری کبه
  .. بود که نسبت بهش داشتمی تنها حسنی ای دونم چرا ولینم..ادی کردم ازش بدم می کردم حس میم
  
 کنند تمیاذاگر بعد از ازدواج خواستن ..ام؟ی تونم با اونا کنار بی من میعنی.. خانواده ش فکر کردمبه
  ..؟یاگر با خواهرش به مشکل برخوردم چ..؟یچ
  

  ..رمی فکرا باعث شده بود دلشوره بگنی ای همه
  
  .. ترس داشتمندهی ااز
  
  .. در انتظارمهیزی دونستم چه چینم
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 کردم مامان ی حس میول.. شمالرمیانگار نه انگار که دارم م.. نداشتمجانی سفر شوق وهنی ای برااصال
  ..خوشحاله

  
 که بعد هم عاشق رمنتظرهی غیی اشناهی ..میمن و پدرت تو شمال با هم اشنا شد:  گفت دمی ازش پرسیوقت

  .. و اخرش هم به ازدواج ختم شدمیهم شد
  
  ..انگار برگشته بود تو همون خاطرات گذشته ش.. لبخند نگاش کردمبا
  
  .. حرف زده بود در موردشی امروز چند کلمه ای گفت ولی از گذشته ش نمیزی وقت چچیه
  
همه ..اطی و بردم تو حدمی و من چمدونو کشمیاز جامون بلند شد.. اومدهارشی کدمی زنگ در فهمی صدابا
 یصبح زود بود و هوا کم..رونی بمی واز خونه رفتمیدیکفشامون رو پوش.. چک کردم و درو قفل کردمزویچ

  ..خنک بود
  
اروم سالم کردم که جوابمو داد و به مامان هم سالم ..د  ما لبخند زدنیبا د.. بودسادهی در وای جلوارشیک

  ..کرد
  

  ..نی چمدون رو از دستم گرفت و با خودش برد طرف ماشی جلو و دسته اومد
  

  .. رفت در جلو رو باز کرد تا من سوار بشمعی چمدون رو گذاشت صندوق عقب سرنکهی از ابعد
  

  .. نگمیزی و چنمیش مجبور شدم همون جلو بش کارنی با ای ولنمی بود برم عقب بشنی قصدم اراستش
  

  .. حرکت کردارشی و کمی شدسوار
  
  ..چوندمشی پی جورهی خواست سر حرفو باز کنه که من ارشیچند بار ک..می زدی نمی حرفچی هری مسیتو
  

  .. و چشمامو بستمی صندلی دادم به پشتهیسرمو تک.. گرفته بودخوابم
  
  ..دیچی پنی ماشی تو فضاآهنگ ی پخش رو روشن کرد وصداارشیک
  

  
  

   چشماتمدنی دعاشق

   باهاتمای آخر دنتا

   تو شدم انگاروونهید

   تو قلبت نگه دارمنو

   روزهانی به تو بستم ادل

  ستی احساس دست خودم ننیا
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   داشتنم رو باور کندوست

  ستی به تو که کم نعالقه

   اون قد عاشقت شدمگهی دمن

   مال خودمی دارم که بشدوست

  رمی تو نه نمشی از پیعشقم

  رمی می مای ای بای ای تو بای

  ی که تنها آرزومییتو

  ی روبه رومی حالم وقتخوش

   از ماشنی ها دور مغصه

   خوام باشم از تو جداینم

  ادی ما فاصله نمنیب

   خوادی کس نمچی من تو رو همثل

   به چشممیچکی هادی تو نمجز

   عشقمی شدتو

   اون قد عاشقت شدمگهی دمن

   مال خودمی دارم که بشدوست

  رمی تو نه نمشی از پیعشقم

  رمی می مای ای بای ای تو بای

***  

  
کم کم چشمام گرم ..فقط حس کردم خوابم گرفته.. اهنگ نداشتمنی نسبت به ای حسچی هتی موقعنی ایتو

  ..شد وخوابم برد
  
  .. و به اطرافم نگاه کردمدمی ازخواب پرارشی کی صدابا
  
  .. شوادهیپ..میدیبهار رس: خشم گفت با
  

  ..الی خیب..خب ناراحت بشه به من چه.. رو خواب بودمری ناراحت شده تموم مسکنمفکر
  
دور تا دور هم ..بای زیلی خی بزرگ با نمایالی وهی بود و سمت چپم ایسمت راستم در.. اطرافم نگاه کردمبه

  .. و سرسبز بودوهی میپر از درختا
  
 تا ارشیرفتم طرف ک.. بودسادهی وانیمامان اونطرف ماش..نی چمدون ما و خودشو گذاشت زمارشیک

  ..چته؟ :دمی لب بهش توپریز.. که نذاشترمیچمدونمو بگ
  

 همه مدت رو نی ایکسر خواب داشت..ساعت خواب:  که مامان نشنوه گفتی ارومی کرد وبا صدانگام
  ..؟یدی خوابیگرفت
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 ریمس..رهی گی کنم خوابم م و فقط سکوتنمی جا بشهی ی من وقتیول.. رینخ: تو هم وگفتم دمی کشابروهامو
  ..گهی بود خب خسته کننده ست دیهم طوالن

  
  ..ی باهام حرف بزنی تونستیم.. پس من اونجا بوق بودم؟--

  
  .. دونهی خدا می داری دست از سرم بر میفقط ک..یپورینه تو ش: دلم گفتم تو
  

  .. جلوافتهی تا اون بستادمی و کنار ادمی جوابشو بدم چمدونمو از دستش کشنکهی ابدون
  
  ..میمن هم همراه مامان پشت سرش رفت.. رفتالی خشم نگام کرد و به طرف وبا
  

  .. نسبت بهش نداشتمی حس خوبچیه.. خودم نبوددست
  
 تونم دوستش ی دونستم که من تا اخر عمرم هم نمی می به خوبنوی ای بود ولی حسم چنی الی دونم دلینم

  ..داشته باشم
  

 ی بزرگنی به االی به اطرافم انداختم تعجب کرده بودم که چرا وی نگاهمی رفتیم که به طرف در همونطور
  .. بودبیعج.. شدی مدای سر وکله ش پدیاگر داشت که االن با.. نداره؟داری سراهی
  

 و گرون کی شلی بزرگ همراه با وسایالی وهی.. بودرونشی تر از ببای داخلش زینما.. داخلمیرفت
  .. بودمدهی رو ندییالی ونیتو عمرم همچ.. بودبایواقعا ز..متیق
  
  ..میسادیمن و مامان سر جامون وا.. باالی طبقه رهی داره مدمید
  

  ..م؟ی کجا بذاردی رو بالمونیمن و مامان وسا: گفتم ارشی به کرو
  
  ..گمی بهتون مدیایهمراه من ب: و برگشت ونگامون کرد ستادی رو پله ها اارشیک
  

 سمت یکیدو تا راهرو داشت .. باال هم بزرگ بودیطبقه ..میامان دنبالش رفت تکون دادم و همراه مسرمو
  .. سمت چپیکیراست 

  
  .. و بازش کردستادی در اهی یجلو..می رفت سمت راست ما هم دنبالش رفتارشیک
  

  ....دی راحت باشنجای ادوارمیام.. اتاق شماستنیا: و رو به ما گفت ستادی اکنار
  

  ..یلطف کرد..ممنونم پسرم:ن با لبخند تشکرکرد وگفت  مامای نگفتم ولیزی چمن
  
 من ی بگم ولیزی چهیانگار توقع داشت ..به من نگاه کرد.. نگفتیزی زد وچی لبخند کمرنگارشیک

  ..همچنان به سکوتم ادامه دادم
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  ..مامان هم اومد تو.. گوشههی تو و چمدون رو گذاشتم رفتم
  
  ..دی حتما بهم بگدی داشتاجی احتیزیاگر به چ. .هیی روبه رونیاتاق من هم: گفت ارشیک
  

  ..میببخش بهت زحمت داد..باشه پسرم: مامان گفت یول.. فقط سرمو تکون دادم من
  

تا اون .. تا ناهار نموندهیزیچ..دیایمن اصرار داشتم که شماها هم همراهم ب..هی حرفا چنی نه بابا ا--
  ..دی استراحت کنیموقع کم

  
  .. و درو بسترونیب هم از اتاق رفت بعد

  
  ..؟یبهار چرا ازش تشکر نکرد: نشست رو تخت و رو به من گفت مامان

  
 کردم گفتم ی طور که داشتم بازش منیهم.. جلو دمی شونمو انداختم باال و چمدون رو کشیالی خی ببا
اصرار اون بود که ..ارهی ما رو باخودش بمیما که اجبارش نکرده بود.. کردم؟ی تشکر مدی بای چیبرا:

  .. ستهی وظفی بکنه از رویحاال هم هر کار..داشت
  

 فهمم تو چرا انقدر یمن نم..؟ی چیعنی حرفا نیا.. دختر؟یگی میمعلوم هست چ: گفت ی با دلخورمامان
  ..؟ی سردارشیبا ک

  
  .. دونمی خودم هم نم-
  

  ..؟ی پس چرا قبولش کرد--
  

  .. دادم؟ی بهش مدی بایچه جواب..مان نگاه کردمبه ما.. رو تو دستم فشار دادم وسرمو بلند کردم بلوز
  

 ی هم نمنویا:  کنارم گفتم ذاشتمی کردم و می و همونطور که بلوز رو تا منیی سرمو انداختم پادوباره
  ..ومدی نیبه نظرم پسر بد..دونم

  
  .. دارهشهی دونم از تو جنسش خورده شی من می رسه ولی به نظر نمیاره اصال پسر بد..هه
  

  ..؟ی کنی رفتار منطوری چرا باهاش اهی پسر خوبی دونیگر مپس ا--
  
 منو کالفه نی موندم و ای براشون نداشتم و توش می جوابچیاخه ه.. مامان کالفه شده بودمی سوال هااز
  .. کردیم
  
  .. استراحت کنمی خوام کمیمن خسته م م..می بشالشی خی مامان بهتره ب-
  

  ..؟یبازم خسته ا..یواب بود همه ش خنی ماشی دخترم تو که تو--
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 ناهار یبرا.. کم بخوابمهی دیبذار..اره مامان خسته م: ودستمو گذاشتم رو چشمام دموی تخت دراز کشیرو
  .. خورمی میزی چهیخودم بعد ..دی نکنداریهم منو ب

  
 فرار از ی برایول..اتفاقا اصال هم خسته نبودم..دستمو هم از رو چشمم بر نداشتم..دمی مامان رو نشنیصدا

  .. وانمود کنمنطوری مامان مجبور بودم ایجواب سوال ها
  
اروم ..چشمام گرم خواب شده بود.. بود دهیفکرکنم مامان هم خواب.. صورت گذشتنی به همی ساعتمین

 بود و دهیمامان رو تخت دراز کش..درست حدس زده بودم.. نگاه کردممیدستمو برداشتم و به تخت کنار
  ..دهیحتما خواب..دچشماش هم بسته بو

  
  ..دمی رو خودم و به پهلو خوابدمی رو کشپتو

  
  .. اروم اروم چشمام بسته شد وبه خواب رفتمنکهی به روبه روم زل زدم تا اانقدر

  
 نی به اطرافش انداخت و در ماشینگاه.. شدادهی پنشی ترمز کرد و از ماشالی وی رادمنش جلوای آرسرگرد
  ..را بست

  
  .. کرد و در باز شدیی در او را شناسای باالنیدورب..زنگ در را زد.. رفتالی طرف وبه
  

 امد و ای در دست داشت به طرف آری که برگه ای در حالیدیستوان حم.. شد و در را بستالی وارد وایآر
  .. نشد؟یخبر..سالم قربان: گفت دی که به او رسنیهم
  

  .. شما چطور؟دمی ندید مشکوکمن که مور.. نه : مبل نشست ی سرش را تکان داد و روایآر
  

بهشون گفتم چشم بر ندارن و هرمورد .. هانی و دوربتورهای دونگ حواسشونو دادن به مان6 بچه ها باال --
  .. نشدهیفعال که خبر.. مشاهده کردن اطالع بدنیمشکوک

  
  .. هم باالست؟دی نو-
  

  ..درضمن ..بله جناب سرگرد--
  

 دو یکی نی همی که توهیی تماس هاستی لنیا: گرفت و گفت ایآر که در دست داشت را به طرف ی ابرگه
 از خودشون یی رد پاچیه..شنی می معتبریاکثرشون مربوط به شرکت ها..میهمه رو چک کرد..روز داشته

  ..ذارنیبه جا نم
  

 ی زودنیمن مطمئنم به هم..میدیما به تالشمون ادامه م: گفت ی بلند شد وبا لحن جدشی از جاایآر
  .. صبر کردی کمدیفقط با..شهی رو مدستشون

  
  .. باالی رفت طبقه یدی ستوان حمهمراه
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 ی نگاهش مجانی گروه هم با هی زد و بچه های و بلند بلند حرف می صندلی رفته بود باالدینو
  .. خودشان را جمع و جور کردن و به کارشان مشغول شدنعی تو درگاه در سرای آردنی با دیهمگ..کردن

  
 ی کرد هل شد وبا صندلی که با اخم نگاهش مای اردنی حرکت انها به طرف در برگشت و با دنی با ادینو

  ..نیافتاد زم
  
  .. کردی همچنان با اخم نگاهش مای اری خنده ولری حرکت او همه زدن زنی ااز
  
  .. دادی را به حالت اولش برگرداند و سالم نظامی بلند شد وصندلشی از جادینو
  
 ی نمیزی کرد وچی نگاهش می جدای اریول.. منتظر چشم به او دوخته بوددینو..نداد فرمان ازاد ایار

  .. خسته شده بود دینو.. گذشت قهیچند دق..گفت
  
  ..افتمی دارم مایار.. جون مادرت ازاد بده: لب گفت ریز
  
معرکه  گهی دیتا تو باش ..ی مونی منطوری ساعت هم1تا : گفت ی به طرفش رفت وبا لحن محکم و جدایار
  ..م؟ی هستتی ما تو ماموری دونیمگه نم..ی وسر بچه ها رو گرم نکنیرینگ
  
  ..ااااایار..جون خاله.. بابا غلط کردمیا: با ناله گفت دینو
  
 من سرگرد رادمنش هستم نه تی مامورنیصد دفعه بهت گفتم تو محل کار ودر ح.. و زهرمارایار-
  .. هم منو قسم ندهخودیب..ایار
  

  ..بعد از چند لحظه فرمان ازاد داد.. کرد  ی کوتاهمکث
  
 جلوت نفسمو حبس سادمی واخی خروس سنیع..اخ :دی کشیقی و نفس عمی افتاد رو صندلدینو

  .. شدمایداشتم خفه م..کردم
  
  ..شهی تموم متی مامورنیباالخره که ا: نگاه کرد وادامه داد ای اخم به آربا
  
 انداختمش به یوقت..با خاله کار دارم.. ندارمیه تو که کارب: گفت عی سردی نگاهش کرد که نوزی تایار

  .. کنم پسر خاله جانی و بهت سالم مامیاونوقت م ..ری بهت گفت برو زن بگیجونت و شب تا صبح ه
  
 ی معرکه گرفتنمی ببگهی بار دهیاگر ..پاشو به کارت برس و کمتر چرت و پرت بگو: گفت ی با لحن جدایار

  .. کنم ستادیم برو برگرد گزارش یب
  
  .. نشستزی بلند شد وپشت مشی از جادینو
  
 درجه از ما باالتره و راه هیاز شانس خوشگلمون هم ..می سرمون مثال پسر خاله دارریخ: لب غرغر کرد ریز

  ..نمی بیباالخره که من خاله رو م..دهی دستور میبه راه ه
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  ..به کارت برس: محکم و بلند گفت ایار
  

  .. بله قربان--
  
  ..؟یدی ندی مشکوکزیچ: زل زده بود گفت توری که به مانی پشت سرش قرار گرفت و در حالایار
  

  ..دمی چرا د--
  

  ..؟یچ: با تعجب نگاهش کرد وگفت ایآر
  

 الی وارد وانسالی زن مهی دختر و هی خب امروز پسر صداقت همراه یول..ستای مشکوک هم ننیالبته همچ--
  ..شدن

  
  .. دهدحیگشت و منتظر نگاهش کرد تا توض بریدی به طرف حمایآر
  

  ..دمی ندیزیمن چ.. نبود قربانی که خبرشی پقهیتا چند دق: شانه ش را باال انداخت وگفت یدی حمستوان
  
 رونی از اتاق رفت بیدی که حمی درست زمانشی پقهی چند دقنیهم..گهی درست میدیحم: گفت دینو

  ..دنیرس
  

 ارشیک.. شهی االن شروع منی اوصاف کار ما از همنیبا ا.. خبیلیخ: سرش را تکان داد و گفت ایآر
 ته و دی هم که باهاش هستند رو بایو اون دونفر..می که ما منتظرش بودیزیهمون چ..نجایصداقت اومده ا

  .. دارندی چه نسبتارشی هستند و با کی که کمیاریتوشو در ب
  

  ..د؟ی کنی منکاری رو مامور ایه کس هستند چی اونا کمی بفهمنکهی ایقربان برا: گفت یدیحم
  
شماها هم ..رمی گیخودم به عهده م: انداخت و گفت رونی به بی به طرف پنجره رفت و از انجا نگاهایار

  .. کنندی که توش رفت وامد میی و ادماالی به اون ودی حواستون رو بدیفقط و فقط همه 
  

سعادت ..می وقت به مشکل برنخورهی چک کن که  ها رونی دوربگهی بار دهی تو یاحمد: گفت ی به احمدرو
  .. کنهی من تهی رو براستشونی کن و لیابیتو هم تماس هاشون رو رد

  
فراموش نکن لحظه به .. رو به من گزارش کنتی مامورنیتو هم لحظه به لحظه ا: گفت یدی به حمرو

  ..لحظه ش رو
  

  .. اطاعت کردندیهمگ
  

  ..این بتو هم همراه م: گفت دی رو به نوایآر
  

  .. کجا ؟--
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  ..تی مامورگهیخب معلومه د!..ی مهمون-
  

  ..گهی دمیتی خب االنم تو مامور--
  
 صداقت چه ارشی هستن و با کای اون زن و دختر کمی که بفهمنهی من و تو اتی ماموری ولمیتی بله تو مامور-

  .. دارنینسبت
  

  ..میباشه بر.. اهان از اون لحاظ--
  

  .. خارج شدالی از ودیسفارشات الزم را کرد و همراه نو نفر 3 رو به هر ایآر
  
  .. گذشته بودیچند ساعت.. شده بودندرهی خالی نشسته بودند و به در ونی ماشیتو
  

  .... داخل محوطهرمی مالیمن از پشت و..می رسی نمیی به جاینجوریا: گفت ایآر
  
  ..ام؟یمنم باهات ب: نگاهش کرد وگفت دینو
  
  .. بهم اطالع بدهمی سی شد با بین و اگر خبر بمونجای نه تو هم-
  

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

  .. شد و در را بستادهی رو باز کرد وازان پنی در ماشایآر
  

 باشه تو رو دست من ی خاله که همون مادر جنابعالادی مادمی که من ییتا اونجا: را داخل کرد وگفت سرش
  .. بهت گفتمی نره چادتی.. سر هم کنفیس کم اراجپ..سپرده

  
  .. بهت گفتمی نره من چادتیتو هم .. خبیلیخ: سرش را تکان داد وگفت دینو
  

  .. لبخند زد وسرش را تکان دادایآر
  

  .. رفتالی به اطرافش انداخت و به طرف وینگاه
  

  3فصل 
  

 شدم و با زیمخین.. بوددهی خوابی تخت بغلیمامان رو.. به اطرافم انداختمینگاه.. چشمامو باز کردماروم
  .. خواب الودم به ساعت نگاه کردمیچشما

  
  ..دنیحتما ناهارشونو خوردن و خواب.. بعداظهر بود3/5 ساعت

  
  ..رونی کنم از اتاق رفتم بجادی ایی سر وصدانکهی و اروم بدون انییاز تخت اومدم پا.. م شده بودگرسنه
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  .. کس تو راهرو نبودچیه
  

  .. کردمداشی گشتم که باالخره پیدنبال اشپزخونه م.. به اطرافم انداختمی و نگاهنیی پامرفت
  

  .. توش بودزیهمه چ.. رو باز کردمخچالی تو اشپزخونه و در رفتم
  

 چی خودم ساندوی نون برداشتم وبراکهی تهی زی می و از تو سبد رورونی کالباس و گوجه رو اوردم بی بسته
  ..درست کردم

  
  ..رونی گرفتم برم بمیتصم.. دادی که تو سکوت بهم مزه نمنجایا

  
 ی نداشت و برایرادیدر کل سر و وضعم ا ..ی شال ابهی تابستونه و دی مانتو سفهی.. به لباسم انداختمینگاه

  .. رفتن مناسب بودرونیب
  
  ..کفشامو در اوردم و نشستم رو ماسه ها..دمی دوای و به طرف دررونی زدم بالی واز
  

 ی مفی که پشت سر هم ردی منظمیبه موج ها.. بودای خوردم نگاهم به دری مچموی که ساندونطورهمو
  .. رسوندنیشدن و خودشونو به ساحل م

  
  .. نگاه کردمای قدم زدم و دوباره به دریکم.. خوردمو از جام بلند شدمچمویساندو

  
 که منو وسوسه ی حسهی.. داد بهم دستی حس خوبهی.. موج خودشو رسوند به ساحل وخورد به پاهامهی
 که به پاهام یبا موج دوم..ایفقط دوست داشتم خودمو بزنم به در..تا هر جا که شد.. کرد برم تو ابیم

  .. رو گرفتم ممیخورد تصم
  

  .. زانومیتا باال..  رفتم جلوشتریبازم ب..تا زانوم..  رفتمشتریب..تا ساق پام.. زدم و رفتم جلولبخند
  

 ی من همچنان بیول.. م رو اب فرا گرفته بودنهی سری که زییز کردمو رفتم جلوتر تا جا از هم بادستامو
  .. رفتم جلوی و سرخوش مالیخ
  
 خواستم تموم غم و غصه ی منکهی ای هم برادیشا.. ارامششی برادیشا.. کردمی منکاروی دونم چرا اینم

  .. و در عوض خودمو از ارامشش پر کنمای تو درزمیهام رو بر
  

باد نسبتا .. دوختماینگاهمو به در..از ساحل دور شده بودم.. و به اطرافم نگاه کردمسادمی جام واسر
  .. بشهجادی اای رو اب دری و بزرگکی کوچی اومد و باعث شده بود موج های میدیشد

  
  .. اومدی موج بزرگ که درست به طرف من مهی تو اب برداشتم که قدمم همزمان شد با گهی قدم دهی
  

 اب و احساس کردم ری که موج بهم برخورد کرد رفتم زیکنترلمو از دست دادم و وقت.. شدی چدمیمنفه
  .. شدی پاهام خالریز
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  .. ترس و وحشت باعث شده بود نتونم تمرکز بکنمنیو هم..  کرده بودموحشت

  
  ..جات بدم دست به دست هم دادن تا من نتونم خودمو ننای ای هم شنا کردن بلد نبودم و همه ی طرفاز
  

 حس کردم بدنم سست شده و بعد از اون هم چشمام اروم اروم نکهی تقال کردم و دست وپا زدم تا اانقدر
  .دمی نفهمیزی چگهیبسته شد و د

  
  .. به ان انداختی فاصله گرفت و نگاهالی وی پشتواری از دی کمایار
  
  ..دی گرفت و خودش را باال کشاروی دیدستش را به لبه ..دی رفت و پرواری بلند به طرف دی قدمهابا
  

 ان اطراف ی مطمئن شد کسیوقت.. معلوم نبودیادی ززیاز انجا چ.. انداختالی به داخل وقی دقینگاه
 الی وواری گرفت و به حالت اماده باش خودش را به دشی کمری و دستش را به اسلحه نیی پادی پرستین

  ..چسباند
  

  ..نجا نبود کس اچیه..وارد باغ شد.. حرکت کردارام
  

 به ان طرف ی نگاهواریاسلحه ش را دراورد و از کنار د.. در باعث شد خودش را کنار بکشدیصدا
  ..انداخت

  
  .. رفتای خارج شد وبه طرف درالی از وبهار

  
  .. پشت سر او حرکت کرداطی به اطرافش انداخت و با احتی نگاهایار
  

  .. شدچشی کرد مشغول خوردن ساندویه م نگاای که به دری ماسه ها نشست و در حالی روبهار
  

 شود ی نبود تا پشت ان مخفی صخره اای درخت چیچون اطراف ساحل ه.. بودادی زیلی با او خای اری فاصله
  .. بودستادهی دورتر از او ای کمنی همیبرا.. شدی مدهی رفت مطمئنا دیواگر جلوتر م

  
  .. حواسش را به بهار داده بودشتری نظر داشت بری که با دقت اطرافش را زی داد و در حالهی تکی درختبه
  
 تمام مدت ایار.. رفتای قدم زد و بعد از ان هم دستانش را باز کرد و به طرف دری بلند شد و کمشی جااز

  ..نظاره گر او بود
  
  ..دی کشنیی با بهار برخورد کرد و او را با خود به طرف پای موج بزرگنکهی اتا
  

  .. اب رفتری به ز ودی کشی بلندغی جبهار
  
خودش را به اب زد .. انداختنی زمیکتش را در اورد ورو.. کرد دنی صحنه شروع به دونی ادنی با دایار

  ..و به طرف او شنا کرد
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  ..ستادی از حرکت انکهیتا ا.. توانست خودش را باال بکشدی زد و نمی دست وپا مبهار

  
که او را محکم به خود چسبانده بود به طرف ساحل شنا  ی دستانش را دور کمر او حلقه کرد و در حالایار

  ..کرد
  

  .. او انداختی دهی به صورت رنگ پرینگاه.. ماسه ها خواباندی شده بود روهوشی که بی را در حالبهار
  
  .. دادی شد وگرنه جانش را از دست می هر چه زودتر دست به کار مدیبا
  

 هوشی او همچنان بیول..ت ضربدر گذاشت و فشار داد او به حالی نهی سی قفسه ی را درست رودستانش
  .. از دهانش خارج نشدی ابچیبود و ه

  
  .. بوددهی فای بی امتحان کرد ولگری دکباری
  

  .. زدی کند میلی خیلی را گرفت خنبضش
  

  .. مردد بودنکاری ای برایول.. بودی ماند و ان هم تنفس مصنوعی راه مکی فقط
  

  .. افتادی ان دختر به خطر م نبود وگرنه جانزی جادیترد
  

  ..دی و نمدارش کشسی خی موهانی بی دستکالفه
  
  ..چشمانش را بست.. دو دستش دهان بهار را باز کرد وصورتش را جلو بردبا
  

  ..دندی لرزیسردش شده بود و دستانش م..دی وزی مباد
  

 لبان او یبانش را جلو تر برد و لنییسرش را پا..دی چکی صورت بهار می روشی موهای اب از روقطرات
  ..نگه داشت

  
 کمک و نجات ی تنها از رونی انکهیبا ا.. را نکرده بودی کارنیتا به حال در عمرش همچ.. مردد بود هنوز

  .. سخت بودشی حال برانی با ای نفر بود ولکیدادن جان 
  

 یمنتقل کرد و قفسه و نفسش را محکم به دهان او ..  لبان بهار گذاشتی حرکت لبانش را روکی با باالخره
  ..افتادی نیاتفاق.. بهار را فشار دادی نهیس
  

  ..دیای کرد که ان دختر بهوش بیدر دل دعا م.. برد و همان عمل را تکرار کردنیی سرش را پادوباره
  

  .. ش را فشردنهی سی محکمتر از قبل قفسه نباری لبان بهار برداشت و ای را از رولبانش
  

  .. چشمانش همچنان بسته بودیول..ج شد و به سرفه افتاد با شدت از دهانش خاراب
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  ..خانم..د؟ی شنوی منو میخانم صدا..خانم :ایار
  

  .. شدی اب از دهانش خارج میادی کرد و مقدار زیسرفه م.. ندادی بهار جواباما
  
  .. امدرونی بارشی افتاد که باز شد و کالینگاهش به در و.. سرش را بلند کردایار
  
  ..دی دوالی بلند شد و کتش را برداشت و به ان طرف وشیاز جا عی سرایار
  

  .. ان طرف را نگاه کردواریکت را تنش کرد و از کنار د.. زدینفس نفس م.. شدی مخفواری دپشت
  
  .. و سرش را بلند کرددی به طرف بهار دوارشیک
  

  ..بهار..بهار: زد ی مشی صدامرتب
  
  ..دی دوالی بلند کرد وبه طرف ونی زمیار را از رو بهارشیک.. کردی در سکوت نگاهشان مایار
  
  ..دی کشیقیو نفس عم.. سرش را برگرداندایار
  

 ی نگاهش می با لبخند بزرگدینو..با ترس برگشت و پشت سرش را نگاه کرد.. شانه ش نشستی رویدست
  ..کرد

  
 الی وجه چشم از در وچی به همگه نگفتم..؟ی کنی می چه غلطنجایتو ا :دی با اخم نگاهش کرد و به او توپایار

  ..بر ندار؟
  
 ری ددمید.. به من نبودیاجی احتگهی نظر دارن دریبچه ها اونجا رو ز.. نبودی خبرچیخب ه.. بابایا :دینو

 یول.. خالهی هایی من بمونم وبازجوارنی وقت نزده باشن دخلتو بهی..ی در چه حالنمی ببامی گفتم بیکرد
  .. شکار بکنهییای دریفته پر رزمی پسر خاله عزدمیاومدم د

  
  ..؟یگی میمعلوم هست چ..خفه شو :دی غرایار
  
  ..؟ی هواخوریرفته بود..؟ی کردیپس تو اب چکار م: اشاره کرد وگفت شی به سرتاپادینو
  
  .. بدم؟حی برات توضدینکنه با..یدی دزویتو که همه چ :ایار
  
 دختره نیا.. بخواد جناب سرگردحیره از شما توض جرات داینه بابا ک: را باال انداخت و گفت شی ابرودینو

  .. شدن؟الی وارد وارشی بود که امروز با اون زن و کیهمون
  
 به یشتری اطالعات بدیبا.. اسمش بهارهنکهیمثل ا..فکر کنم خودش باشه: سرش را تکان داد وگفت ایار

 نجای امیاگر نتون..هفته مونده 3 فقط تی مامورنی اانیتا پا.. هستنی اونا کمی دونیما نم..میاریدست ب
  .. چند ماه طول بکشهدی و شاشهیکارمون سخت تر م..میاری ازشون به دست بیزیچ
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  ..م؟ی چکار کندی حاال با--

  
 ی فکرهی موضوع هم نی ادنی فهمی برادیبا.. بچه ها در چه حالنمینیبب..الی ومی گردیفعال بر م-

  ..میبر..بکنم
  

  .. رفتندنشانیارج شدند و به طرف ماش خالی وی پشتواری دو از دهر
  
 سگ توش هی نه ی بزرگنی به االیاخه و..ست؟یبه نظرت اوضاع مشکوک ن: را روشن کرد وگفت نی ماشدینو

  ..شه؟یمگه م..داری سراای نگهبان هیداره نه 
  
فقط ..دنی هم انجام می اگهی جرم خالف دنیحتما عالوه بر ا.. موضوع فکر کردمنیمنم به هم.. درسته-

  ..ادی بشی برامون پیتی موقعنی همچهی ی کستی وگرنه معلوم نمی ببرزی به همه چی مدت پنیخدا کنه تو ا
  
اونم به ..میای وبمی برنی با ماشدی دو قدم راه رو بانیا: نگه داشت الی وی سرش را تکان داد و جلودینو

  .. بابایا..می نشدهی دنکهیخاطر ا
  
 برات یکس..ی باشتی مامورنی با ما تو ایخودت قبول کرد..کمتر غرغر کن: را بست و گفت نی در ماشایار

  ..کارت دعوت نفرستاده بود
  
البته سرمنشاءش خاله .. مامان شدریهمه ش تقص.. نندازادمی گهی تو ددونمیاره م :دی نگاهش کرد و نالدینو

  .. مواظبت باشمدیهمه جا با.. تو هستمگاردیانگار من باد..بودا
  

 بچه ها دارن چکار مینی ببمیانقدر هم غرغر نکن بر..گهی منوی داره ای کنیبب: گفت ایار.. شدندالی ووارد
  .. کننیم
  
  ..با وحشت به کف اتاق نگاه کردند.. طرف باال رفتند و وارد اتاق شدندبه
  
ت هم  و سعادیاحمد.. از اتاق غرق خون افتاده بود و چشمانش بسته بودی گوشه ایدیحم.. از خون بودپر

  ..خون الود ان طرف اتاق افتاده بودند 
  

 ی اطراف اتاق به چشم مشهی شیخورده ها.. هم به کل نابود شده بودستمی اتاق پر از برگه بود و سکف
  ....خورد

  
  ..نیاحسی: داد زد ایار
  
  ..یدیحم..یدیحم: و شونه ش را تکان داد دی دویدی طرف حمبه
  

  ..مرده بود.... زدینم.. را گرفتنبضش
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 چشمانش ی و چند ساله ش غرق در خون جلودنیدوست چند.. چشمانش گذاشت و فشردی را رودستش
  .. چشمانش بودی جلویدیتمام خاطراتش با ستوان حم..افتاده بود

  
  .. شدهیراندازیبهشون ت.. هم تموم کردنیسعادت و احمد ..ایار: گفت ی گرفته و لرزانی با صدادینو
  
 ها رو می سیب.. رو داغون کردنستمی سیهمه : گفت ی گرفته ای با صدا بلند شد وشی از جاایار

  ..دی لو رفت نوتیمامور..شکستن
  
  ..؟یدیبه ستاد خبر م: سرش را تکان داد وگفت دینو
  
  .. زنمی به سرهنگ زنگ ممای مستقیول..اره-
  

  ..بعد از چند بوق تماس برقرار شد.. را گرفتکزادی سرهنگ نی شماره
  

  ..الو--
  
  .. هستمایار..سالم جناب سرهنگ..لوا-
  

  .. چه خبر؟تیاز مامور..؟یخوب..ایسالم ار--
  
  .. لو رفت تیمتاسفانه مامور..ممنونم قربان-
  

  ..اوضاع چطوره؟.. اتفاق افتاد؟نیچطور ا..نطوریکه ا: کرد وگفت ی سکوت کوتاهسرهنگ
  
  .. را هم گزارش کرد شی های موضوع کشته شدن هم گروهی کرد و حتفی را تعرزی همه چایار
  

امبوالنس رو هم .. فرستمی االن بچه ها رو مایار.. شدی منطوری ادینبا: گفت ی با ناراحتکزادی نسرهنگ
  ..؟یدیفهم.. رو مو به مو گزارش کنزی ستاد و همه چای بعیسر.. فرستمیهمراهشون م

  
  ..حتما..بله قربان-
  

  ..فعال خداحافظ..دیمراقب خودتون باش--
  
  ..هدار جناب سرهنگخدانگ-
  
  .. شد؟یچ :دینو
  
 کنم یفکر نم.. رسونندیبچه ها االن خودشونو م.. ستاد گزارش کنممی بردیبا: نگاهش کرد وگفت ایار

  ..انی کار منی ای گروه تجسس برای از خودشون گذاشته باشن ولیسرنخ
  
  .. هم پشت سرش رفتدینو.. انداخت و از اتاق خارج شدیدی به حمی نگاهمین
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  .. نشستشی رو به رودینو.. دستانش گرفتنی مبل نشست وسرش را بی روایار
  

  .. اتفاق ناراحت و گرفته بودندنی از ایهر دو به نوع.. دو سکوت کرده بودندهر
  

 وقت چیه.. با هم بودند تا به االن که همکار بودندیاز سن نوجوان.. بودای اریمی دوست صمیدیحم
  .. گذاشتندی را تنها نمگریهمد

  
 به نهی ایدر را بست و از تو.. رفتیی بلند شد و به طرف دستشوشیاز جا.. جمع شدای در چشمان اراشک

  ..خودش نگاه کرد
  
  .. گرفت ری شری اب را باز کرد و سرش را زریش
  

  ..سرش را بلند کرد..ستی اتفاق کار کنی دانست ایم.. داشتندی دست از سرش بر نمخاطرات
  

  ..دی پاشنهیمشتش را پر از اب کرد وبه ا..دی چکی صورتش می روشی موهای اب از البه القطرات
  
  .. خودش نگاه کردری تصوبه
  

  ..ردی را بگشی های دوستش و هم گروهنی کند و انتقام بهتردای دلش قسم خورد که ان نامرد را پدر
  

  .. خوردقسم
  
 کرد و ی گذاشت و سرشان را گرم می می افتاد که سر به سر سعادت و احمدی زمانادی.. هم کالفه بوددینو

  .. اوردی کرد و لبخند به لبانشان می را از تن انها خارج می کارش خستگنیبا ا
  

 و اشکانش را پاک دی اه کشدینو.. بوددهی چیادی زی ش برنامه هاندهی ایبرا.. تازه نامزد کرده بودسعادت
  ..کرد

  
اما حاال پسرش .. پدر شده بود خوشحال بودنکهی و از ا امده بودای تازه چند ماه بود که پسرش به دنیاحمد

  .. شدی بدون پدر بزرگ مدیبا
  
 که رفته ییمسافرت ها.. داشتندیچه دوران..ای افتاد دوست مشترک او و اریدی حمادی

  .. که انجام داده بودندیی هااتیعمل..شانی هاتیمامور..کوه..بودند
  

  .. شدندی رد میلمی چشمانش چون فی صحنه ها جلونی ای همه
  

  ..ختی را در دست گرفت و اشک رصورتش
  

  .. شدی منطوری ادینبا.. بودندفیواقعا ح.. سوختی نفر انها م3 هر ی برادلش
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  .. بودسی خشیصورت و موها.. امدرونی بیی از دستشوایار
  
  ..ستادی را پاک کرد و اشی اشک هاعی او سردنی با ددینو
  
 مال ی خونشون پاذارمینم..رمیقسم خوردم که انتقامشونو بگ: گفت یجد با لحن محکم و فوق العاده ایار

  .. برسنفشونی اعمال کثی به سزادی پست بایاون نامردا..بشه
  
  .. منم حساب کنیرو..ایمن هم همه جوره باهاتم ار: گفت ی گرفته ای سرش را تکان داد وبا صدادینو
  
  .. سرش را تکان دادایار
  

  .. بودفی رذل و کثیدم ها پر از نفرت از ان ادلش
  

  .. نداشتی ارزشچی هشانی که جون انسان ها براییادمها
  

 واضح تر دمیچندبار پلک زدم تا د..دمی دی محو و مات مزویاولش همه چ.. چشمامو باز کردماروم
  ..به دستم سرم وصل بود..نگاش کردم.. سوختیدستم م.. بودمدهی تخت خوابیرو..شد

  
بعد هم قدم .. خوردمی مچی داشتم ساندوایکنار در..ارمی بادی به زویم همه چ کردیسع.. بستمچشمامو

 ی باعث می حسهی ی ولستمی دونستم شنا کردن بلد نیم..هوس کردم برم تو اب..موج خورد به پام ..زدم
  .. تو ابدی موج بزرگ اومد به طرفم و منو کشهیبعد هم .. باشمخالیشد برم جلو و ب

  
  ..ادی نمادمی یزی چگهید
  

 یول.. مردونه بودی صداهی..اره..)خانم..خانم..( مبهمی صداهی.. صداهی یول..میشونی گذاشتم رو پدستمو
  ..ستی نادمی یچیه..چرا انقدر برام مبهمه؟

  
 مامان لبخند دنیبا د..پشت سرش هم مامان اومد تو.. بودارشیک..سرمو چرخوندم.. اتاق باز شددر

  ..اومد جلو و کنارم نشست..کرد نگام یبا مهربون.. زدمیکمرنگ
  

  .. کنه؟ی درد نمتییجا.. دخترم؟یخوب: گفت مویشونی گذاشت رو پدستشو
  
  ..دیخودتونو ناراحت نکن..خوبم مامان-
  

 ونی هذی اومدیهر وقت هم بهوش م..یهوشی بمهی نبای ساعته تقر24تو .. ناراحت نباشم مادرشهیمگه م--
 رفتن دکتر رو اوردن باال سرت وگرنه معلوم دنی جان زحمت کشارشیک.. باال بودیلیتبت خ..ی گفتیم

  .. دخترمافتادی برات مینبود چه اتفاق
  
  ..چه مهربون..ارش؟یک..هه.. مامان گوش دادمی دقت به حرفابا
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 داده بود و با لبخند نگام هی بود و شونه ش رو به درگاه تکستادهیکناردر تو درگاه ا.. نگاه کردمارشی کبه
  .. کردیم
  

  .. بکنم سرمو چرخوندمی بهش توجهنکهی ابدون
  

 حالت بهتر یبخور..ارمی مرمیاالن م..برات سوپ درست کردم دخترم: از جاش بلند شد وگفتمامان
  ..شهیم
  

  ..رونیبه روم لبخند زد واز اتاق رفت ب.. کردمتشکر
  
 یبا دلخور..دمیتمو کشدستشو اورد جلو وخواست بذاره رو دستم که دس.. اومد جلو وکنارم نشستارشیک

  ..نگام کرد
  
  .. منو نجات داد؟یک: مقدمه گفتمیب

  
  ..؟یچ: تعجب گفت با
  
  .. منو از تو اب نجات داد؟ی کگمیم-
  

فکر کنم موج تورو اورده بود ..ی رو ماسه ها افتادهوشی تو بدمی درونی اومدم بالی از ویمن وقت--
  ..ساحل

  
  .. منو نجات نداده؟یس کیتو مطمئن: شک نگاهش کردم و گفتم با
  

 تو لب ساحل افتاده رونی اومدم بی من وقتگمیدارم بهت م.. نه؟شهیباورت نم: تو هم و گفت دی کشاخماشو
  .. تو داره؟ی برایتی موضوع چه اهمنیحاال ا..دمی رو ندیمن کس..یبود

  
بودم اون صدا رو مطمئن .. دارهتی و واقعستی دونستم توهم نیم.. بود؟یپس اون صدا چ.. ندادمجوابشو

 که مطمئن بودم ییصدا.. مردونهی صداهی.. صدا بودهی یبرام واضح نبود که تو خاطرم بسپرم ول..دمیشن
  ..دمیتا حاال نشن

  
خواستم دستمو بکشم که ..با تعجب نگاش کردم.. هوا دستشو گذاشت رو بازومی اومد جلوتر و بارشیک

  ..محکم نگهش داشت
  

  .. نسبت بهش نداشتمی حسچی من هی جذاب بود ولیلیخ..د اخم نشسته بوشیشونی پیرو
  
  ..زم؟ی عزیخوب: زمزمه کرد یمی لحن مالبا
  

  ..فقط با تعجب زل زده بودم بهش.. قفل شده بودزبونم
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 ی پوستم حس می روی دستش رو به خوبیداغ.. دستشو اورد باال و گذاشت رو گونه میکی اون
  .. عقبدمیسرمو کش..کردم

  
  .. کناردی خودشو کشعی سریلی خارشی تو و متوجه ما بشه کادی مامان بنکهی شد وقبل از ا اتاق بازدر
  

  .. تو دستش بودینی سهی.. مهربونش نگام کردی اومد تو و با همون چشمامامان
  
  ..د؟ی نداراجی احتیزیچ..رونی برمیمن م: از جاش بلند شد وگفت ارشیک
  

  ..ممنون..نه پسرم: با لبخند گفت مامان
  
 شدم و زیمخیمامان کنارم رو تخت نشست تو جام ن..رونی به من انداخت و از اتاق رفت بی نگاهمی نارشیک

  ..نشستم
  
  ..م؟ی ری منجای از ای مامان ک-
  

  .. دونمینم.. دخترممی اومدروزیتازه د: کرد وگفت نگام
  
  ..ادی خوشم نمنجای دونم چرا اصال از اینم.. تهرانمیخدا کنه زودتر برگرد-
  

  ..یشی و بهتر می کنیکم کم فراموشش م.. دخترمروزهیبه خاطر اتفاق د: با لبخند نگام کرد وگفت مامان
  

 حس هی.. نبودروزی که داشتم به خاطر ترس از اب و اتفاق دی مطمئن بودم حسی بگم ولیزی چنخواستم
ت داشتم هر چه دوس...ادی خوشم نمچی هالی ونی کردم از ای احساس می ولی دونم چینم.. بودیگنگ

  .رونی بزنم بنجایزودتر از ا
  

 کیروز اول که نزد.. سر رفته بودی حوصله م حسابگهیامروز د.. شمالمی روز بود که اومده بود3 بایتقر
 خوب ادی هم بهوش اومدم حالم زی بودم و وقتهوشیروز دوم هم که کامل ب.. غرق بشمایبود تو در

  ..روز سوم هم که امروز بود..نبود
  
  .. اوردمی من مرتب بهونه میول..رونی کنه که باهاش برم بی مرتب بهم اصرار مارشی صبح کاز
  

 ی دستمو میوقت.. کردی نگام میوقت..دمی ترسی ازش میی جوراهی.. نداشتم باهاش تنها باشمدوست
ع نو..ستی ننایمطمئن بودم ا..دوست داشتن نبود.. بود عشق نبودیهرچ.. بودیزی چهی نگاش یگرفت تو

  ..نگاهش متفاوت بود
  

 استراحت رهی کنه و میگفت سرش درد م..مامان هم تو خونه بود..رونی رفته بود بارشیک.. شده بودعصر
  .. خسته شده بودمالی ونی از اگهید.. اطراف قدم بزنمنی ایدوست داشتم کم..رونی زدم بالیاز در و..بکنه

  
 هم کوچولو بود رو اون طرف یلی خوشگل که خ ودی خرگوش سفهی رفتم که ی کنار جاده راه مداشتم

  ..دمی دابونیخ
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  .. خوشگل بودیلیخ..محوش شده بودم..با لبخند رفتم طرفش.. شدی از اونجا رد نمینیماش

  
 یدرست جلو..با وحشت نگاش کردم.. سرجام خشکم زدینی ممتد بوق ماشی جاده بودم که با صداوسط

  .. من زد رو ترمزیپا
  
 نی ای جای معمولنی ماشهی شد یحاال نم.. شانسه من دارم؟نمیا.. بودسی پلنی خداجون ماشیوا

  .. کننی مممی جنی سیحتما کل.. جوابشونو بدم؟یاالن چ..بود؟
  

  .. به چشماش بودی افتابنکی نشسته بود و عسی نفر با لباس فرم پلهی سرباز بود و کنارش هم هی ش راننده
  

  ..دمی دی می بدتی خودمو تو موقعنکهیوک بودم هم اهم تو ش.. کردمی با ترس نگاش مهنوز
  

 نمی تونستم خوب صورتشو ببی نمنکشیبه خاطر ع.. شدادهی پنی تنش بود از ماشسی که لباس فرم پلیاون
  .. جوون بودیول
  

  ..کارم در اومده..اوه اوه سرگرد بود.. شونه ش نگاه کردمی روی به ستاره هاعیسر
  

 ی جذابیچهره ..زل زده بودم بهش.. از رو چشماش برداشتنکشویع..و رو بست و اومد جلنی ماشدر
  .. دادی لباس پر ابهت نشونش منی ای بود که توشیشونی اخم هم رو پهی..داشت

  
  ..د؟ی کردی وسط جاده چکار مدی بگشهیم: گفت ی و محکمرای گی و با صداسادی واجلوم

  
 رفتم ی خرگوش داشتم مهی بهش بگم به خاطر حتما االن.. کردم ارامشمو حفظ کنم و جوابشو بدمیسع

  ..گمی متویمن واقع..اصال بخنده.. خندهی بهم می اونم تو دلش کلابونیاونور خ
  
  .. کردمی نمیکار خاص: گفتم ی لحن جدبا
  
کال زبونش بند اومد ..یعجب جواب محکم..؟ی بگی خواستی که میتی بود واقعنیا.. بهاریری کوفت بگیا

  ..بنده خدا
  

 بود کیخانم محترم نزد.. جواب سوال من نبودنیا..؟ی کردی نمیکار خاص: زد وگفت ی محوخندپوز
  ..ی جا مونده بودنی ماشیکای الستری که شما االن زمیاگر به موقع ترمز نکرده بود..افتهیجونتون به خطر ب

  
  ..انگار متهم گرفته.. و خشن بودی جدچقدر

  
  .. بهش ندادمیجواب

  
  ..ت؟خونتون کجاس :گفت
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 بابا و مامانت لیبگو ببرم تحو.. پرسه خونتون کجاست عموجون؟ی مکی کوچی بچه هیانگار داره از ..هه
  ..بدم

  
  ..د؟یخوایمگه گم شدم که ادرس خونمونو م-
  
 دفعه وسط جاده سبز شدم شما منو کی خوام که یمن معذرت م:  شجاع شدم و گفتم هوی دونم چرا ینم
  ..الستی ونی ما هم همیخونه ..یدیند
  

  .. پر از تعجب شدنگاهش
  
  ..ال؟ی ونیهم: نگاه کرد وگفت الی وبه
  

  .. گفتم شوی بغلالی نه پ وپ
  
  ..الی ونیبله هم-
  
  ..د؟ی دارالی ونی با صاحب ایچه نسبت: اخم گفت با
  
  ..د؟ی شناسی رو مالی ونیمگه شما صاحب ا: تعجب نگاش کردم و گفتم با
  
  ..د؟ی داری چه نسبتالی ونی با صاحب ادمیازتون پرس.. خانمدیندسوال من رو با سوال جواب -
  
  .. نکنهی فضولینجوری اگهی بستم بهش تا دیکت و کلفت م) یبه تو چه  (هی بود وگرنه سی که پلفیح
  

  ..ارشم؟ی کیمن چکاره .. بهش بگم؟ی چحاال
  

  ..... زنشم؟عمراااااابگم
  

  ..شهی اخرشم بهم مشکوک مشمی معیضا..؟ی خواهرشم؟خب اگر بشناسدش چبگم
  
  .. نامزد منهیالی ونجایا :دی دفعه از دهنم پرهی
  

  ..نامزدتون؟:  تعجب کرد شتری بانگار
  
  ..بله نامزدم-
  

  .. که هنوز متعجب بود سرشو تکون دادی انداخت ودر حالالی به وینگاه
  
  .. بهش فرصت ندادم باز ازم سوال کنهگهید
  

  ..الی و گفتم خداحافظ و رفتم طرفعیسر
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 درو بستم و پشتمو چسبوندم عیسر..درو باز کردم و رفتم تو..  کردی مات و مبهوت داشت نگام مهنوز
  ..بهش

  
 دی از تو مثل بی حرف زدم ولسادموی وایدرسته جلوش جد..رونی زد بی م منهی خدا قلبم داشت از سیوا
  ..دی تپیم م نهی تو سیی قلبم با سرعت باالجانی و از زور ترس و هدمی لرزیم
  

 کرد انگار داره ی ازم سوال منیهمچ.. بودای اخمو وخشنسی عجب پلیول.. گذشتری بخخداروشکر
  .. کنهی ممییبازجو

  
  .. بشناسه؟ارشوی کدیاخه اون از کجا با.. کردمی فکر منطوری هم من ادیشا.. شناخت؟ی مارشوی کیعنی
  

  ..الی خیب.. توهم زدمامنم
  

  ..؟ی شنوی صدامو م2 یحمزه ..2 یاز مرکز به حمزه --
  

  .. را برداشت و جواب دادمی سیب.. رفتنی برداشت و به طرف ماشالی نگاهش را از در وایآر
  
  .. به گوشم2 یاز حمزه -
  

  .. ستاددی دستور فرمودند خودتونو برسونکزادیسرهنگ ن..  جناب سرگرد--
  
  ..تمام.. شدافتی درامیپ: کرد وگفت ی سکوت کوتاهایار
  

  ..برو ستاد: که راننده بود گفت یه سرباز برو
  
  ..بله قربان-
  

  .. کردی کرده بود فکر می معرفارشی خودش را نامزد کنکهی راه به ان دختر و ادر
  
اون زن هم بدون شک مادر ..ارشهیپس نامزد ک.. نجاتش دادمای که از تو درهیاون دختر همون: خود گفت با
 نامزدش هم دیشا.. تو سرشه؟یچه نقشه ا..نجا؟یبا خودش اورده ا رو نای اارشی چرا کیول.. دخترهنیا

  ..ارمی سر از کارشون در بدیبا..دی رسی به نظر میدختر مغرور..باهاش هم دسته
  

  ..دییبفرما: که به در اتاقش خورد سرش را بلند کرد و گفت ی تقه ادنی با شنکزادی نسرهنگ
  

  .. در اتاق را باز کرد و وارد شدایآر
  

  .. قربان؟دی داشتیبا من امر: داد ی نظامسالم
  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

55

 ادامه ی که در دست داری پرونده انی ای رو روتتی فعالی خوای مایآر: فرمان ازاد داد و گفت سرهنگ
  ..؟یبد
  
 به ی مدرک معتبرمی تونیکه به کمکشون م..می کرددای از سرنخ ها دست پی سرهی به دایجد..بله قربان-

  ..میاریدست ب
  

  .. صداقت چه خبر؟ارشیکاز ..خوبه--
  
 کنم و ی مقیبازم درموردش تحق..ستیظاهرا با نامزد و مادر نامزدش اومده و تنها ن..جناب سرهنگ -
  .. کنمی رو بهتون گزارش مجهینت
  

 سه تا از بچه نهی که تو مراسم تدفروزید.. خباریبس: بلند شد و گفت شی سرش را تکان داد و از جاسرهنگ
  ..ته؟ درسی ستاد بودیها
  

  .. کردنی می قراری بیلیخانواده هاشون خ..بودم..بله قربان: گفت ی با لحن گرفته اایآر
  
  .. جوون بودیلی خ3هر..واقعا سخته..خدا بهشون صبر بده..درسته-
  

 ی مفشونی عمل کثی کنم و به سزای مدای رو پنشونی قاتلدیقربان مطمئن باش: گفت ی با لحن محکمایآر
  .. گذرمی موضوع نمنی ازایاحت رنیبه هم..رسونم

  
 از یول..ی دارشی رو در پیراه سخت..ای آری موفق بشدوارمیام: سرش را تکان داد و گفت کزادی نسرهنگ

  ..یای از پسش بر بی تونی مطمئنم می که داریهمت و پشتکار
  
  ..ممنونم قربان-
  

  .. نداشتیتی برام اهماصال.. بودومدهی هم هنوز نارشیک.. از شام همراه مامان رفتم باالبعد
  

  ..دی که قرصاشو خورد خوابنی حالش خوب نبود هممامان
  

  .. کتاب رمان گرفتم دستمو و شروع کردم به خوندنهی رو تخت و نشستم
  

  .. نکردم و به کتاب خوندنم ادامه دادمیتوجه.. اومدنکهیمثل ا..دمی شنالی واطی از تو حنشوی ماشیصدا
  

تو عشق .. خواستشی پسره نمی دختره که عاشق پسر دوست باباش بوده ولهی راجع به.. بودی باحالرمان
 جالب یلیداستانش خ..شهی که پسره هم عاشقش مافتهی رمان می تویادی اتفاقات زی ولشهیسرخورده م

  ..بود
  

 محوش نطوریاز بس خوشگل بود هم.. خونمی ساعته نشستم دارم رمان م2 دمی به خودم اومدم دیوقت
  ..شده بودم
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  .. کم با دستم ماساژش دادمهی.. خشک شده بودگردنم
  
 یدلم م.. خوشگل شده بودیلیخ.. روشن بوداطی حی چراغایهمه .. جام بلند شدم و رفتم کنارپنجرهاز

  .. تنفس کنمفی لطی هوانی کم از اهیخواست برم تو بالکن و 
  

  ..رونی زدم و اروم از اتاق رفتم بی کمرنگلبخند
  
 ماهواره یظاهرا شبکه .. روشن بودونیزی تلوی سالن خاموش بود ولیچراغا..نیی پا پله ها رفتماز

  .. دادی رو نشون می زبان اصلی خارجیینمای سلمی فهیداشت ..بود
  

  ..با ترس سرمو بلند کردم..یکی به طرف دربرم که محکم خوردم به خواستم
  
 سبز ی بطرهی و ی شراب خوروانهی لهیاش تو دست.. کردی خمار شده داشت نگام می بود که با چشماارشیک

  ..رنگ بود
  
  .. داد اون دستشو با لبخند بازومو گرفتوانویل
  

  .. خواستمی از خدا مگهی دزی چهی کاش یا..زمیسالم عز: وکنار گوشم گفت نیی اورد پاسرشو
  

  ..در برم از دستش ی جورهی دیبا..کارم ساخته ست.. خدا مست بود؟یوا.. دادی تند الکل می بودهنش
  

  ..دهی حال نمییتنها..مینی ببلمی با هم فنیبش..زمی عزایب: داد طرف سالن و گفت هلم
  
  ..نمی ببلمی خوام فینم..ولم کن : دمی خشونت دستمو کشبا
  

  ..دی از پشت بغلم کرد و سفت منو چسبزوی گذاشت رو موانوی و لی بطرعی برگردم که سرخواستم
  

 اوردم و سفت ی به روم نمیول.. نمونده بود سکته رو بزنمیزیچ.. شدمیم چراااااا داشتم قبض روح دورغ
  .. بودمسادهیو سخت جلوش وا

  
 گهید.. هم بودلیچه برسه به االن که مست و پات.. تونستم تحملش کنمی هم نمشینجوریهم.. مست بوداون

  .. باشمششیعمرا پ
  

  ..رونی بدمی کردم و خودمو از تو بغلش کشتقال
  
  ..ادی خوشم نمچی تو هی کارانیمن از ا..؟یدی فهمایبار اخرت باشه به من دست زد:م  خشم گفتبا
  

همه از خداشونه من فقط ..؟ی زنی حرف منطوری با من ایبه چه جرات:دی لب غرری پراز خشم شد زنگاهش
  ..؟ی کنی من ناز می برااقتی لی بی کوچولو بهشون توجه کنم اونوقت توهی
  
  .. مثل تو متنفرمی هوس بازیاز ادما.. خورهیحالم ازت بهم م..هم همونا دارن تورو اقتیل..خفه شو-
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  ..نیکنترلمو از دست دادم و افتادم زم.. که از پشت منو گرفتدمی طرف پله ها دوبه
  
 دونستم اون یم.. بودادی زیلی باال تو اتاق بود خیفاصله مون با مامان که طبقه ..دمی کشیفی خفغیج

  .. شنوهی صدامونو نمی راحتنی مامان به همگهی کرده و دریهم تاث خواب اور یقرصا
  

اوه ..دمی که خورد خودم هم ترسی ادهی کشیاز صدا..محکم زدم تو صورتش.. برگردوند و افتاد روممنو
  ..اوه چه محکم زدما

  
  .. ستوونهیوا د.. خندهری بشه زد زی عصباننکهی ایبه جا.. نبودشی مست بود و حالیول
  

  ..درست مثل خودت..نهیری هات هم برام شدهیکش.. ضرب دستتمنی من عاشق ازمی عز--
  
 ی مکشیمطمئنا تحر.. بودی بدیفضا.. بودکی تارمهی سالن نطیمح.. پر از شهوت نگام کردی چشمابا

  ..کرد
  
 نداشت یمشکل..البته در حد همون دست زدن.. بخواد بهم دست بزنهنکهی دونستم بهش محرم هستم و ایم

  .. هم نداشتمیتجربه ا.. من دوستش نداشتمیول
  

  .. عشق باشه نه اجباری تجربه م از رونی دوست داشتم اولشهیهم
  

  .. هوس بازهی عوضی کهی مرتنی باشه که عاشقشم نه ای بوسه م از طرف کسنی داشتم اولدوست
  

 که نیزدم تو کمرشو هم تا دکمه رو باز کرده بود که با مشت محکم 2.. کردی بلوزمو باز می دکمه هاداشت
  ..یاشغال عوض.. هم زدم تو صورتشگهی مشت دهیاز زور درد سرشوبلند کرد 

  
  .. وجودم افتاده بودیترس تو..دی لرزیتموم تنم م.. از جام بلند شدمی معطلی ناله رفت کنار که منم ببا
  

  .. دستمیا..نیخوردم زم..دی فرار کنم که پامو گرفت و کشخواستم
  

  .. کنده شدمنی زمی دفعه از روهی کردم که یم ناله داشتم
  

 باهاش برخورد نداشتم که االن کی وقت از نزدچی هی ولشهی که مسته زورش چندبرابر می بودم کسدهیشن
  .. کردمی داشتم تجربه ش ممیاز بدشانس

  
  ..دمیبا درد نال..دلم درد گرفت.. کرد رو مبل و محکم خودشو انداخت رومپرتم

  
 ینترس خودم رامت م.. منی وحشیگربه ..زمیجااااااانم عز: گفت ین کش دار و با لحدیخند
  ..اااااارشیفقط ک..ارشی ذهنت بشه کی رامت کنم که فقط و فقط ملکه نیهمچ..کنم

  
  .. شدی تند الکل داشت حالم بد میاز بو.. داغ بودیلیلباش خ..دی م و گردنمو بوسقهی فرو کرد تو سرشو
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  ..دی سرمو هر دو تا رو محکم چسبی دستامو گرفت و برد باالعی که سردمیو کش تو دستم گرفتمموهاشو

  
  .. منهیسرشو از رو بلوزم گذاشته بود رو س..تو چشمام اشک جمع شده بود.. چرخوندمسرمو

  
  ..دنی بوسی مگروی بود که زن و مرده داشتن همدلمی فکی رمانتیدرست صحنه ..ونیزی افتاد به تلونگام

  
  .. کنهی نگاه مونیزی اونم داره به تلودمید..از اشکم سرمو چرخوندم پری چشمابا
  
  .. کنم نگاه خمارشو دوخت تو چشمامی دارم نگاش مدی دتا
  

  .. رنگ بودیب ..وانی تو لختی و ری که روم بود دستشو برد سمت بطرهمونطور
  
  ..زمیبازش کن عز: دهانمو گفت ی اورد جلووانویل
  
  .. نفرت سرمو چرخوندمبا
  
  .. بازش کنگمیبهت م :دی لب غرریز
  

  .. ول کرد و دهنمو محکم گرفت و فشار داد و بازش کرددستمو
  
  .. خواست منو هم مست کنهی میعوض.. دستشری تو دهنم زدم ززهی که خواست برنی اورد جلو وهموانویل
  

  .. چرخهی محکم زد تو صورتم که احساس کردم کل سالن داره دور سرم منیهمچ
  
  .. نداشتمی بزرگ بود و من در برابرش انچنان زورکلشیه.. بلند شد  جاشاز
  

  .. پرکاه بلندم کرد و منو انداخت رو شونه شمثل
  
  .. باهات رفتار کنمگهی جور ددیبا..یشی ادم نمینجوریتو ا.. نه: خشم گفت با
  
  .. خنده و منو به طرف در سالن بردری مستش زد زی صدابا
  
  ..نیمنو بذار زم..ستی نتیحال ..یتو مست..؟ی بریمنو کجا م..یولم کن عوض: زدم تو کمرش ی مشت مبا
  
  ..دی خندی مزی اون فقط جنون امیول
  
  .. ته باغرهی که داره مدمی و درونی در رفت باز
  

  .. خواد چکار کنه؟ی مایخدا
  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

59

  .. منو هم محکم گرفته بودی خورد ولی مست بود همه ش تلو تلو مچون
  

  ..د نبود حال مامانم باگر
  

  .. نبودی لعنتیماری بنی ااگر
  

  .. واسه مادرم سم نبودی ناراحتاگر
  

 حالش نهی رو ببی صحنه انی چننکهی دونستم به محض ای میول.. کردمی و صداش مدمی کشی مغی جاالن
  ..افتهی و جونش به خطر مشهیبد م

  
 ارزش شتری بزیبرام ازهمه چ بود که جون مادرم نی به خاطر اامیتموم بدبخت.. خواستمی نمنوی امن

  ..داشت
  

  ..نی خواستم منو بذاره زمی دادم و ازش می فحش مارشی به کفقط
  
  .. گفتی نمیچی اون هی کردم ولی کردمو ازش خواهش میهق هق م.. م گرفته بودهی گرگهید
  
  .. در اورد و بازش کردبشی از تو جدی کلهی.. در بود که قفل بودهی باغ ته
  
  ..منو برد تو.. کارم تمومهگهی برم اون تو د دونستم اگریم
  
  ..نمی اطرافمو ببی تونستم درست و حسابیچون رو شونه ش افتاده بودم نم.. برق رو زددیکل
  
  .. به اطرافم انداختمعی نگاهه سرهی..افتادم رو تخت.. پا درو بست و پرتم کردبا
  
 تخت بود و هی هم نورشیا..هیونطرفش چ دونستم اینم.. درست وسط اتاق زده شده بودمی ضخی پرده هی
  .. قفسه پر از خرت و پرتهی
  

  ..مشروب بود..دمی دالی که تو ویدرست مثل همون.. از توش برداشتشهی شهی طرف قفسه و رفت
  

  .. رو داد باال و چند جرعه ازش خوردشهی که نگاش به من بود شنطوری باز کرد و همدرشو
  

داشت مست تر از قبل هم ..مست که بود ..برو برگرد کارم ساخته ست یب.. دهنمو با ترس قورت دادماب
  .. شدیم
  
  .. اومد جلویداشت م..رو تخت عقب عقب رفتم.. و با لبخند به طرفم اومدنیی رو اورد پاشهیش
  
  ..دی از پشت موهامو کشیرفتم طرف در ول..  دستش در رفتم ری از ززی خهی با
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 چرخ دور خودم زدم و هی و پرتم کرد که دی منو کشنیهمچ...ام گرفتم و دستمو به موهدمی کشغی درد جبا
  ..بعد هم افتادم رو تخت

  
 کلشی کردم هیاحساس م.. خدا به دادم برسیوا..خواستم برگردم که افتاد روم.. شکم افتاده بودم رو

  .. نبودنی سنگنقدری سالن ایتو.. تر شدهنیسنگ
  

  ..؟ی بریخوای می زودنیبه ا..می شروع کنمی خوایازه مت..کجا خوشگلم :دمی کنار گوشم شنصداشو
  
 ی می داد و وقتیکلمات رو کش م.. هم داشتی بد و تندیعجب بو.. کردی الکل داشت حالمو بد میبو

  ..هق هقمو خفه کرده بودم.. شده بودسیصورتم از اشک خ.. بودزی خنده هاش جنون امدیخند
  

خدا کنه ..نیی افتاد پایسرش داشت م.. شدی باز نمیزور خمارچشماش از .. م رو گرفتو برم گردوندشونه
  .. بشههوشیب

  
  ..پس.. نبودشی حالیچیاون االن مست بود و ه.. زد به سرمی فکرهی دفعه هی
  

  .. خمارش نگام کرد و اونم لبخند زدیبا همون چشما.. لبخند زدمناخواسته
  

 حال یب.. و دستامو دور کمرش حلقه کردم عقبدمی و خواست منو ببوسه که سرمو کشنیی اورد پاسرشو
 ی بود و با حرارت منو ماری هنوز کامال هوشیول..بدنش شل شده بود..دی بوسیداشت گردنمو م..شده بود

  ..دیبوس
  

 دیبا..با لبخند نگاش کردم..دستشو گرفت به بازومو نگام کرد.. نوازشش کردم و خوابوندمش رو تختاروم
  .. کردمی می بازلمیبراش ف

  
 شد زیمخین..نیی رو برداشتم و اوردم پاینشستم رو پاهاش و بطر.. بودزی می سرش روی مشروب باالیبطر

 دهانش و اون هم همونطور که زل زده بود ی رو بردم جلویبطر..منم رو پاهاش بودم..و تو جاش نشست
  ..دمی مالیم از اونطرف هم شونه هاشو.. کردم تو دهانشیجرعه جرعه خال..به من دهانشو باز کرد

  
 ی شد ولی اغوشش میرای باز پذی من بود با روی جای اگهیاگر هر دختر د.. جذاب بودیلی خشییخدا

درسته قبول کرده .. تجربه م با اون باشهنی خواستم اولینم..  اومدیمن نه اهلش بودم نه ازش خوشم م
 که درش بسته یدل..چکار کنم؟ با دلم ی گرفت ولی صورت منکاریبودم باهاش ازدواج کنم و باالخره ا

  ..دهی رو نمارشی ورود به کیست و اجازه 
  

 ی اومد و نه لذت مینه خوشم م.. نسبت بهش نداشتمی حسچی هی کردم ولی رو منکارای اتموم
  .. تفاوت بودمیکامال ب..بردم

  
 یه م کیزیهمون چ.. مست شدهیمعلوم بود حساب.. اتاقی رو از دستم گرفت و پرت کرد گوشه یبطر

درضمن حس و حالشو .. بزنم تو سرشو فرار کنم یزی چهی تونستم با یوگرنه م.. بهتر بودینجوریا..خواستم
 یاز روش ها.. گردنمافتهی بشه و بعد هم خونش بشیزی خواستم چی نمی دنبالم ولافتهیهم نداشت که ب

  .. بودنی همشیکی شد استفاده کرد که ی هم مگهید
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 بلوزمو باز ی دستاشو اورد باال و دکمه های حالیبا ب..چشماش بسته بود.. کردم دور گردنش حلقهدستامو

  ..نا نداشت چشماشو باز کنه..کرد
  

ممکنه اوضاع بدتر بشه ..؟ی بشه چکی با خودم گفتم اگر تحری ولارهی که لباسمو در نرمی جلوشو بگخواستم
  .. بشههوشی بیاز زور مست بود که نی هم به همدمی شدم و تنها امالشی خی بنی همیواسه 

  
 بود نیترسم از ا.. لرزش نامحسوس بودنی و ادی لرزیتنم م..اوردیدرش ن..نیی تا شونه اورد پابلوزمو

  .. کار دستم بدهارشی نره و کشی خوام پیاوضاع اونطور که م
  

 داغ یلیخ.. کردمی بلوزش هم احساس می تنشو از رویگرما.. خوابوند رو تخت و افتاد روممنو
جز .. داد جز نفرتی بهم دست نمی حسچی همه گرما و حرارت و رفتارش باز هم هنی با ایول..یلیخ..بود

  .. بودن که تو اون لحظه اومده بودن سراغمیی دو حس تنها حسانیا..یزاریب
  

  ..نیی طور رفت پانی داغشو گذاشت رو گردنمو وهمیلبا
  

 هوشی بمهین..سرشو گذاشته بود رو شونه م..ردمنگاش ک.. نکردی مکث کرد و حرکتدمید..دی بوسشونمو
  ..بود

  
 ی رو منکارای ایچشماش همچنان بسته بود و تو خمار..نیی اورد باال و بلوزمو کامل اورد پادستاشو

  .. منهی سی رو شونه و قفسه دیدستشو کش..کرد
  

  .. شد؟هوشی بیعنی.. حرکت شدی دفعه بهی هم بعد
  

  ..ارشیک:صداش کردم .. دادمتکونش
  
 گفت که متوجه ییزای چهی لب ری کنار که سرش افتاد رو تخت و زدمیاروم خودمو کش.. ندادی جوابیول

  ..نشدم
  

زنده ت ..ای کشمت آریم: داد زد ارشی دفعه کهی موقع نی بلوزمو بستم در همی دکمه هاعیسر
  ..ایآر.. کشمت یم..ذارمینم
  
  ..ه؟ی کهگی دایآر..گه؟ی داره می چنیا.. ترس نگاش کردمبا
  

 هم از سر دی شاای ..دی دیانگار خواب م..دیدوباره قلت زد و به پشت خواب.. زد و پشتشو کرد به منقلت
  .. زدی حرفا رو منی ایمست

  
 نکاروی ای چیبرا.. کشمتی مایآر..یتو باعثش بود..تو..ی تقاصشو پس بددی تو باایآر: لب گفت ریز

  .. کشمتی خودم می روز با دستاهیمطمئن باش ..ایکنم آر ی ت مچارهیب..؟یچرا نابودم کرد..؟یکرد
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 ی نفرت رو به خوبی مست بود ولنکهیبا ا.. زد؟ی حرف می درمورد کارشیک.. کردمی تعجب نگاش مبا
  .. حرفاش حس کردی شد تویم
  
  .. خواد بکشتش؟یچرا م.. همه ازش متنفره؟نی چکار کرده که اون اارشیبا ک..ه؟ی کای آریعنی
  
  ..گهیبرو د..ابی رو درتی بهار موقعلای خیب

  
  ..سرجام خشکم زد.. و رفتم سمت در و بازش کردمنیی از رو تخت اومدم پاعیسر

  
با .. نشده بودمی کردم حالی مهیاز بس گر.. بود ؟کی تارنقدری هم امی اومدیم..کهی چقدر تارنجای ایوا

  .. برم؟یحاال چه جور..ترس به اطرافم نگاه کردم
  

  .. کردمدای پیزی چی چراغ قوه اهی قفسه ی توی اون خرت و پرتای قاطدیتم برگردم تا شا گرفمیتصم
  

 دای پکی کوچی چراغ قوه هی..رونی بختمی توش بود رو ری راست رفتم طرف قفسه و هر چهی.. تو اتاقرفتم
مم به  که چشرونی و خواستم از اتاق برم بدمی کشیقینفس عم..شیاخ..روشن شد..دکمه شو زدم..کردم

  ..پرده افتاد
  

 از ینور کم..رفتم طرف پرده و اروم گوشه ش رو زدم کنار..خوابه خواب بود.. انداختمارشی به کینگاه
  ..دی تابی منطرفیاون طرف پرده به ا

  
 رو ارشی کیخواستم برم جلو که صدا.. شده بوددهی چواری هم درست کنار دی تا جعبه و کارتون روچند

  .. زدیخواب حرف مباز داشت تو ..دمیشن
  
 که اومده بود سراغم ی جعبه ها و حس کنجکاوریاز خ.. بشه بهتره هر چه زودتر برمداری ممکنه بالی خیب

  ..رونیگذشتم و از در رفتم ب
  

  ..میاوردی شانس ننمیاز ا..چندبار روشن خاموش شد تا نورش ثابت موند.. قوه رو روشن کردمچراغ
  
  .. که روشن بود پس چرا االن خاموش بودن؟اطی حیچراغا..رفتم الی به طرف وعی سری قدم هابا
  

  .. خدااااااایوا.. شده بودم که نور چراغ قوه خاموش شدکی نزدالی به وبایتقر
  

چندبار چراغ قوه رو روشن خاموش .. بودکی تارکهی و با وحشت به اطرافم نگاه کردم تارسادمی واسرجام
  ..نی کردم رو زمبا حرص پرتش.. بوددهی فای بیکردم ول

  
  .. خاموش بشه؟رتری شد چند لحظه دیحاال نم.. شانسه من دارم؟نمیا..اه
  
  .. دهانمو والفراری برگردم دستمو گرفتم جلونکهیبدون ا..دمی خش خش شنی پشت سرم صدااز
  
  .. دهانم که صدام بلند نشهیالبته دستمو گرفته بودم جلو..دمی دوی مدموی کشی مغیج
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  .. خودم هم سخت بودی و رفتم تو که باورش براالی و خودمو رسوندم به ودمی دوکی تار اونی تونیهمچ

  
  .. راست رفتم طرف پله ها و رفتم باالهی.. بودمدهی ترسیلیخ.. زدمی نفس منفس

  
  ..با وحشت رفتم کنارش.. کنهی و داره ناله منی مامان افتاده رو زمدمید.. اتاق رو باز کردمدر
  

  ..مامان حالت خوبه؟..مامان: و صداش زدم  ش رو گرفتمشونه
  

  .. کردیفقط ناله م.. گرفته بود تو دستاشسرشو
  
  .. کنهیفقط سرم درد م..خودتو نگران نکن..خوبم دخترم: که پر از درد بود گفت ی ارومی صدابا
  

 رو شینی برداشتمو وخون بزی می برگ دستمال از روهی.. اومدی خون مشینی خدا از بیوا.. بلند کردسرشو
  .. رو تختدیکمکش کردم خواب..پاک کردم

  
 قرص ازتو جلد در اوردم و گذاشتم هی عیسر..دی کشی درد منطوریوگرنه هم.. دادمی قرصشو بهش مدیبا

  .. جرعه خورد و سرشو گذاشت رو بالشتهی.. دهانشی اب رو گرفتم جلووانیتو دهانش و ل
  
 من یول..مارستانی بردم بی الاقل مامان رو مینجوریا..د بوافتادهی اونور نهوشی مست و بارشی کاش کیا

  .. شناسمی اطراف رو منی بلدم نه ایکه نه رانندگ
  

  .. کردمی پر از اشکم به مامان نگاه می کردم و با چشمای مهی صدا گری بفقط
  

  ..دیچی پی و به خودش مدی کشی چشمام درد میجلو
  

  .. کمکش کنایخدا
  

  ..دمی رو بوسشیشونیخم شدم و پ.. قرص اثر کرده بودظاهرا.. کم به خواب رفتکم
  

  ..ری اونو ازم نگایخدا.. بدون مامانم چکار کنم؟من
  

 ی که بمیاون از بچگ.. من چرا انقدر بدبختم ؟ایخدا.. کردمهی گذاشتم کنارش رو تخت و از ته دل گرسرمو
 محروم نمی ازایول..زش داشته باشم ای عکسهی الاقل نکهی پدرم بود و ادنیپدر بزرگ شدم و تنها ارزوم د

  ..بودم
  

 من با همون سن یول.. باشمشی کرد تا من تو اسای و اون کار منی ای که مادرم تو خونه تمونی از وضعاون
  .. کردمی و درک مدمی دی رو منایکمم ا

  
 مادرم دمیفهم استراحت بکنه گهی نوبت من بود به مامانم کمک کنم و اون دگهی گرفتم و حاال دپلموی دیوقت

  .. مونهی زنده نمادیسرطان داره و ز
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  .. اال شوهرادی بهش مزی افتادم که اسم همه چی ادم هوس بازنی همچهی ری االنم که گتی از وضعنیا

  
  .. از االن بدترهتمی باهاش ازدواج کنم وضعی وقتحتما

  
  ..ا؟اخه چر..چرا؟..نم؟ی رو ببی تونم رنگ خوشبختی وقت نمچی من هیعنی ایخدا

  
  ..دی لرزی زور هق هق شونه هام ماز
  

  .. کردم که همونجا خوابم بردهی گرانقدر
  

  4فصل 
  
  .. ش رو بگوهیخب بق: با خنده گفت دینو
  

 مجبور ومدیهر کار کردم بهوش ن..رونی از اب اوردمش بگهی دیچیه: داد وگفت رونی نفسش را بایآر
  .. بدمیمجبور شدم بهش نفس مصنوع..شدم

  
  .. دمت گرمای بود آریجک خنده دار: خنده و در همون حال گفت ری ز زددینو
  

 ش هی بقیچیه..زهیخب چ..خب: خنده ش را خورد وگفت عی سردی را رو خودش دای آری نگاه جدیوقت
  ..رو بگو

  
 نجات بودم که بخوام بهش نفس قیاخه مگه من غر.. داشتمدیاولش ترد: نگاهش را از او گرفت و گفت ایآر

 هی کردم یاصال فکرشم نم.. کارا نکرده بودم و برام سخت بودنیتو عمرم از ا.. بکنم؟ی کارای بدم یمصنوع
  .. من ی بذار جاخودتوتو .. بدمی نجات بدم بعد هم بهش نفس مصنوعای دختر رو ازتو اب درهیروز 

  
 تجربه ت نی اولحاال.. باحال ترهیتو باش.. توی تونم خودمو بذارم جاینم: گفت طنتی وبا شدی خنددینو

  ..چطور بود؟
  
  .......؟ی چیتجربه : نگاهش کرد وگفت ی جدایار
  

  ... و ی و بعدش هم نفس مصنوعای دختر از تو درهی نجات --
  
  ..دی نگاش کرد و خندطنتی شبا
  

  ..؟ی کنیمنو مسخره م..زهرمار :دی با اخم غرایآر
  
 یرات داره با جناب سرگرد رادمنش شوخ جیک..اینه جان آر: با خنده از جاش بلند شد وگفت دینو

  ..شهیداره جالب م.. ش رو بگوهیخب خب بق..کنه؟
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 حواسش به ابونی رفت اون طرف خیداشت م..دمشی صداقت دیالی وی هم جلوروزی دگهی دیچیه-
 رک حرفشو یلیخ..هیدختره نترس.. بهشمی زدی به موقع ترمز نکرده بود حتما میاگر مراد.. نبودابونیخ
 جوابمو شتری زدم بی تر باهاش حرف می جدیهر چ..سادهی جلوش واسی مامور پلهید انگار نه انگار  زیم
  .. داد یم
  
  ..به خاله بگم؟-
  

  .. رو؟یچ: با تعجب نگاهش کرد ایآر
  

  .. چشمتو گرفتهنکهیمثل ا..ش؟ی خواستگارمیبگم بر--
  

تازه اگر .. صداقت؟ارشی نامزد کیگاراونم خواست..؟یخواستگار..هه: با پوزخند نگاهش کرد وگفت ایآر
  ..من نه قصد ازدواج دارم نه ازاون دختر خوشم اومده.. کردمی نمنکاروینامزدش هم نبود عمرا ا

  
  ..ارشه؟یواقعا اون دختر نامزده ک: مات و مبهوت نگاهش کرد وگفت دینو
  

  ..؟ی درموردشون بفهمیزی چیتو تونست..اره خودشه: سرش را تکان داد ایآر
  
  .. کنندی چکار منجای هستن و ای اونا کشهیباالخره معلوم م..قراره فردا گزارشش رو بهم بدن..نه-
  
  .. حتما منو خبر کندی به دستت رسنکهیپس به محض ا..درسته-
  
  ..باشه حتما جناب سرگرد رادمنش-
  

 بزن نه  منو جناب سرگرد صدایگیخودت م..ه؟یخب چ: وگفت دی هم خنددی چشم غره رفت که نوایآر
  ..ایآر
  
  .. خانواده هامونشی خونه و پینه تو..می هستاتی عملای که تو ستاد هیاون مال زمان-
  

  .. نه؟گهی صدات بزنم دای تونم اری که من میپس االن اجازه ش رو صادر کرد--
  
  ..ی ندارازی هم نی کسی به اجازه ی کنی میگرچه تو هر کار بخوا..اره: وگفت دی خندایار
  

 تونییدا.. تو؟نیایچرا نم.. ؟دی گوشه نشستهی ییباز شما دوتا تنها :دیدرش را از پشت سرش شن مایصدا
  ..تازه اومده

  
  ..می به حال خودمون باشرمردی ما دوتا پدی بذاردیخاله شماها جوون: گفت دینو
  

 دی سازیهم نم و شما جوون و با ما میری ما پیعنی داشت که ی معنهی حرفت تنها نیبه نظرم ا.. کلک ی ا--
  .. درسته؟دی دی محیشترترجی رو بییوخلوت و تنها
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  .. نبودنینه خاله منظورم ا: هل شد وگفت دینو
  

  .. بود؟یپس منظورت چ: که اسمش هما بود با خنده گفت ای ارمادر
  

 نی شما هم عمایرشدی پایمن و آر..د؟ی دست به کار بشنی خوای می بود پس شما و مامان کنیمنظورم ا--
  ..ستی نالتونیخ
  

  ..ن؟ی خوای زن میعنی..؟ی چیعنی: انداخت وگفت دی و نوای به آری نگاه مشکوکهما
  
  .. تو خالیزد.. باهوشم برمی قربون خاله یا :دینو
  

  .. ندارمیمی تصمچی بذار من فعال ههیاز خودت ما: با اخم نگاهش کرد وگفت ایآر
  
برو منم ..ری بشو برو زن بگشقدمیحداقل به خاطر من پ..گهی ددنی منو زن نمنایخب به خاطر تو ا :دینو

  ..امیپشت سرت م
  
  ..تو برو من از پشت سر هواتو دارم..می کننکاروینه چرا ا-
  

 افتهی کنه بی غلط مکتری تا بزرگتر هست کوچستمی به زحمتت نی من راضیول.. واقعا دستت درد نکنه --
  ..جلو

  
 جلو من که افتی بی خوایتو که زن م.. اره؟ی کنی ترو مکیکوچ مواقع خوب مراعاته بزرگتر و نجوری ا-
  .. کنمی خوام فقط نگات مینم
  

  .. بعد توای اول آرگهیاون م.. ندارم برو به خاله ت بگوی من که حرف--
  

  ..ی باال بزنه که واجب ترنی به ازدواج نداره فعال واسه تو استمی تصمایبه خاله بگو ار--
  
  ..بسه: گفت ی بلندیبدهد که هما با صدا خواست جوابش را دینو
  

  .. دو ساکت شدن و به او نگاه کردنهر
  

 گهی سرکار ددی همه مدت منو گذاشتنی انی خوای زن نمدی کالم بگهیخب ..د؟ی کنی چقدر کل کل م--
  .. همه بحث نداره کهنیا

  
مطمئنم ..نم ازدواج کنم توی من به خاطر کارم نمدی دونیشما که م..نه مامان : نگاهش کرد وگفت ایآر
 یمی تصمچیدرضمن من فعال ه.. کنهی با من ازدواج نمی راحتنی که دارم به همی شغلطی شرانی با ایکس
  ..ستیاالن وقتش ن.. ازدواج ندارمیبرا

  
  .. وقتشه ؟یپس ک :دی بهش توپدینو
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  ...... گل دادی که نیوقت: هم همانطور جوابش را داد ایآر
  

  .. بمونم نه؟شی تو خماردی بای سال10 هی گهی دیچیپس ه--
  
  ..؟ی به من چکار دارریتو برو زن بگ.. نه-
  

  .. من که--
  

شما دوتا با ..دی زن بمونی خب هر دوتاتون بیلیخ..دیکالفه م کرد..گهیبسه د: گفت ی با لحن کالفه اهما
  ..دی با هم بحث کنی هنینی جا بشنیهم.. چکار؟نی خوای زنو مدیشغلتون ازدواج کرد

  
  .. داخلرفت

  
  ..؟ی خواستی منویهم: نگاه کرد وگفت دی به نوایآر
  

  ..ی تو شروع کرد--
  
  .. تو؟ای من -
  

  .. توای--
  
  .. به خدای رو داریلیخ-
  

  .. جناب سرگردمیچاکرت--
  

  .. نگفتیزی و چدی خندایآر
  
 دادم و هی تکی صندلیتسرمو به پش.. عقب کنار مامان نشسته بودمنباریا..می راه برگشت به تهران بودتو

  .. کردمی فکر مارشیبه اون شب وک..رفتم تو فکر..چشمامو بستم
  

 ادی حاضر نشد باهام بی جورچیه.. بهتر شده بودی شدم مامان حالش کمداری که بفرداش
  ..شهیمثل هم.. بودکی و شزیتر وتم.. الی وی هم اومد توی وقتدمی ظهر ندکی رو تا نزدارشیک..مارستانیب

  
 هم بوده دیشا.. نبودی خاصزی اون اتاق که چیتو..ده؟ی کجا انقدر به خودش رسنی کرده بودم که اتعجب

  ..من متوجه نشدم
  

 باهام رفتار شهی و مثل همی معمولیلی حرفا بود وخنی اون پررو تر ازایول.. کردمی نگاهش هم نماصال
  ..ادشه؟ی یعنی.. کنهکاریخواسته چ ی مشبیانگارنه انگار که د.. تر هم شده بودیمیتازه صم.. کردیم
  

  .. کردمی اشتباه می نمونده ولادشی یزی چی کردم تو حالت مستی مفکر
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 اومد تو اشپزخونه و ارشیک..مامان هم تو سالن نشسته بود.. کردمی رو جمع مزی از ناهار داشتم مبعد

 خودم حس ی رویرو به خوب نگاهش ینیسنگ.. کردی داده بود منو هم نگاه مهیهمونطور که به درگاه تک
  .. سرمو بلند نکردم تا نگاش کنمی کردم ولیم
  

  ..زمی عزی کنی بازلمی فیخوب بلد :دمی شستن ظرفا بودم که صداشو شنمشغول
  

  .. برگشتم و گنگ نگاهش کردمنی همیبرا.. منظورش نشدممتوجه
  

 یفقط وقت..ادمهی رو شبیت د من تموم اتفاقایول.. نه؟ستی نادمی یچی من هیفکرکرد: زد وگفت پوزخند
  ..ادی نمادمی یزی چگهی شدم دهوشیب

  
  .. نگاهمو ازش گرفتمو ومشغول کارم شدمعیسر

  
بشقاب از دستم .. شددهی دفعه دستم کشهی که دمی کشی بشقابا رو اب میکی یکیداشتم .. بهش بودپشتم

  ..دیچی اشپزخونه پی فضای شکستنش توی ها و صداکیافتاد کف سرام
  
  .. نگاه کردمارشیحشت به ک وبا
  

  .. دستمو ول کردعی سرارشیک.. اومد تو اشپزخونهمامان
  

  .. شکستن اومدیصدا.. شد دخترمیچ: نگام کرد وگفت ی با نگرانمامان
  

 ی بود جلوختهی اب ریکم.. نبود مامانیزیچ: زدمو گفتم ی نگران نشه لبخند مصنوعشتری بنکهی ایبرا
 بشقاب از ی ولافتمی منو گرفت نارشیک.. خورد و بشقاب هم تو دستم بودزی ل منم حواسم نبود پامییظرفشو

  ..دستم افتاد شکست
  

  ..مواظب باش دخترم: وگفت دی کشیقی نفس عممامان
  

  ..دی استراحت کندیشما بر..باشه مامان--
  

   ..ستمیخسته ن--
  

  ..دهی دکتر گفته استراحت براتون مفیول.. دونم مامانیم--
  

  .. تو اتاقرمیپس من م..باشه دخترم:تکون داد وگفت  سرشو مامان
  
  ..دمی ترسی کنارم مارشیاز حضور ک.. تو سالن باشنجای خواستم بگم نه نرو همیم
  
 داروهاتونو امی مگهی دی قهیمنم تا چند دق.. تو اتاقدیباشه بر:درعوض گفتم  ..نوبگمی ادی زبونم نچرخیول
  ..دمیم
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  ..رونیپزخونه رفت ب سرشو تکون داد و از اشمامان

  
  .. کردی بود و نگامون مسادهی ساکت کنارم واارشی مدت کتمام

  
 موچ دستمو ارشی بشقاب رو جمع کنم که کی شکسته ی هاکهی خم شدم ترونی که مامان رفت بنیهم

  ..گرفت
  

  .. زل زده بود به منیظیبا اخم غل.. بلند کردمو نگاش کردمسرمو
  

  ..ی خواد جمعشون کنی نم--
  
  .. اخهیول-
  

  .. که گفتمنیهم--
  

دستم درد گرفته ..دستمو برد پشتم و سفت نگهش داشت..ناخواسته افتادم تو بغلش.. سمت خودشدی کشمنو
  .. نگفتمیزی چیبود ول

  
  ..شی ابی زل زده بودم تو چشمای کرد منم سخت و جدی اخم نگام مبا
  

  ..؟ی کنی مغیو ازم درپس چرا خودت..یاالن هم بهم محرم..یتو قراره زن من بش--
  
 نه تی محرمی غهی فقط در حد صی ولمیدوما محرم هست.. لطفا هوا ورت ندارهستمیاوال من زن تو ن-
  .. کاراتو تحمل کنمنی تونم ایچون نم.. کنم چون دوستت ندارمی مغیسوما خودمو ازت در..شتریب

  
  ..کدوم کارا؟..ی که منو دوست نداری کنیتو غلط م :دی کرد وبهم توپزی رچشماشو

  
 به من به چشم هوس و نکهیا..مشروب خوردنت..تیهوس باز.. کاراتیهمه ..لطفا درست حرف بزن-

 نه ی خوای مازتی نیتو منو به خاطر ارضا ..ی که قراره باهاش زدواج کنی نه کسی کنیشهوت نگاه م
  ..خودم

  
  ..؟ی فهمی مادیازت بدم م..زارمی کارات بنی ایاز همه : پر از خشمش و ادامه دادم ی زدم تو چشمازل

  
 شده دهی اب دگهید.. که بهم زد حس کردمیلی از درد سشتری دلم بود رو بی که تویدرد.. تو صورتمزد

  .. بودچی جلوش هارشی حرکت کنی زده بود که ایلیروزگار انقدر بهم س..بودم
  

که از من ..؟ی کننی توهطورنی صداقت اارشیبه ک.. به منی کنیچطور جرات م..خفه شو اشغال: زد داد
 بهت ی اگهی دست کس دذارمینم..منتظر اون روز باش بهار..ارمی من تورو به دست میول.. اره؟ادیبدت م

  ..؟یدیفهم.. تونم داشته باشمتیفقط من م..فقط من..برسه
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فت درد گر..نتی کابیپشتم خورد به لبه .. به خون نشسته ش نگام کردی هلم داد عقب و با چشمامحکم
 با من خوادی هر کار مذارمینم..ستمیمیسفت و محکم جلوش وا..من سخت بودم..اوردمی خم به ابروم نیول

  ..بکنه
  

 رشی تاثهی و کناشیاز هزار تا کالمه پر از ن.. نگاه براش بس بودنیهم.. با خشم ونفرت نگاش کردمفقط
  .. بودشتریب

  
  ..رونی مشت کرد و برگشت و از اشپزخونه رفت بدستاشو

  
  ..می گشتی بر ممی حاال داشتو
  

  .. خوشحال شدمیلیخ.. کرده بودنممی تقدی رو دو دستایانگار دن..می گردی گفت فردا بر میوقت
  

  .. متنفر بودمالی دونم چرا از اون وی نمیول.. رو دوست داشتمشمال
  
  "...  ماه بعد3 سه "
  

  .. دادی شد و سالم نظامکزادی وارد اتاق سرهنگ نایآر
  
  .. قربان؟دی داشتی من امربا-
  

  ..ندی بنشی صندلی فرمان ازاد داد واشاره کرد که روسرهنگ
  

  .. نشست و منتظر چشم به جناب سرهنگ دوختایآر
  

 ارشیبه ک..ی اعزام شدتی مامورهی ی براایآر: گفت ی سرهنگ نگاهش کرد و با صدا و لحن محکمجناب
 ما رو بهش ی اطالعات ازش به دست اوردن که حسابی سرهیبچه ها ..شهیصداقت و دار و دستش مربوط م

  ..یاری به دست بی ازش مدرک محکمی بتوننباریفکرکنم ا..مشکوک کرده
  
  ..د؟یی فرمای میقربان چه دستور-
  

 یلیپس خ..می موفق بشدی بانباری اایآر..شیری گی مرنظریشب و روز ز.. تهرانیشی منتقل می مدتیبرا--
  .. زرنگهیلی ادم خنیا..مواظب باش

  
  .. کنمی جور شده دستشو رو منبارهری ادیمطمئن باش..بله قربان-
  

 در مورد نامزدش یراست..هی عالنیا.. خوباریبس: سرهنگ لبخند زد وسرش را تکان داد وگفت جناب
  ..د؟ی به دست اوردیاطالعات

  
من فکر ..  کنهیم ی نداره وبا مادرش تنها زندگی خوبیظاهرا اون دختر وضع مال..بله جناب سرهنگ-
  .. من بهش مشکوکمنی همیبرا.. ازدواج کنهارشی که دارن حاضر شده با کی وضع و اوضاعی کنم برایم
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  ..چطور؟..؟یمشکوک: به او انداخت و گفت یقی نگاه دقسرهنگ

  
 مارهی مادرش بنکهی و استی خوب نادی زتشونی متوجه شدم وضعیوقت: سرش را تکان داد وگفت ایار

 هم به دست ی پول خوبینجوریخب ا.. اون کار کنهی کنه و برایکی دست به ارشی تونه با کیم. .نیبنابرا
 نی همیبرا..مید نکرافتی داشتن دررنظری که اون دختر رو زیی از بچه های مدت خبرنی ایما تو..ارهیم

  ..ستمی مطمئن نیفعال بهش مشکوکم ول
  

 تو نصورتیخب در ا..نطوریکه ا: بلند کرد وگفت بعد از چند لحظه سرش را .. به فکر فرو رفتسرهنگ
 خوب نی حق با تو باشه بنابرادیشا..ری بگرنظری اونها رو خوب زیهردو..ی برتی مامورنی به ادیحتما با

  ..حواستو جمع کن
  
  ..حتما قربان-
  
.. ونجا  ایری ماه م1فعال .. هم بهش گفتمتی تهران هماهنگ کردم و درمورد انتقالی تویبا سرهنگ محمد-
  .. پس مراقب باشای ما به تو هست آردی امیهمه ...ی دست پر برگردی مدت بتوننی ای طدوارمیام
  
 افراد گروهم رو ازادانه نیهمونطور که بهتون گفتم من قاتل..امی از پسش بر مدیمطمئن باش..بله قربان-

 ی ازشون نمیراحت نی به همنی و همدستاش بوده بنابراارشیشک ندارم کار ک.. کنمیولشون نم
  .. دارمی قوی زهی هم انگنکاری ایبرا..گذرم

  
  .. او تکان دادی حرفهادیی تای سرهنگ سرش را به نشانه جناب

  
  .. ماه چکار کنم؟1 نیپس من تو ا: گفت یزی با لحن اعتراض امدینو
  

  ..کارو بکنهمون ..؟ی کردی مدت چکار منی ایتو:گفت ..  نگاهش را از جاده گرفت و به او دوختایآر
  

  ..ام؟ی داد منم باهات بی شد سرهنگ اجازه می میخب چ--
  
  ..می کار داریلی هم خنجایا..دی نوتهی مامورهی نیا..؟ی مهمونرمی مگه دارم م-
  

  .. بهتره هااااامیمنم باهات ب..می کار داریلی اونجا هم خی درسته ول--
  
  ..له و مامان هم باش مواظب خایراست.. من راحت ترهالی خی باشنجاینه تو ا-
  
  .. ندارنی به من کارگهی شوهراشون هواشونو دارن د-
  

  .. ت عمل کنفهیپس به وظ..ی مراقبشون باشی دارفهی خب تو هم وظ--
  
  .. دستوره؟هی نیا: نگاهش کرد وگفت وسانهی مأدینو
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  ..شک نکن: با لبخند گفت ایار
  
تو هم اونجا به .. کنمی م عمل مفهی به وظنجایمن ا.. چشم جناب سرگرد : لب با حرص گفت ری زدینو

  .. منو بچسبه های قهی ادی خاله بیاری سر خودت بیی بالهی ی نریول.. برستتیمامور
  

  .. کردهی می من جان فشانی براشهی انگار همگهی منیهمچ..نترس: وگفت دی خندایآر
  

 بود به موقع صدات یک.. رفته؟تادی رو شی ماه پ6 اتیاون عمل ..ی جنابعالیشدم سپر بال..؟ی پس چ--
  .. با چاقوش پاره پورت کرده بود جناب سرگرداروی عقب وگرنه اون ی برگشتعیزد و تو هم سر

  
  ..ادی نمادمیمن که : با خنده نگاهش کرد وگفت ایار
  
  .. خندهری هم بلند زد زای با حرص به اون نگاه کرد که اردینو
  
 ایاونوقت ب..دهی من ماست چقدر کره مهی ی فهمی نجاتت ندادم منباری ایوقت..کوفت :دی لب غرری زدینو

  ..هرهر بخند
  
 ی گفتیزیچ: گفت دی رو به نوی به خودش گرفت و با نگاه تندی بود حالت جددهی او را شنی که صداایار

  ..؟یعیسروان شف
  
  ..نه مگه من حرف زدم؟: گفت عی نگاهش کرد و سردینو
  
  ..ی دونیم خودت بهتر مفکر کن: با همان لحن گفت ایار
  

  .. کردمی متی موفقیداشتم تو دلم برات ارزو.. نگفتمیزی نه بابا من چ--
  

  .. باشهی که گفتینی همدوارمیام: نگاهش کرد وگفت ایآر
  
  ..شک نکن: چشم نگاهش کرد وگفت ی از گوشه دینو
  
 ی شد ولی تنگ مدی نویها سربه سر گذاشتن یدلش برا.. زدی صورتش را برگرداند و لبخند نامحسوسایار
  .. گفتی نمیزیچ
  
  .. دادی احساساتش را بروز نمیکه به راحت.. خصلت او بودنیا

  
 توانست خودش را کنترل کند و ی نمگری بود ددی نوشی پی وقتیول.. بودی اوقات سخت و سرد و جداکثر

   ..دی خندیم
  

 رفت که از ی سفر کارهی به ارشین رو ک از اومی ماه و نکی.. گذشتی مارشی من و کی ماه از نامزد3 سه
  .. هم خوشحال شدمیلیرفتنش خ
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  .. مدت نبود تا با حرفا و کاراش زجرم بدهنی تو االاقل
  
 باهام یوقت.. شدی گرفت چندشم می دستمو میوقت.. اومدی بدم مزمی گفت عزی راه به راه بهم منکهی ااز

  .. گرفتی داد حرصم میم دستور م بهیوقت.. زد دوست داشتم از دستش فرار کنمیحرف م
  

  .. شدی کاراش باعث عذابم منی ای همه
  
  .. تونستم تحملش کنمی منکهی دوستش داشتم و نه انه
  

  ..چون مجبور بودم.. کردمی رو تحمل مارشیفقط به خاطر اون بود که ک.. مادرمفقط
  
  ..نهی و منو ببادی تونه بینم شلوغه و یلی گفت سرش خیم.. باهاش برخورد نداشتمادی مدت هم زنی ایتو
  

  .. نشهداتی پنورای صد سال اخوامی گفتم چه بهتر می هم از خدا خواسته تو دلم ممن
  

 اون حرف شتریب.. پارکمی بار هم رفتکی رستوران و می بارش رفتهی که رونی بار باهاش رفته بودم ب2 فقط
  .. کردم که نامزدمهیاصال حس نم.. زد و من شنونده بودمیم
  

 ی وقتی کنه ولی مشی عصباننکارمی دونستم ایم.. کناردمی کشی داشت که من مدنموی بار قصد بوسچند
 شد ازم توقع داشت که بوسه هاشو قبول ی نداشتم پس نمی کششچی نسبت بهش هیوقت..دوستش نداشتم

  .. بذارم بهم دست بزنهایکنم 
  

 بشر پررو نیاز بس ا.. دادی حال ادامه منی با ای ولادی کاراش خوشم نمنی دونست من ازای هم ماون
  ..بود

  
  ..براش نگران بودم..همونطور ثابت مونده بود.. نکرده بودیریی تغچی مدت حال و روز مادرم هنی ایتو
  

 فکرکردن بهش هم عذابم ی خواستم از دستش بدم چون حتینم.. کردمی دعا مشی سالمتی و روز براشب
  .. دادیم
  

  ..دید و قران را بوس قران رد شری از زایآر
  
  ..دی مواظب خودتون باشستمی مدت که ننیمامان تو ا: لبخند رو به مادرش گفت با
  

 بهت ی چیفراموش نکن..تو هم مراقب خودت باش..باشه پسرم: را پاک کرد و گفت شی اشک هامادرش
  ..گفتم

  
مگه باراولمه دارم ..ادره من؟ می کنی مهیاخه چرا گر..رهی نمادمی دینه مطمئن باش: لبخند زد وگفت ایآر

  .. گردمیزود بر م.. ستی نشتری ماه ب1..ت؟ی ماموررمیم
  

  .. تهران دلشوره گرفتمی بریخوای منکهی دونم چرا از اینم.. زنه مادریدلم برات شور م.. نه پسرم--
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 ی بهش فکر مادی که زنهیهمه ش به خاطر ا: و گفت دی مادرش را بوسیشانی جلو رفت و پایآر

  ..دی نکنتیخودتونو اذ..دینک
  

  ..باشه پسرم: کرد گفت ی را پاک مشی که اشک های سرش را تکان داد ودر حالی به ارامهما
  

  ..دیمواظب مامان و خودتون باش: با لبخند به پدرش نگاه کرد وگفت ایآر
  

 یکه بهتر متو ..برو به سالمت پسرم: پسرش گذاشت و با لبخند گفت ی شانه ی رادمنش دستش را رویاقا
  .. تونه مواظب هما باشهی کس مثل من نمچی هیدون

  
  .. وسرش را تکان داددی ارام خندایآر
  

 گردم ی بر می خوام وقتیم.. تحت کنترل داشته باشزویهمه چ.. حواستو جمع کندینو: گفت دی به نورو
  ..؟یدیفهم..نمی نبروهای تو کار نیرادی اچیه
  
  ..ری بگلی تحونجای نایتو برو و برگرد ب..؟ی کنی چندبار سفارش م خب بابایلیخ: با خنده گفت دینو
  
  ..هیلی خودش خی ت عمل کنفهیتو همون به وظ..ادی به کارم نمنجاین: لبخند زد وگفت ایار
  

  .. جناب سرگردریمنو دست کم نگ--
  
  ..مواظب خاله باش..رمی گی نم-
  
طرفش ماچت کنم و بگم برو به سالمت گفت از .. خوب نبود موند خونهادیامروز حالش ز..باشه-

  .. جلو به سفارشش عمل کنمایحاال ب..خاله
  
 سفارش خاله خانمه نمیا: کرد و گفت ای اری ماچ از گونه هی رفت جلو دی خواست جوابش را بدهد نوای آرتا

  ..حاال برو به سالمت..شما
  

  ..دندی رادمنش خندی و اقاهما
  

  ..ت تو از دس: کرد و گفت ی اخم ساختگایآر
  
  ..میچاکر:  وگفت دی خنددینو
  

  .. شدنشی کرد و سوار ماشی خداحافظی از همگایآر
  
  .. مقصد تهران حرکت کردبه
  

  ..مامان سرشو بلند کرد و نگام کرد.. کردم که تلفن زنگ زدی میاطی کمک مامان خداشتم
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  .. رو برداشتمیگوش.. جام بلند شدم و به طرف تلفن رفتماز
  
  ..الو-
  

  ..دیچی پی گوشی توارشی کیصدا
  

  ..؟یخوب..زمی سالم عز--
  

  ..یمرس..سالم : و گفتم رونی دادم بنفسمو
  

  ..زم؟ی عزیانگار منتظر بود منم بگم تو هم خوب.. کرده بودسکوت
  

  .. رو از دهانم بشنوهیزی چنی عمرا اگر چنیول..هه
  

  ..؟یامروز وقت دار..نمتی خوام ببیبهار م: ازچند لحظه سکوت گفت بعد
  

  .. بودی کار بودم و وقتم هم خالی بشهی هممن
  
  ..؟یچکارم دار.. دونمینم: قبول نکنم گفتم شنهادشوی پعی سرنکهی ای برایول
  

  ..خداحافظ.. اونجاامی منتظرم باش م5امروز عصر ساعت ..گمی بهت مدمتی دیوقت--
  
  .. رو قطع کردی گوشعیسر.. بگمیزی چهی مهلت نداد منم گهید
  
  ..بعدش هم کوبوندمش سرجاش.. نگاه کردمیبا اخم به گوش..ومدی خوشم نچی کارش هنی ااز
  

  .. شده بهار؟یچ :مامان
  
  .. رفته بود مامان هم اونجاستادمی به کل ی وایا..سادمی سرجام واخیس
  

  .. هم موفق بودمی کردم اروم باشم و لبخند بزنم که تا حدودیسع.. بهش بودپشتم
  

  .. بشه؟یزیمگه قراره چ.. مامانیچیه: و نگاش کردم برگشتم
  

  .. پشت خط بود؟ارشیک: نگام کرد وگفت مشکوک
  

  ..خودش بود..بله: تکون دادم و نشستم کنارش سرمو
  

  .. زدم تا بدم مامان با چرخ روشو بدوزهی بهش مزی ری رو برداشتم و داشتم کوک هاپارچه
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اخه بدون ..باهاش بحثت شد دخترم؟: مامان گفت  و مثال مشغول کارم بودم کهنیی انداخته بودم پاسرمو
  ..ی رو گذاشتی گوشیخداحافظ

  
گفت عصر ..بحثمون نشد ..نه مامان: زدم گفتم ی بهش انداختم و همونطور که تند تند کوک می نگاهمین
 هیظاهرا خط مشکل داشت که .. حرصم گرفت نی همی قطع شد واسه هویبعد هم .. کارم دارهنجای اادیم

  .. بودنیفقط هم..طع شددفعه ق
  

  ..بهار: گفت ی اروم سرشو تکون داد و بعد از سکوت کوتاهمامان
  

  ..بله: بلند کردم و نگاش کردم سرمو
  

  .. برداشت یاطی چرخ خی دسته ی از رودستشو
  

  .. دخترم؟ی هستی راضارشیاز ک: کرد وگفت نگام
  

  .. خونهی م راز نگاهموشهی دونستم مثل همیم..دمی نگاهمو ازش دزداروم
  

 نبودم یاگر ازش راض..میاره مامان راض:همونطور که مشغول کارم بودم گفتم .. خودمو لو ندمنکهی ایبرا
  .. شدم باهاش ازدواج کنمیکه حاضر نم

  
  .. باهات چطوره؟ارشیرفتار ک.. دخترم؟یاون چ--

  
 که دمی ازش ندیار درست کچی مدت هنیتو ا..ارهی خواد حرصمو در بیمرتب م..یعاااااال: دلم گفتم تو

  .. کنهی می به خواسته هاش هر کاردنی رسی دنده و براهیفقط قده و ..اسم مرد رو روش بذارم
  
  .. هل شدم سوزن رفت تو دستم یول.. مامان از تو فکر در اومدم ی صدادنی شنبا
  
  ..اخ-
  

  .. شد بهار؟یچ--
  

 نداره یاون باهام کار..رفت تو دستمحواسم پرت شد سوزن .. نشد مامانیزیچ: کردم وگفتم نگاهش
  .. راحت باشهالتونیخ.. نکرده که ازش دلخور بشمیتا حاال هم کار.. دوستم دارهگهیخودش م..مامان

  
 منو ایخدا.. بکنمنکاروی مجبور بودم اشیماری به خاطر بیول.. حاال به مامان دروغ نگفته بودمتا

  ..مجبورم..ببخش
  

 ی بخواارشیهمه ش نگرانت بودم که نکنه با انتخاب ک..زمیکر عزخداروش: لبخند زد وگفت مامان
  ..ی راحت کردالموی االن خیول..ی بدریی تغتمونویوضع

  
  .. فکرکرده بود؟نمی مامان به ایعنی.. تعجب نگاش کردمبا
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 نوی خداروشکر که مامان ایول.. ازدواج کنمارشی حاضر شدم با کتمونی من به خاطر خودش و وضعخب
  .. خودشو نگران بکنهیخودی خواستم بینم..دینفهم

  
  .. ندارمارشی به ثروت کیمن کار..ه؟ی حرفا چنیا..نه مامان: رو تو پارچه فرو کردمو گفتم سوزن

  
  .. لبخند زد و سرشو تکون داد و مشغول کارش شدمامان

  
  .. شده بودمریبا وجدانم درگ.. من رفتم تو فکریول
  

 که دمی رسجهی نتنی در اخر به ایول.. کردمی مسئله هم فکر منی به ا دادمی که کارمو انجام مهمونطور
  .. ندارمارشی به مال و ثروت کی چشم داشتنیمن اصال کوچکتر

  
 ی داره جلونمی تونستم ببیچون نم.. هم قبول کردم باهاش ازدواج کنم فقط وفقط به خاطر مادرم بودهاگر

  ..دهیچشمام جون م
  

 هیپس برام ..ستمی اهل راه کج نیوقت.. کنمی تونم خودفروشی نمیوقت..خرم  پول ندارم داروهاشو بیوقت
  .. انتخاب بودنی مونه که همیراه م

  
  .. بکنمهی تونم تهی مادرمو میداروها.. دونم مرتکب گناه نشدمی محداقلش

  
  .. وجه به ثروتش هم چشم ندوختمچی به هی رو دوست ندارم ولارشی کدرسته

  
  ..خودش گفت اگر باهاش ازدواج کنم حاضره کمکم بکنه.. رو دادیهادشنی پنی خودش همچاون

  
  .. نکردمی گناهچی وسط هنی من اپس

  
  .. موضوع مطمئن بودمنیازا

  
  .. استقبال کرد و او را دعوت به نشستن کردای خوش از آری با روی محمدسرهنگ

  
  .. نشستی صندلی تشکرکرد و روایآر
  

 کزادیاز سرهنگ ن.. واقعا ممنونمدی کنی می با ما همکارتی مامورنیا ی تونکهیاز ا: گفت ی محمدسرهنگ
 نی به ادی تونستیاری بسی هاتی با کسب موفقی ولدی جوون هستیلی خنکهیبا ا..دمی شنادی شما رو زفیتعر

  ..هی واقعا عالنیا..دیدرجه برس
  

 ی شما و گروهتون همکارباعث افتخارمه که با.. به من لطف دارنکزادیسرهنگ ن: لبخند زد وگفت ایآر
  ..ممنونم..کنم
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 که مربوط یخب بهتره به مسائل.. سرگرد رادمنشنیهمچن: ارام سرش را تکان داد وگفت ی محمدسرهنگ
  ..می بپردازشهی متی مامورنیبه ا

  
  .. بله من هم موافقم-
  

  .. خواهم کردانی فردا هم بی جلسه یوتو.. گروهم دادمی اعضای رو براحاتی توضنیمن ا--
  

  .. او دادی دوخت و تمام حواسش را به گفته های تمام نگاهش را به سرهنگ محمدتی با جدایآر
  
  ..ارشهی دونستم کیم..دمی زنگ در رو شنی نشسته بودم که صدااطی حیتو
  
  .. جام بلند شدم و به طرف در رفتماز
  

  ..مبا تعجب نگاش کرد.. دسته گل روبه روم ظاهر شدهی که درو باز کردم نیهم
  

  .. شدانی از پشتش نماارشی گل کنار رفت و صورت خندان کدسته
  

  .. دل خودمزی با عشق به عزمیتقد: تو ودسته گل رو گرفت جلوم اومد
  
  ..سرمو بلند کردمو نگاش کردم.. عقبدی که دستشو کشرمی دستمو بردم جلو و خواستم ازش بگدی تردبا
  

  .. زدی برق مطنتی از شچشماش
  

  .. دسته گل خوشگل هم مال شما بشهنیاول به بوس مهمونم بکن تا ا..زمی عزشهی که نمی جورنی هم--
  

  ..رمیانگار ارزو دارم ازش گل بگ..هه
  

  .. کنمی خوام نه به بوسه مهمونت مینه گلت رو م: رفتم گفتم ی که به طرف در خونه مهمونطور
  
  .. و برگشتم عقبسادمیسر جام وا.. شددهی دفعه بازوم کشهی
  
  .. زل زده بودم تو چشماشیمن هم جد.. اخم نگام کرداب

  
 خب بوس هم یلیخ: دفعه اخماش باز شد وگفت هی شد ی دونم چی نمی منقبض شده بود ولفکش

  ..دییبفرما..نخواستم
  

 باهاش بحث کنم رو هم نکهی ای حال وحوصله یول..رمی خواستم ازش بگینم.. گل رو گرفت جلومدسته
  ..نداشتم

  
  ..با لبخند نگام کرد..م جلو و ازش گرفتم برددستمو
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  .. تو؟یایم-
  

  .. خوبهاطی جا تو حنیهم--
  

   ..اطی حی رو تخت تومینشست.. کردمقبول
  
  .. کردم و منتظر بودم حرفشو بزنه که شروع کردی رو به روم نگاه مبه
  

  .. تا درخواست ازت دارم بهار2دو --
  

  ..؟یچه درخواست: کردم وگفتم نگاهش
  

  .. داشتدیانگار ترد.. به جلو خم شدی تو هم گره کرد و کمودستاش
  
من رو هم دعوت کرده و .. دادهبی ترتی مهمونهی از دوستانم یکی هفته نی که اخر همنهیدرخواست اولم ا-

 ی مهموننی خوام با من به ایازت م.. باهات اشنا بشنخوانیم..ازم خواسته نامزدمو هم با خودم ببرم
  ..یایب

  
  .. دوستتی مهمونامی تونم باهات بی من نمیمتاسفم ول: گفتم یازش گرفتم و با لحن جد نگاهمو

  
  ..ه؟ی چلتیدل..د اخه چرا؟: وگفت دی کشیقی عمنفس

  
  .. تونم تو خونه تنهاش بذارمینم ..ضهی مادرم مری دونیتو که م: بهش انداختم وگفتم ی نگاهمین

  
  ..ی گردی زود برمستی نترشی چند ساعت بیمهمون..لی که نشد دلنیخب ا--

  
  .. اخه؟نمی ببوی کدی بای برم مهموننی بابا من اگر نخوام با ایا

  
 گهی پس دامی تونم بیگفتم که نم.. راه نندازدی لطفا بحث جدارشیک: و گفتم رونی حرص نفسمو دادم ببا

  ..اصرار نکن
  

 یچون نامزدم.. کنمی کمک مبهت..دمی مادرت رو می من پول داروهانیبب: شد وبا پرخاش گفت یعصبان
 چیمن ه..؟ی کنی نمی من که نامزدت هستم کاریپس تو چرا برا.. منهی فهی وظنیا..یو قراره همسرم بش

  ..ی کنی ممنو ی جبران کارهاینجوریا..یای بی مهموننی با من به انکهی از تو ندارم جز ایدرخواست
  

 درصد هم نه چون 50 ی کرد ولیمکم م دادم چون کی درصد بهش حق م50.. بودیجد.. کردمنگاهش
  .. ذاشتیداشت منتش رو سرم م

  
 پول گهی امکان داشت اگر قبول نکنم دیول.. بکنه تا به حرفاش گوش بدمی خواست کاری مقی طرنی از او

  .. مادرم رو تقبل نکنهیداروها
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 دوستش که بگم ی مهمونیحاال پاشم برم تو.. نه از دوستاشادینه از خودش خوشم م.. چکار کنم؟پس
  ..؟یچ
  

 فردا عصر یاگر قبول کرد.. نموندهشتری روز ب3تا اخر هفته .. امشب رو فکرکن و فردا بهم جواب بده--
  ..می کنی مدی خری مهمونی برامیریم
  
  .. مثبت تکون دادمیفقط اروم سرمو به نشونه .. نگفتمیزیچ
  

  .. خوام درخواست دومم رو بگمی خب حاال م--
  

 رو فسخ تمونی محرمی غهی خوام صی عوض شد ازت مممیتصم: مقدمه گفت ی کردم که ب نگاهشمنتظر
  ..یکن
  

  ..گه؟ی داره می چنیا.. از زور تعجب گشاد شدچشمام
  
  ..ه؟یمنظورت چ-
  

  ..مادرت االن خونه ست؟..گهی دنی هم--
  
  ..اره-
  

  .. خوام باهاش حرف بزنمیم..ادیبرو صداش کن بگو ب--
  
  ..گهی داره می اوردم چی سر در نمچیه.. و منگ بودمجیگ
  

  ..رونی اومد بینیری و شوهیچادرشو سرش کرد و با ظرف م.. تو و مامان رو صدا زدمرفتم
  
  .. دستش گرفتم و گذاشتم رو تختاز
  
 جوابش شی ذاتیمامان هم با مهربون.. کردی مامان از جاش بلند شد وسالم و احوال پرسدنی با دارشیک

  ..رو داد
  

  .. بهتون بگهیزی چهی خواد یظاهرا م.. با شما کار دارهارشیک:امان گفتم  به مرو
  

  ..خب بگو پسرم: نگاه کرد وگفت ارشی به کمامان
  
  ..د؟ی من و بهار رو فسخ کننی بی غهی االن صنی همشهیم: مقدمه گفت ی لبخند زد وهمونطور بارشیک
  

  ..؟اخه چرا پسرم..؟یچ:با تعجب گفت ..دی از رخ مامان پررنگ
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 خواستم ازتون یمن م..دیبرداشت اشتباه نکن..نه نه: مامان هول شد وگفت تی وضعدنی با دارشیک
 خودم و بهار ی مجلس عقد و عروسگهی دی خوام تا اخر هفته ی فسخ بشه چون مغهی صنیدرخواست کنم ا

  ..رو برگزار کنم
  
  ..نه..؟ی زودنی به همیعنی.. تعجب نگاش کردمبا
  

  .. ماهش مونده؟3االن که .. ماه؟6 یمگه نگفت:تم  گفارشی به کرو
  

  ..م؟ی کشش بدیخودی چرا بگهیپس د.. شدفی کارام جلو افتاده و برنامه هام ردیدرسته ول--
  

  .. بهار که ی هی جهزمونهیم.. ندارم پسرمیمن حرف: گفت مامان
  
 داره ازیکه بهار بهش ن یزیمن خودم هر چ.. خوامی نمهیمن ازتون جهز: وگفت دی حرفش پرانی مارشیک

  ..ستی بهار نی هیزی به جهیازی اماده ست ونزیهمه چ..هیاسباب و اثاث..خونه..رو دارم
  

  .. کهشهینم.. رسمهنی اخه پسرم ایول :مامان
  

 ی به خودش تا هرچدی کنار رو بددی بهار گذاشتی هیزی جهی که برایشما همون پول... دونم رسمهیم--
  ..ستی نهیزی به جهیازین..رهی بگ خودشیکه دوست داشت برا

  
  .. نگفت و سکوت کردیزی چمامان

  
  .. به خودش مشغول کرده بودی ذهن منو بدجوریزی چهی یول
  

  .. درسته؟می رو برگزار کنی عقد و عروسگهی دی تا اخر هفته یگی میخب تو دار: گفتم ارشی به کرو
  
  ..اره درسته: نگام کرد وگفت ارشیک
  
  ..م؟ی رو فسخ کنغهی چرا صگهیپس د-
  

  .. نظرمطمئن بودمنیاز ا.. بودیلبخندش مصنوع.. به هم فشرد و لبخند زد دستاشو
  

من خودم هم بهش گفتم .. فسخ بشهغهی صنی پدرم بوده که ای خواسته نیا.. ندارهی خاصلی خب دل--
  .. نداره فسخش کنیاون هم گفت پس اگر فرق.. ندارهی فرقغهی صنیبود و نبود ا

  
  ..د؟ی رو بکننکاری االن انی همشهیم:مامان ادامه داد  به رو
  
چرا انقدر .. کنه؟ی ازش دوا می چه دردغهیاخه فسخ ص.. هول بودیلیانگار خ.. اوردمی سردر نمچیه

  .. االن فسخ بشه؟نیعجله داره که هم
  

  .. به ناچار سرشو تکون داد و قبول کردمامان
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 یمطمئن بودم کاسه ا.. بودضی ضد ونقارشی رفتار کنیا.. کردمیدرکش م.. دارهدی کردم تردی محس

  ..دمی رسی نمی اجهی کردم به نتی فکر می هر چیول.. کاسه ستمی نریز
  

  .. محرم نبودمارشی من به کگهیو حاال د.. رو فسخ کردغهی همونجا صمامان
  
 غهی صی وقتیبکنه ول ی مدت نذاشته بودم کارنی ای تونکهیبا ا.. بابت خوشحال بودمنی دونم چرا از اینم

  .. تازه گرفتمی انرژهیفسخ شد انگار 
  

  .. کار درست تو عمرش کردهیحداقل .. ممنون باشمارشی ازکدی هم بانی ایبرا
  
 ی چلشیدل..م؟ی رو فسخ کنغهی اصرار کرد هرچه زودتر صارشی بدجور رفته بودم تو فکر که چرا کیول

  ..بود؟
  

 نی به انیبنابرا.. بهش محرم نبودمگهی دی نامزدش بودم ولبازم.. من بد نشدیبرا.. که بودی چهر
  ..رمی هم نمیمهمون

  
  .. کردی نشست وبد هم از جاش بلند شد و از من و مامان خداحافظگهی دیکم
  

  .. فراموشت نشهیمهمون: در برگشت و رو به من گفت دم
  

  ..امی نمی مهمونگهی من دیول: نگاهش کردم و گفتم یجد
  
  ..را؟چ: تعجب گفت با
  
  ..امی باهات بی که هر جا گفتستمی بهت محرم نگهی چون د-
  
انگشتر من تو ..ی هنوز نامزدمی ولیستیدرسته که بهم محرم ن: وگفت دی حرص تو موهاش دست کشبا

  .. بهت گفتمیفراموش نکن چ..یای بدی بانیبنابرا..انگشتته
  

 هی خبرنداره پس شیماری که خودش از ب دونمیم.. مادرت رو فراموش نکنیماریموضوع ب: تر گفت اروم
  .. نکن متوجه بشهیکار

  
 شتری بهش نگم پس بهتره بیزی تونم بهت قول بدم که چیمن نم: زد وادامه داد پوزخند

  ..زمیخداحافظ عز..یفکرکن
  

  ..رونی زد واز در رفت بی بزرگلبخند
  

 کاراش منو نیداشت با ا..بود ادم پست نیچقدر ا..مات و مبهوت مونده بودم.. در خشکم زده بودپشت
  .. کرد که به خواسته هاش تن بدمیمجبور م
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  .. کردی سواستفاده متیداشت از موقع.. بودی عوضیلیخ.. خشم دستامو مشت کردم با
  
  .. کرد؟ی می باهاش بازنطوری ارزشه که داشت ای جونه مامانم انقدر براش بیعنی
  

دوست دارم خودش بکشه کنار نه ..هاش ازدواج کنم بشه نتونم بای جورهیخدا کنه .. متنفرمازش
  ..شه؟ی میعنی ایخدا..من

  
  ..مامان تو اشپزخونه بود.. تو خونهرفتم

  
 فهمم چرا ازمون یمن نم.. مشکوک نبود؟ارشیبهار به نظرت رفتار امروز ک: و گفت ستادی درگاه اتو

  ..م؟ی رو فسخ کنغهیخواست ص
  
 خودش ی واسه یلی دلهیحتما ..اوردمی ازش سردر نیزی چیول..منم باهاتون موافقم..درسته مامان-

  ..داشته
  

  ..هی چلشی دلمی بدوندی دخترم ما هم بای ول--
  
  .. خواستهنطوری که گفت پدرش ادیدید..دمی من که ازش پرس-
  

  .. دونم واالینم: نگام کرد وگفت مامان
  

  .. راست رفتم تو اتاقمهیمن هم .. هم رفت تو اشپزخونهبعد
  
  ..ادی بر می بگی صداقت هرکارارشیمطمئنم از ک.. فکر کنمشتری بی مهموننی در مورد ادیاب

  
 بود که نی ادمی که رسی اجهیاخرش هم به تنها نت.. کردمی موقع شام تو اتاقم بودم و داشتم فکر متا

  ..خواسته ش رو قبول کنم
  

 ی ولستادمی ای کردم و مقابلش میم قبول نی جورچیاگر به ضررم بود ه.. هم داشتم؟ی اگهی راه دمگه
 کنه بره به ی باهاش لج کنم که اونم قاطستی نیاجیاحت..گهی ساده ست دی مهمونهی هم حتما نیخب ا

  ..پس مجبورم قبول کنم.. بگهیزیمامانم چ
  

 زنگ بزنه و ارشی خواست بره به کیحت.. کردیاصال قبول نم.. رو گفتم ی شام به مامان موضوع مهمونسر
  .. من جلوشو گرفتمی ولرمیمن باهاش نمبگه 

  
  .. بهش بزنهشیماری از بی حرفارشی کدمی ترسیم.. به خاطر خودشفقط

  
اخرش هزار بار بهش قول دادم که .. هنوز مخالف بودینرم تر شده بود ول.. باهاش حرف زدمیلیخ

  ..قبول کرد نکهی گردم تا ای بر مارشیمواظب خودم باشم و صدبار گفتم مطمئن باش با خود ک
  

  ..ی هم به هزااااار بدبختاون
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 یچون م.. گفتمنوی خب به اجبار ایول.. درصد1 یحت.. نداشتمنانی اطمارشی البته من خودم هم به کصد

  ..گهی مامانم بهش میماری درمورد بزوی رو قبول نکنم اون هم همه چارشیدونستم اگر درخواست ک
  

  ..مل کنم؟ و خفت رو تحی خارنی ادی بای تا کایخدا
  

  .. خالص بشمارشی پام بذار تا از دست کی جلوی راههی خودت ایخدا
  

 ارشی زن کی مجازات رو تحمل کنم ولنیحاضر بودم بدتر.. کردم کارمون به ازدواج نکشهی ش دعا مهمه
  ..نشم

  
  .. مجازات رو برام درنظر گرفتنیچون خدا بدتر.. کردمی رو نمیی ارزونی کاش همچی اکه
  
  .. هم پاشو خوردمی خواستم که بدجورنویخودم از خدا ا..ستی نری خودکرده را تدبگنی که منجاستیا

  
  ..... کردشهیچه م.. خبی ولافتهی اتفاق بنی خواستم اینم
  

  .. سختیلیخ.. بودیمجازات سخت.. از خدا خواستمناخواسته
  

  ..نی خوشه ایچه الک..هه.. خوشحال شدیکل..امی می مهموننی و گفتم که به اارشی زنگ زدم به کفرداش
  

  ..من هم به ناچار قبول کردم..دی خرمی دنبالم تا برادی که عصر مگفت
  

دست ..دی خری که اکثر اوقات از اونجا برام لباس می به همون پاساژمیسرساعت اومد دنبالم و رفت..عصر
  .. کو گوشه شنوا؟یدوست نداشتم جلب توجه کنم ول..نشی رو ساده ترذاشتمیم
  

 کرد از بس ی هم که اون انتخاب میهر لباس.. نبودارشی کردم مورد قبول کی رو که من انتخاب میچ هر
 ی نمنوی گفتم ای کردم و میمنم ردش م..شی بپوشی چه برسه بخوای شد نگاش کنیباز و جذب بود که نم

  ..پوشم
  

  .. باز و جلفیاسا لبنی دارم نه ای برمنی لباس سنگهی و مرتب اصرار داشتم ومدمی کوتاه ناصال
  

  .. موضوع بحثمون هم شدنی سر همیحت
  

  .. و نگاه کردمستادمیکنارش ا.. کردی نگاه منیتری پشت وی بود و به لباساسادهی واکی بوتهی یجلو
  

  .. بپوشمزای چنیعمرا از ا..ی به لباس خواب بودن تا لباسه مهمونهی شبشتری که بنای اوه ااوه
  
  ..ارشیک: صداش کردم عیسر..کی تو بوترهی داره مدمید
  

  .. و با اخم نگام کردبرگشت
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 شی رشی ری قسمت زانوش کمی بود که رودهی پوشی مشکنی شلوار جهی وی جذب طوسشرتی تهی روز اون

موهاشو هم طبق مد فشن کرده بود که .. اومدی اصال از مدلش خوشم نمی مد بود ولنمیشده بود که البته ا
 ی طالری زنجهی.. جلف بودیادی کارا براش زنی ای سالش بود ول25..ورد خی اصال به سنش نمشییخدا

  ..بزرگ هم گردنش انداخته بود
  

 تونست جلب کنه چون من از ی نظر منو که نمی بود و به قول خودش دخترکش ولی امروزپشی کل تدر
  ..ادی اصال خوشم نمپای تنیا

  
  ..رده بود افراط کیادی زگهی دنی ایول..نه.. بد بودپشی تگمینم
  

  ..به من چه؟.. کنمی مشیابی تا حاال دارم ارزیاز ک..به خودم اومدم.. با اخم به من زل زده بودهمونطور
  
  ..؟یری میکجا دار-
  
 چه نیا..گهی دمیری لباس بگمیری ممیخب دار.. عشق و حالرمیدارم م: داخل اشاره کرد و با حرص گفت به

  ..ه؟یسوال
  
 ی االن گفته باشم بعد نگنی پوشم همی جور لباسا نمنی من از ایول..نمی بی مبله دارم: گفتم ی لحن جدبا

  ..ینگفت
  
  ..؟ی بگشهیم..اد؟ی خوششون مییسرکار خانم از چه جور لباسا..هه: وگفت دی خندی مسخرگبا
  
  .. باز و جلف رو تنم بکنمی لباسانی که انهی بپوشم بهتر از ایگون: اخم نگاش کردم وگفتمبا
  

 ینم..ی بپوشی که چگمی دوست منه و من مهی مهموننی بهار انیبب: زل زد تو صورتمو گفت  شد ویجد
  .. گفتم؟ی چیدیشن..ی دوستام ببرشیخوام ابرومو پ

  
  .. بود که غرور منو خورد کنهنی بر اشی سعیهمه .. بودی عوضیلیخ
  
 خوام یچون نم..دونه منالبته ب.. دوستت و خوش باشیپس برو مهمون: خشم نگاش کردم و اروم گفتم با
  .. نکرده ابروتو ببرمیی وقت خداهی اونجا و امیب

  
 بگه اگر ستی نیکی..هه.. برمی ابروشو مگهیبه من م.. جعلقیپسره ..رونی و از در پاساژ زدم ببرگشتم

  ..اشغال..انگار براش کارت دعوت فرستاده بودم.. منی خواستگاری اومدی پس غلط کرداستینجوریا
  

 رو رد کرد و منو برگردوند یبعد هم تاکس..دی رو گرفتم و خواستم سوار شم که دستمو کشیتاکس هی یجلو
  ..سمت خودش

  
  .. کردمی نگاش هم نمیحت
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  ..؟ی کنی می چه غلطی معلوم هست دارچیه: گفت ی بلندی با صدابایتقر
  

  .. خوام برم خونهیم..ارشیدست از سرم بردار ک: وگفتم برگشتمو
  

  ..می نکرددیهنوز خر ما که یول--
  

  ..ی هم نکناهی خوام صدسال سیم.. داشتایی روعجب
  

حاال هم ..امی نمی کوفتهی مهموننیمن با تو به ا.. گفتم؟ی که چیدیشن..یی پرویلیخ: سمتشو گفتم برگشتم
  .. کارتیبرو پ

  
  .. که صداش باعث شد سرجام خشک بشمرمی بگی دستمو بلند کنم و تاکسخواستم

  
فکر نکنم مامانت بعد از .. زنم خونتونی برو برگرد زنگ می تو پاساژ بیای نگهی دی قهی دق2 اگر تا --

 که عواقبش ادی سرش بیی بالهی ممکنه هی چشیماریبه هر حال اگر بهش بگم ب.. حرفام خوشحال بشهدنیشن
  .. منتظرم نذارادیپس ز.. خودته نه منیهم پا

  
 شیاز تو داشتم ات.. برام سخت شدهدنی کردم نفس کشی ماحساس..دمی صداشو نشنگهید.. بهش بودپشتم

  .. گرفتمیم
  

 ی کگهی دنی اایخدا.. کنه؟ی میچرا داره با جون مادرمن باز.. تونه پست باشه؟ی ادم تا چه حد مهی اخه
  ..؟یبود قسمت من کرد

  
فقط خداکنه .. داده بودم دستشایعجب نقطه ضعف.. دادمی به خواسته ش تن مدیفعال با.. نداشتمی اچاره

  .. ازم نداشته باشهی بدتریخواسته ها
  
  .. چکار کنمدی اون لحظه بای دونم توی چون نمارهی خدا اون روز رو نیوا
  

  .. بودسادهی واکیکنار همون بوت.. تو پاساژرفتم
  

  .. خواد بکنهی هم میهر غلط..امی قلمو کوتاه نمهی نی ایول..ستی دست بردار نیعوض
  
  .. شدمی شد و از دستش راحت می کاش می ایول..ذوق مرگ شد..هه.. زدیزرگ لبخند بدنمی دبا
  

 خوام ی می ولامی بی مهموننی کنم باهات به ایمن قبول م: گفتم ی بره تو که با لحن سرد و جدخواست
  .. خودم نظر بدمخوامیم.. خوامی رو بپوشم که خودم میاون لباس

  
  .. اخرم رو محکمتر گفتم و نگاش کردمی جمله

  
  ..ی انتخاب نکنی چرتزهی حواست باشه چیول.. برو تو ایب.. خبیلیخ: و گفت رونی با حرص داد بنفسشو
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  .. ندادم ورفتم تو مغازهجوابشو
  

  ..نیشلوارج..مانتو..تاپ و شلوار..تاپ و دامن..ی مجلسراهنیپ.. لباس داشتی مدلهمه
  

 مانتو وشلوار خوش دوخت و هی..اب کردم تا چند دست لباس انتخدمی اون تو چرخقهی دق20 به کینزد
 یکه البته رنگ نقره ا..ی و نقره ای شب بود به رنگ مشکی که مخصوص مهمونی مجلسراهنی پهی..کیش
 نهی و سونه شد سرشی گرفت که باعث می شونه ش قرار می شنل کوتاه هم روهی.. توش کار شده بودشتریب

  ..م معلوم نشه
  
  .. نگفتیزی هم چارشیک..کردم انتخابش نی همی براشترهمیب

  
   ..می نزدی حرفچی هم هنی ماشیتو..رونی بمی از اون پاساژاومدباالخره

  
  .. بشم گفت ادهی پنکهی خونه نگه داشت و قبل ازایجلو

  
  ..شگاهی دنبالت برو اراامیپنجشنبه عصر م--

  
  ..رمی نمشگاهیمن ارا..ستیالزم ن: کردم وگفتم نگاهش

  
  ..؟ین چکار کی خوایپس م--

  
  .. تو؟یاینم..ی فهمیخودت بعدا م-
  
  .. زودتر شرتو کم کنیعنی نیا.. تو؟یای تو گفتم نمدیی بهش بگم بفرمانکهی ای جابه
  

 امی م8فقط پنجشنبه شب زودتر حاضر شو ..نه: انگار منظورمو گرفت چون اخماش رفت تو هم و گفت اونم
  ..دنبالت

  
  ..خداحافظ..باشه: تکون دادم وگفتم سرمو

  
 یاز اون زبون فقط بلده برا..؟ی کشیگردنت نشکنه انقدر ازش کار م.. نداد فقط سرشو تکون دادجوابمو

  .. چرخهی زبون نمنی ای روی حرف خوب و درستچیوگرنه ه.. کردن استفاده کنهدی انداختن و تهدکهیت
  
  ..گهی از شانسه منه دنمیا

  
 شی به ارایازیاصال چه ن.. کم بودشمیارا.. بودمارشی نشسته بودم و منتظر کاطی حی و اماده توحاضر
 شی از ارایول.. نبود نطورینه ا..ادی کردن خوشم نشی از ارانکهینه ا.. نبودمزای چنی وقت اهل اچیه..بود؟

  .. اومدی و تند اصال خوشم نمظیغل
  
 هم ادی زشیا وگرنه با ارشهی صورت حفظ میقی کمتر و مات تر باشه شکل و ظاهر حقی هرچشی نظرم ارابه

  ..واال.. خوشگل نشدهیکس
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سمت راستم .. هم وسطش قرار داشتکی حوض کوچهی که یمی قدکی کوچاطی حهی.. اطرافم نگاه کردمبه
  ..می درخت انگور هم داشتهی.. کاشتی محونی کوچولو بود که مامان تابستونا توش ری باغچه هی
  

  .. و جمع و جورکی کوچییرای و به حال و پذکیدوتا اتاق کوچ.. بودیمی قدخونمون
  
  .. ندارمازی نیچیبه ه.. بود فقط مامانمو داشته باشمیادی هم برام زنی همیول
  
  ..مونمیاالنم پش.. نبودمی تو زندگارشی کگهیاصال د.. دردسرا رو هم نداشتمنی نبود و اماری کاش مادرم بیا

  
  ..از جام بلند شدم.. زنگ در مامان رو صدا زدمی صدادنی شنبا
  

  .. اومد؟ارشیک: و گفت رونی هم اومد بمامان
  
  .. گردمیزود بر م..دیتوروخدا مواظب خودتون باش..رمیمن دارم م..اره مامان-
  
به .. مواظب خودت باششتریدخترم ب.. از همه نگران تو هستمشتری من بیول: نگام کرد وگفت ی مهربونبا
  .. هم سفارش کردم هواتو داشته باشهارشیک
  
  ..خداحافظ..باشه مامان جان:نگاش کردم و وگفتم  لبخند با
  

  ..خدانگهدارت مادر: زد ی موج می تو نگاهش نگرانهنوز
  
  .. بودستادهی کرده پشت در اکی و پکی شارشیک.. رفتم و بازش کردماطی طرف در حبه
  
  .. شدری که دمیزود باش بر.. ؟یخوب...زدلمیعز..سالااااام: لبخند زد وگفت دنمی دبا
  
  ..یمرس..سالم :همه حرف زد و من فقط گفتم  نیا

  
  ..لبخندشو جمع کرد..به درک.. تو ذوقشخورد

  
  ..حرکت کرد..نی تو ماشمینشست

  
  ..ادی بهت می ولی کردی کمشی ارانکهی با ا--

  
  ..یمرس: کردم وگفتم نگاهش

  
  ..؟ی بگیستی بلد نی اگهی دزهی چی از مرسریتو به غ--

  
  ..؟یمثال چ-
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  ..گهی دزای چنیاز ا.. جانارشیک..گلم..زمیمثال عز:نگاه کرد وبا لبخند گفت  روبه روش به
  

  ..ستمی وجه بلد نچینه به ه: زدمو وگفتم پوزخند
  

  ..دمی مادتیخودم .. ندارهبیع: لب گفت ری که با حرص زدمی زمزمه وار شنصداشو
  
  ..؟ی گفتیزیچ-
  
  ..نه: بهم انداخت وگفت ی نگاهمین

  
  ..رونی اورد بکی کوچکی پالستهی کرد و  داشبورد رو بازدر
  

  ..بازش کن: رو پام و گفتگذاشت
  

  .. وبا تعجب نگاشون کردمرونیاوردمشون ب.. تا نقاب بود2توش .. کردمباز
  
  ..ه؟ی چنایا-
  

  ..نقاب--
  
  ..؟ی گرفتیواسه چ.. دونم ی که منویخب ا-
  

  ..رت داشته باشن نقاب به صودی همه بای مهموننی ایتو.. امشبی مهمونیواسه --
  

 از یبیترک.. گرفتی رو ممینی بیتا رو.. هم کنارش داشتی پر نقره اهی من یبرا.. بودنی خوشگلینقابا
  .. بوددی و سفینقره ا

  
  ..مونهی نقاب زورو منیع..هه..ی و طوسی هم مشکارشی کیبرا

  
از بس جنسش ..زورو خوره تا ی به خفاش شب مشتری بیول..هی مشکپشمیت..چه باحال.. نگاه کردمبهش

  ..خرابه
  

  .. نگه داشتییالی وی خونه هی یجلو
  

  .. شوادهیپ..میدیرس--
  

  5فصل 
  

با .. نگاه کردشی گوشی نگه داشت و به صفحه ابانیکنارخ..دیچی پنی ماشی تو فضالشی زنگ موبایصدا
  ..لبخند جواب داد
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  ..الو-
  

  ..؟یخوب..الو سالم پسرم :دیچی پی گرم و مهربان مادرش تو گوشیصدا
  
  ..پدر چطورن؟..؟یشما خوب..ممنونم مادر-
  

  ..؟ی کنیچکار م.. پسرممیما هم خوب--
  

  ..د؟ی کنیشما چکار م.. و خاله خوبن؟دینو.. مادرابونمیتو خ: انداخت و گفت ی نگاهمی به اطرافش نایآر
  

  ..فقط..همه خوبن پسرم--
  

  .. افتاده؟یتفاقا.. مادر؟یفقط چ: نگران شود ای مادرش باعث شد آرسکوت
  

  ..اقابزرگ اومده..فقط..اتفاق که نه..نه پسرم--
  

 یزیمگه چ..خب اومده باشه:با حرص چشمانش را باز وبسته کرد وگفت .. چند لحظه سکوت کردایآر
  ..شده؟

  
  ..نتتی خواد ببیم..؟ی اقابزرگ رو فراموش کردیخواسته .. رفته؟ادتی مگه ایآر--

  
 کیگفتم که تا ..امی تونم بی هستم و نمتی من االن تو ماموریول.. نرفتهادمیه ن: داد وگفت رونی را بنفسش

  .. کشهی طول متی مامورنی اشتری هم بدی ماه شا1
  

  ..یبهتره خودت باهاش حرف بزن..شهی قانع نمزای چنیبا ا.. پسرمی شناسی تو که اقابزرگ رو میول--
  

  ..خداحافظ..رمی گیخودم باهاتون تماس م.. ندارم و وقتتمیمامان من االن تو مامور: گفت عی سرایآر
  

  ..خدانگهدار..مواظب خودت باش..باشه پسرم--
  

  .. انداخت نی ماشی صندلی را قطع کرد وان را با حرص روی گوشعی سرایآر
  

  .. ان قرار دادی فرمان گذاشت و سرش را روی را رودستانش
  

 چکار نویحاال ا.. فرما شدفی تشرچهیهم از در یکی یکم بود جن و پر.. کم داشتمنویهم: دل گفت در
  ..کنم؟

  
  .. دستش گذاشت و به فکر فرو رفتیچانه ش را رو.. را بلند کردسرش

  
  .. موضوع تمرکز کندنی ای توانست روی نمی جورچی بود که هری ذهنش انقدر درگاما
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  .. را به حرکت در اوردنی و ماشدی کشیقینفس عم.. به ساعتش انداختینگاه

  
  .. جلوتر از من رفت و زنگ درو زدارشیک..می شدادهی پنی خونه از ماشیلوج
  

  ..بله:دیچی پفنی تو ای کلفت و مردونه ای لحظه بعد صداچند
  
  ..ارشی منم کیباز کن اس: گفت ارشیک
  

  ..اسم رمز --
  
  .. صبحی ه دیسپ.. شبی هیسا: لبشو با زبان تر کرد واروم گفت ارشیک
  

  ..یخوش اومد..ایا کبفرما تو اق..ولیا--
  

پس چرا اسم رمز از ادم ..ست؟ی ساده نی مهمونهی نجایمگه ا..تعجب کرده بودم.. باز شدیکی تی با صدادر
  .. بودابیعج.. خوان؟یم
  

 شده ی نورانبای و زینیی تزی با چراغ ها و المپهااطیکل ح.. بزرگ بودیلی خیلیخ..می باغ شدوارد
  .. قرار داشتالی ویم وسط باغ درست رو به رو بزرگ و خوشگل هی اب نماهی..بود

  
  ..نقابتو بزن: گفت ارشی که کمی بوددهی نرسالی به وهنوز

  
  .. اومدیبهش م.. هم مال خودشو زد ارشیک.. تکون دادم و نقابمو زدمسرمو

  
  .. گرفت به طرفم و منتظر نگام کردبازوشو

  
  ..ه؟یچ: انداختم باال وگفتم ابرومو

  
  ..ریبازومو بگ.. ندارههیچ:وگفت  تکون داد بازوشو

  
  ..چرا؟-
  
 سرمون ریخ..ریبازومو بگ.. جر و بحث ندارمایبهار حال و حوصله : وگفت رونی حرص نفسشو داد ببا

  .. مثالمینامزد
  

 دستمو ی حرفچی بدون هنی همیواسه .. بحث کردنو باهاش نداشتمی خودم هم حال و حوصله شییخدا
  ..بردم جلو وبازوشو گرفتم

  
  .. تعجب نگام کردبا
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  ..ه؟ی چگهید :گفتم
  

  ..ی درخواستمو قبول کردی راه بندازی بحثنکهی شده بدون ای فقط تعجب کردم که چیچیه--
  

  ..الی تو ومیرفت..اون هم اروم حرکت کرد.. ندادمجوابشو
  

  .....باغ وحشه؟؟؟؟؟؟.. روووووونجای اوه ااوه
  

  ..؟می درست اومدیمطمئن: گفتم ارشی گوش ککنار
  

  ..چطور؟..اره: کرد وگفت نگام
  

 به نکهی از اشتری بنجایاخه ا: کردم گفتم ی خوش نگاه می الکی که به اون ادمای زدمو در حالپوزخند
  .. کجاست؟گهی دنجایا..ههی جنگل شبای باشه به باغ وحش هی شبزادی ادمیخونه 

  
 صداش ی از رویول.. نه ای هی عصبان بدم که االنصی تشخی تونستم به خوبی نقاب رو صورتش بود نمچون

  .. حالش گرفته شدهی حسابدمیفهم
  

  ..گهی بهت نمیزی چی کسیتو اگر نظر ند: دیغر
  

از ترسم رفتم پشت ..دی به طرفمون دوتی جمعنی از بی چنی عیکی دفعه هی.. هم رفت جلوبعد
نه بابا خود ..ی انگورلی گورنی داشت درست عکلمی ههی برق رچراغی تنهوی قد داشت عهی اروی..ارشیک

  .. بودی انگورلیگور
  

  ..ادی که مکلشیبه قد و ه.. باغ وحشتونه اره؟ی سرکرده نمیالبد ا: گفتم ارشی گوش ککنار
  
  ..خفه شو بهار: لب گفتری خشم زبا
  
  .. بودسادهی درست جلومون والهی بهش نگفتم چون اون گوریزیچ
  
خوش ..ایسالم اقا ک: گفت ی کلفتی دست داد و با صداشاری که رو لباش بود با کی لبخند پت و پهنبا

  .. پسریاومد
  

 بگو خفه یاوه اوه حاال ه.. اون دردم گرفتی که من به جاارشی زد پشت کمر کنی هم همچبعدش
  ..حقته..شو

  
  ..ای گل کاشتشهیمثل هم..ی دادبی ترتیعجب مهمون..ممنونم.. جانیسالم اس: هم لبخند زد وگفت ارشیک
  

  .. دست و دلباز شدمیادی زنباریاره ا:ک زد وگفت  چشمیاس
  

  ..اب دهنمو قورت دادم.. به من افتادنگاش
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  ..؟ی کنی نمی خانم خوشگله رو معرفنیا: گفت ارشی من چشماش برق زد ورو به کدنی دبا
  
 چه طرز صحبت کردن با نامزده نی بهش بتوپه که اارشیاالنه که ک.. حرفش اخمام رفت تو همنی ابا
  .. دارم منی خامالی چه خیول..ه؟من
  
  ..نامزد خوشگلم بهار.. کنمی میمعرف: لبخندش پررنگتر شد و دستشو گذاشت پشتمو گفت ارشیک
  

  .. خانمدیخوش اومد..یچه عال: ابروشو انداخت باال و دستشو اورد جلو یاس
  

  ..یمرس: کلمه گفتم هی گرفتم و دهی دراز شده ش رو ناددسته
  

 به ی نگاهمی عقب و ندی لبخندشو جمع کرد و دستشو کشعیچون سر..رد تو ذوقش خوی بدجورانگار
  .. انداختارشیک
  

 خوندم که ی از نگاهش می نگفت ولیزیچ..نگاش کردم.. پشتم بود که اروم پشتمو فشار دادارشی کدست
  ..ومدهی کارم خوشش ننیازا

  
  .. دارم؟ی انگورلی گورنی درک من چکار به ابه
  

 ازتون به نحو احسنت گمیبه بچه ها م.. جانایبفرما ک: کرد وبه اونطرف سالن اشاره کرد یا تک سرفه یاس
  .. کنندییرایپذ
  

  .. اون سمتمی رفتیی تشکر کرد و دوتاارشی کی نگفتم ولیزی که چمن
  

 سالن رو روشن کرده بود ی فضای کمیلینور خ.. اونور به اطرافم هم نگاه کردممی رفتی ممی داشتیوقت
 از پسرا که بلوز هم تنشون نبود ی زده بودن به صورتاشونو و بعضبی و غربی عجی ماسک های سرهیه هم..

  .. از دخترا هم که نگم بهترهیو با شلوار بودن بعض
  
  ..دنی رقصی داشتن مرسرشونی و مثال خدنی لولی مگهی همدیتو
  

  ..کر کنده بووووددددد..دی کشی مغی گوشت جخی داشت بیکیانگار ..یچی هگهی هم که دکی موزیصدا
  
  .. اون شروع کردی گفتم ولی نمیچیه.. منم کنارش نشستمی نشست رو صندلارشیک
  

  ..؟ی بود کردی چه کارنیا--
  

  ..کدوم کار؟:  گفتم لکسی ریلی کردم وخنگاش
  

  ..؟ی جوابشو دادیچرا اونجور..؟یچرا باهاش دست نداد.. نزنیخودتو به نفهم--
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  .. بودشیادیهمونم ز.. بپرم بغلش ماچش کنم؟یتوقع داشت..هه: گفتم ی مسخرگبا
  
  .. شد؟ی ازت کم می چی دادیاگر بهش دست م..ای کنی می من بازی با ابرویبهار دار: خشم گفت با
  
  .. دست بدم؟یابونی من به اون غول بستی تو مهم نی برایعنی-
  
  .. خوردت کهینم..مهم نبود هم دتی بوسی اگر میحت..معلومه که نه: گفت ی لحن محکم و جدبا
  
  .. شدیاصال باورم نم.. بود؟رتی غی انقدر بیعنی.. حرفش شوکه شدمنی ااز
  

  ..اریبلند شو مانتو وشالتو در ب..چرا خشکت زد؟: کردم که گفت ی بهت زده داشتم نگاش منطوریهم
  
 یوقت.. کردی م نگم و سکوت کنم چون هر حرف من اوضاع رو بدتریزی دادم چحیترج.. خودم اومدمبه

  .. کنم؟تی پس چرا خودمو اذرهی نمنی تو سنگه و تو سر اخی مدنی کوبنی من عیحرفا
  

  .. کارو کردم و نشستمنیهم.. شال رو عمرااااااای ولارمی در ممانتومو
  

  ..اریزودباش درش ب..؟یاوردی در ننویچرا ا:دی قرار نگرفته بودم که بهم توپی خوب رو صندلهنوز
  

  .. کرده بودمیعصبان.. بهش نگفتیچی هشهینم..ستیگارامشب دست بردار ن اننی ارینخ
  
 نی همادیاگر خوشت نم..ارشی دارم کی شال رو از رو سرم بر نمنیمن ا:  گفتم ی لحن فوق العاده جدبا

  ..رمی منجایاالن ازا
  

اصال هر ..هبذار باش.. خبیلیخ:بعد هم از جاش بلند شد و گفت .. لحظه با خشم زل زد تو چشمامچند
  .. خواد بکنی که دلت میغلط

  
  ..؟یریکجا م: رفت که گفتم ی مداشت

  
  .. گردمیبر م.. ندارهیبه تو ربط: که پشتش به من بود گفت ی تو هوا تکون داد و در حالدستشو

  
 ی ازش نمنوی و تنها نبودم که ابی غرنجایاگر ا..ی و صد سالم بر نگردی خوام بریم: تو دلم گفتم ..رفت

  ..دمیسپر
  

  ..دمی خندی صدا بهشون می کردم و بی وخل و چله جلوم نگاه می وحشی به ادماداشتم
  
 ی و دور خودشون مدنی کشی مغی ها جوونهی دنی پسر و هر دوتاشون عهی بود بغل دهی دختره پرهی

تره  دخهی.. دادی و دستاشو تو هوا تکون منی بود کف زمدهی اون طرفتر خوابی پسر هم کمهی..دنیچرخ
  .. پسرهی و نشست رو پادیبعد هم دورش چرخ ..دی کشی مغی بود و جسادهیهم رو به روش وا
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 وی گربه رو بسته بود پشتش و مهی ی دم مصنوعشونیکی.. دادنی رو انجام منای مشابهه همی هم کارهاهیبق
 گهی دنجایا..دشی بوسی از پسرا و داشت میکی دختره هم نشسته بود تو بغل هی.. کردی مویم

  ..کجاست؟؟؟؟؟
  

 از دم ایخدا.. نوونهیتابلو بود خل ود.. خواستم از خنده منفجر بشمی مگهی ددمی دی مناروی ای وقتخب
  ..شفاشون بده

  
 ای نجای خدا ایوا..دمی خندی دهانمو میدستمو گرفته بودم جلو.. زور خنده اشک به چشمام نشسته بوداز
  ..ستیحالت خارج ن دونیاز ا.. باغ وحشای خونه ست وونهید
  

  .. افتادالی دفعه نگام به در وهی دمی خندی که داشتم به اون جمع خل و چل مهمونطور
  
 دهی و اتو کشکی شیلی خپشیت.. داشت اومد توی و نقره ای نقاب مشکهی صورتش ی مرد قدبلند که روهی

 ی سمت من ولادیه م کردم داریاحساس م.. سالننطرفی به جمع انداخت و بعد هم اومد اینگاه..بود
  .. کردینگام نم

  
  .. اومد طرف منیداشت م..درسته .. داشتی و محکم قدم بر منیی انداخته بود پاسرشو

  
 لبخند هی ی حتنکهی بدون ایول.. بهش انداختم که اونم نگام کردی نگاهمین.. نشستمی کناری صندلیرو

  .. بکنه روشو برگردوند ی توجهایبزنه 
  

 نداشت و انقدر هم نوی اپهی تنجای کس اچیاخه ه.. کنهی فرق منجای ایگار به کل با ادماان.. بودبی عجبرام
  .. کردی توشون فرق منی ای بودن ولدهیهمه جلف و اجق وجق لباس پوش.. و خشک نبودنیسنگ

  
اگر .. ستوونهی دگهی جور دهی نمیالبد ا.. اومدی نمنجای نبود که انای ازایکیاگر ..الی خیب: دلم گفتم تو

  .. فهممیبلند بشه بره وسط م
  
  .. خبدهیتازه رس..هی مثل بقشهی بعد منمیحتما ا.. فکر لبخند زدمنی ابا
  
 ی که همون اقامی هم بغل دستیکی.. از اون خوش رنگاشو برداشتمیکی.. شربت گرفتن جلومینی سهی

  ..زیمرموز بود برداشت و گذاشت رو م
  
اره بوش ..بو کردم..دهی می بد و تندی بوهی دمیستم بخورم که د دهانم و خوای شربت رو بردم جلووانیل

  ..بد بود
  

  .. تو همدمی کشابروهامو
  
  ..دهی مییچه بو..ه؟ی چه زهرمارگهی دنیا.. اه: گرفتم جلومو نگاش کردم و گفتم وانویل
  

  ..همون زهرماره: گفت ییرای مردونه و گیصدا
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  .. مرموزه بودارویهمون .. تعجب نگاش کردمبا
  

  ..ش؟ی خوریپس چرا نم: پوزخند زد وگفت دی نگاه منو رو خودش دیوقت
  
  .. زنمی لب بهش نمهیتا ندونم توش چ: گفتم زوی کوبوندم رو موانویل
  

  .. مشروب--
  

  ..؟یچ:بهت زده گفتم .. کردمهنگ
  

  ..خب توش مشروبه..ه؟ی توش چی بدونی خواستیمگه نم..مشروب: کرد تکرار
  
  ..واقعا؟-
  
  .. کننی مهمونا پخش منی شربت بنیمشروب رو ع...نایچه راحتن ا.. نگاه کردمنوای لبه
  
  .. و نخوردمشدمیخداروشکر زودتر فهم: لب گفتم ریز
  

  ..؟یمگه تا حاال نخورد: که گفت دمی شنصداشو
  

  ..رینخ: گفتم نیهمچ
  

  ..تعجب نداره که..ه؟یخب مگه چ.. برگشت و با تعجب نگام کرداروی که
  
  ..؟ی خورینمشما چرا -
  
  .. ندارملیم:  نگاه کرد وگفت وانشی لبه
  
 نی همرنگ ای شدی وسط و می رفتی باال و تو هم می دادی وگرنه تا تهشو می ندارلیاره م: دلم گفتم تو

  ..جماعت
  
  .. به طرفمادی داره مارشی کدمی دور داز
  

  .. که کنارم نشسته بود اروم از جاش بلند شد و رفت اونطرفی مرداون
  
  .. اون نشستی اومد و سرجاارشیک
  

  .. نداشتی حالت عادانگار
  

  ..دنیساله بود بلند بلند حرف زدن و خند24 ای 23 دختر جوون حدودا هی که شی کرد با بغل دستشروع
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 نی کردم ایسع.. کرد ناراحت شدمی کارارو منی در حضور من انکهی ازای توجه بودم ولی ببهش
 دستش بود داشت از اونجا رد ای از همون کوفتینی سهی از مستخدما که یکی..ماری خودم نیرفتاراشو به رو

  .. برداشتوانی لهی جلوشو گرفت و ارشی شد که کیم
  
  ..بخور..زمی عزایب: گفت یبا لحن کشدار.. رو گرفت جلوموانی خمارش نگام کرد ولی چشمابا
  

  ..ستمی اهل مشروب ن منی دونیخودت که م.. خورمینم: تو هم وگفتم دمی کشابروهامو
  

  .. حرف من خنده داشت؟یکجا..یرو اب بخند.. گرفت باالوانوی زد و لقهقهه
  

 هی ی مهموننی ایمشروب تو..شربته.. ستی که مشروب ننی ازمیعز: گفت دی خندی که هنوز می حالدر
  ..زمی بخور عزایب..شهی مهمونا سرو منی داره که همون موقع بیزمان خاص

  
 شهی منمیاخه به ا.. خوردی زد حالم ازش بهم می حرف می با لحن کشدار و حالت مست وینجوری ایوقت

  ..گفت مرد؟
  

  .. ازش گرفتموانویل.. خورمیاگر شربت باشه که م.. تشنه م بودیلی خشییخدا
  

 خواد ی دلش می بذار هر غلطالی خیب.. کنارم و دوباره رفت تو فاز هرهر و کرکر با اون دخترهنشست
  ..بکنه

  
  .. اوردم باالوانمویل.. کردمی طور که اطرافمو نگاه منیمه
  
 پا ی ما نشسته بود و پا رویدرست روبه رو.. دهانم بود که نگام به همون مرد مرموز افتادی جلووانیل

  ..انداخته بود و زل زده بود به من
  

چرا ..چشمام گرد شد.. نه تکون دادیدستشو اروم اورد باال و به نشونه .. کنمی دارم نگاش مدی دیوقت
 هی کرد یانگار داشت بهم اشاره م..بازم همون کارو تکرار کرد..منظورشو نگرفتم.. کنه؟ی مینجوریا

  .. دارهی کمبودهی هی مثل بقنمی البد االی خیب.. کردم؟یمگه داشتم چکار م.. رو نکنمیکار
  

  .. حال اومدگرمیج..وشمزه بود که چه خیوا..شربته البالو بود..دمی دادم باال و تا تهشو سرکششربتو
  
 دور چشممو اطراف سالن هی.. اونجا نبودیول.. و دوباره به همون مرد نگاه کردمنیی اوردم پاوانویل

  .. زد؟بشی دفعه کجا غهی..نبود که نبود..ری نخیچرخوندم ول
  
دختره هم اون .. زدی دختره و تو گوشش حرف میدستشو انداخته بود دور شونه .. نگاه کردمارشی کبه

  ..دی خندی و خودشو چسبونده بود بهش وبلند بلند مارشی رفته بود توبغل کیکه انگار از خداش بود حساب
  

 هر چه قیخال.. دخترا داشتننی رو همارشی کاقتیل..ه؟ی قهقهه زدنتون واسه چگهید.. کوفتخب
  ..واال..قیال
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خاک تو ..نا نداشت حرف بزنه..د شی هوش میداشت ب.. زدم تو پهلوش که برگشت و نگام کرداروم
  ..سرت

  
  ..ه؟یچ--

  
  ..نگرانشم.. خوام به مامانم زنگ بزنمی بده متویگوش-
  
  .. در اورد و داد دستمشوی گوشبشی لب غرغر کرد و از تو جریز
  
 که نیی پایطبقه ..چشم چرخوندم.. اومدی باز سر وصدا می جام بلند شدم و رفتم اونطرف سالن ولاز

  ..ستی معلوم نی شلوغنی ایاگر باشه تو.. نبودیاتاق
  

  ..اونجا حتما صدا کمتره..بهتره برم باال.. به پله ها افتادچشمم
  

  .. و به اطرافم نگاه کردمستادمیا..  باالرفتم
  

  ..چه خبره؟..شهی مدای اتاق پنجای تا دلت بخواد ااوهوووووو
  

  ..ولیا.. باز شددمی کشنییه پا در سوم رو کی رهی دستگی اتاق اول و دوم که بسته بود ولدر
  

  .. خدایوا..رونی بدمی پرعی و سردمی فوق بنفش کشغی جهی دمی که دیزی از چی تو ولرفتم
  

 تونستم اون صحنه رو از سرم بندازمش ی کردم نمیهر کار م..نفسم بند اومده بود..سادمی واواری دکنار
  ..رونیب

  
  .. خدایوا.. پسر و دختر لخت تو بغل هم داشتنهی
  
 نجاید اخه ا.. زننی حرف موونی مثل حای کنند ی رفتار موونی مثل حایهمه .. قانون جنگل رو داره؟نجایا

  ..شمی موونهیدارم د..کجاست؟
  

 کردم یجرات نم.. زنگ بزنمنجایبهتره هم..دمی دست کشمیشونیبه پ.. کنهی کردم سرم درد می ماحساس
  .. درست مثل جهنمهنجایا..نمی صحنه ها ببنجوری ازا بازدمی ترسیم.. اتاقانی کدوم ازاهیبرم تو 

  
  .. دوتا بوق مامان جواب دادیکیبعد از .. رو گرفتمشماره

  
  ..الو--

  
  ..؟یخوب..الو سالم مامان-
  

  .. مادر؟یچرا زنگ زد.. شده؟یچ..؟ی تو خوبزمیخوبم عز..سالم دخترم--
  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

99

  .. حالتون خوبه؟نمیدم ببزنگ ز.. مامان نگرانتون شدمستی نیزیچ: زدم و گفتم لبخند
  

  .. گذره؟یبهت خوش م..اره مادر خوبم--
  
 نوی کردم لحنم ای سعیپوزخند رو لبام بود ول.. همون در متوقف شدینگام رو.. اطرافم نگاه کردمبه

  ..معلوم نکنه
  

کرده  لی با کماالت و تحصی مهمونا ادمایهمه .. بودمدهی رو ندیی جانیتو عمرم همچ.. مامانهیعال :گفتم
  ..نی شنوی میزی چهی گمی میزی چهیاصال ..هستن

  
همه ش .. گذرهیخب خداروشکر که بهت خوش م..واقعا دخترم؟ :دیچی پی شاد مامان تو گوشیصدا

  ..ادی از اونجا خوشت نای افتهی بینگران بودم نکنه برات اتفاق
  
  ..هی باحالی درد نکنه واقعا جاارشیدست ک.. فوق العاده ستنجاینه مامان ا-
  
 ی خر هم عرعر منی پرن عی منیی قورباقه باال پانی باال عرنی مواری از دمونی منی دلم ادامه دادم همه عتو

 امشب ارشی کگمیمن م.. گذره؟ی باغ وحش بهش بد مرهیمگه ادم م.. واسه خودشهیکال باغ وحش..کنن
  ..گهی دناستی از ایکیاونم ..هینجوریمثل خفاش شب شده پس بگو چرا ا

  
  ..؟یگی نمیزی چگهیچرا د..بهار: مامان منو به خودم اورد یصدا

  
  ..دی کشری رفت و تو سرم تیاهی دفعه چشمام سکی موقع همون

  
  ..اخ: به سرم گرفتم وناخواسته گفتم دستمو

  
  ..الو..بهار حالت خوبه؟..الو :دیچی پی نگران مامان تو گوشیصدا

  
 نجوری چون من به اهیعی خب طبی کنه ولیکم سرم درد م هی سر و صداست نجایاز بس ا.. خوبم مامان-

  ..شهیکم کم خوب م..جاها عادت ندارم
  
  ..مواظب خودت باش..نگرانتم دخترم-
  

 با ی کارگهیقربونت برم د..باشه مامان جان: ندم گفتم ی دوباره سوتنکهیواسه ا.. شده بودشتری دردم بسر
  .. منتظرمهارشیک..؟یمن ندار

  
  ..زود هم برگرد.. مراقب خودت باش گمیم مباز..نه دخترم-
  
  ..خداحافظ..دیشما هم مواظب خودتون باش..باشه مامان جان-
  
  ..خدانگهدارت دخترم-
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 به دمیچسب.. رفتجیخواستم برم طرف پله ها که سرم گ..می دستفی رو قطع کردم و گذاشتم تو کیگوش
  ..دمی دیهمه جا رو تار م..د بودهی فای بیچندبار چشمامو باز و بسته کردم ول..وارید
  

چرا ..اد؟ی داره سرم میی چه بالایخدا.. زننی کشن و داد می مغی همه دارن جنیی کردم پای ماحساس
  ..شم؟ی مینجوریا

  
صورتم عرق کرده ..دی کشیسرم سوت م..دی چرخیانگار داشت دور سرم م.. راهرو و اطرافم نگاه کردمبه

  ..سمینا نداشتم وا..بود
  

 برم دیبا.. نبود که به دادم برسهی کسنجای وگرنه انیی برم پای جورهی دیبا.. جدا کردمواری د ازخودمو
  ..رمی می خدا دارم میوا..ارشی کشیپ

  
 از اتاقا باز شد یکیهمون موقع در ..سرمو با دستام نگه داشتم..دمی اولو که برداشتم دور خودم چرخقدم

با دستم چشمامو ..نمی کردم صورتشو ببیسع..رونی ازش اومد بکلی هی مرد قد بلند و قوهیو 
  .. بزرگ بودیلی هم خکلشیه.. داشتیصورت خشن..دمیمال

  
  .. کرد ی درد می طرف هم سرم حسابهیاز .. بودمدهی اون لحظه واقعا ترسی توراستش

  
  ..رهی مجیسرم داره گ.. تونم تعادلمو حفظ کنمینم..دیاقا کمکم کن: لب گفتم ری زفقط

  
ناخداگاه رفتم .. بودمدهیاز صداش ترس.. زد و اومد به طرفمی وحشتناکیقهقهه ..ر شده بود تانگاهم
  ..عقب

  
 زمی عزایب..ی خوشگلیچه کوچولو.. جااااااانیا: گفت ی زمخت و کلفتی با صدادی خندی که مهمونطور

  .. کنمیخودم کمکت م
  

  ..یعوضولم کن ..دست به من نزن..ولم کن :دمی کشغی که بهم خورد جدستش
  
 خوام کمکت یم..زم؟یچرا ولت کنم عز: وگفت دیدستمو کش.. بود شی حالزای چنی مگه ااروی یول

  ..زمی عزایب.. مثل روز اولتی چکار کنم تا بشدی دونم بای تو اتاق خودم ممی برایب..ایب..کنم
  

 از یول.. خواستمی زدم و کمک می مغی جدمی کشی که خودمو عقب میدر حال..دی کشی مدستمو
  .. کمکم؟ادی ادم بود که بی کوونی اون همه حنیاخه ب..؟یک
  

 که ازش اومده ی بلندم کرد و پرتم کرد تو همون اتاقنی حرکت از رو زمهی با امی همراهش نمدی دیوقت
  ..درو قفل کرد و به طرفم اومد..رونیبود ب

  
  .. م هم گرفته بودهی به حال االن که گری تار بود وادمی دشینجوریهم
  

 نی ای همه دختر تونیا..؟یبا من چکار دار..توروخدا دست از سرم بردار: شدم التماسش کنم مجبور
  ..ولم کن..گهی دیکی برو سروقت ختهی ری لعنتیالیو
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 نی تخت و ایپشتم خورد به باال.. و رفتم عقبدمی کشی بلندغیج.. هامو گرفت و پرتم کرد رو تختشونه

 ی راهگهید... تمومهگهی دنکهیحس ا.. اخر خطمنکهیحس ا..دیچیجودم پ بود که تو تمام ویهمون حس بد
  ..ندارم

  
معلومه هنوز دست ..زم؟یچرا تو نه عز: که گفت دمی کثافت هم اومد رو تخت و صداشو شنی کهی مرتاون
 هیتا تو که مثل .. چشم و گوش بسته و دست نخورده م؟ی من عاشق دخترای دونستیم.. بهت نخوردهیکس

 ردم کداتیتازه پ..چرا برم سروقت اون کرم خورده هاش؟.. دارم نجای رو ایمونیخ م سربیس
  .. جاااااانیا.. بشه امشبیچه شب.. کارا دارمیلیباهات خ..زمیعز
  
 یقلبم انقدر تندتند م.. بترسمشی از پشی شد بی زد باعث می که مییبا حرفا.. چکار کنمدی دونستم باینم

 و کمرم یشونیعرق سرد رو پ...دی لرزیسرتا پام م..رونی م بزنه بنهیتو س کردم االن از یزد که حس م
  .. بسته بودخیدستام ..نشسته بود 

  
 رو تحمل یی ابروی خفت و بنینذار ا.. ابرو بشمینذار ب.. وراحتم کنری االن جونمو بگنی همایخدا
 ینجورینذار ا..ری ازم نگموی پاکای خداشهی دختر پاکهی ییتموم دارا..ری ازم نگزموی همه چایخدا..کنم
 نذار گناه ایخدا.. عمر تحمل کنمهی رو یی ابروی بنی گناهه پس نذار ننگ ای خودکشی گفتایخدا..بشه

  ..نذار..کنم خدا
  
 ری چون تقدشهی که بخواد بشه می کاریول.. خواستمی زدم و ازش کمک می خودم حرف می دلم با خداتو
  ..چون تموم راهها برام بسته شده.. نوشته شدهنطوریچون از قبل برام ا.. خوادی منویا

  
 ی و کمک مدمی کشی مغیمنم از ته دلم ج.. رفتی و قربون صدقه م مدی بوسیسر و صورتمو م.. رومافتاد

  ..خواستم
  

 هیخواستم بلند شم که برگشت و .. و از روم بلند شددینعره کش.. اوردم باال و به صورتش چنگ زدمدستمو
کم کم حس .. که داشتم وضعم بدتر شدجهیسرگ..افتادم رو تخت ..محکم خوابوند توصورتم یلی خی دهیکش

  ..صداها برام مبهم شده بود..نهی بی رو نمیی جاگهیکردم چشمام د
  
 تنشو یگرما ..دی کشی به تن و بدنم مفشویدست کث..لباسم از وسط پاره شد..دی لباسمو گرفت و کشی قهی

  ..رو پوست تنم حس کردم
  
و .. کنه که باز هم کردی داره کمربندشو باز مدمی اخر با تمام توانم چشمامو باز کردم و دی لحظه تو
  .. و از هوش رفتمدمی نفهمیچی هگهید..
  

 چشمام و سرمو بلند یدستمو گرفتم جلو..باعث شد چشمامو باز کنم.. افتاب که خورد تو صورتمنور
  ..با نوک انگشتام چشمامو ماساژ دادم..کردم

  
 روم دی سفی مالفه هی..به خودم نگاه کردم.. کس تو اتاق نبودچیه..من کجام؟.. اطرافم نگاه کردمبه

  ..من چرا لختم؟..ایخدا..چشمام چهارتا شد..اروم مالفه رو زدم کنار.. شده بوددهیکش
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  .. کنمی چکار منجای افتاده و ای چه اتفاقشبی دادی بادمی کردم یسع.. تنم نبودیچیه
  
اون مرد نقاب ..اون حرکات ..وونهی دیاون ادما.. به مغزم هجوم اوردنشبی دیه تموم صحنه ها دفعهی

نه ..منو اورد تو اتاق و .. اشغالی کهیاون مردت..ادمهیاره ..واون مرد..و..تلفن..ارشیک..دار مرموز
  ..ایخدا

  
 تو چشمام حلقه اشک..دی کشی مری از همه دل و کمرم تشتریب.. کرد یتنم درد م.. جام نشستمتو

  .. نهایخدا..نه ..نه..بست
  
  ..دینباااااااااا..نه.. افتادی اتفاق منی ادینبا..نهههههه :دمی کشغیج
  

اخه .. شدی مینجوری ادینبا..دمی کوبی و با مشت به تخت مدمی کشی مغی کردم و جی هق مهق
  ..چرا؟..چرا من؟..چرا؟

  
  .. سکوت اتاق رو برهم بزنه هق هقمی گذاشتم رو زانوهام و گذاشتم صداسرمو

  
 نجای هرچه زودتراز ادیبا..چطور؟.. ننگ رو چطور تحمل کنم؟نی داشتم حاال ای کم بدبختخودم

 تا از دستت راحت یری بمیاله..ادی بدم مارشی از همه از کشتریب.. متنفرمنجایاز ا.. باشمنجای ادینبا..برم
  .. جهنم؟نی ا تویچرا منو اورد..؟ی کردنکارویچرا با من ا..بشم

  
دوتا کمد تو .. گشتم که بپوشمی میزی چهیدنبال ..تموم تنم خورد بود.. حال زار از رو تخت بلند شدمبا

با حرص .. لباسا زنونه بودیهمه .. درو باز کردمیکیاون ..مردونه بود.. بازکردمشونویکیاتاق بود در 
 ی مهیهمونطور که گر...یسر روهیداشتم با  مانتو و شلوار برهی نشونی و از برونی بختمیوخشم همشونو ر

وگرنه ازاونجا .. تونستم بدوم چون نا نداشتمینم..دمیلباسارو پوش..دمی لرزی مهیکردم و از زور گر
  .. و راحت بشمرمیتا بم..افتمی تا از نفس بدمی دویانقدر م.. کردمیفرارم

  
 دی بامهیشونی که رو پی ننگنیبا ا..کار کنم؟ حاال من چایخدا :دمی پر از درد سرمو بلند کردم و نالی دلبا

  .. شد؟ینجوریچرا ا..چکار کنم؟
  
 مشت هی موند و ی مثل جنگل مشبی که دییالیو..رونی پشت دست اشکامو پاک کردم و از اتاق رفتم ببا
 چه خبر نجای اشبی شد دی باورش میک.. بودن توش امروز تو سکوت غرق شده بودختهی ری وحشوونیح

  ..بوده؟
  
  ..نییدستمو گرفتم به نرده ها و اروم رفتم پا.. به طرف پله ها رفتم ی حالی ببا
  

  .. گرفتم و برگشتم خونهی تاکسهی رفتم و ابونیتا سر خ..رونی بزنم بی لعنتیالی تونستم از اون وباالخره
  
 یادما نگاه م و رونی و همونطور که به بنی ماشی نشسته بودم و سرمو چسبونده بودم به پنجره ی تاکستو

  ..ختمی ریکردم پشت سر هم اشک م
  

  ..شکسته بود..اون بهار سابق نبود.. بهارنی اگهید.. تا اسمون فرق کرده بودنی زمروزمی من با دامروزه
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 نیی اب خوش از گلوت پاهی ذارم ینم..ارشی کنم کینابودت م.. اونهرهیهمه ش تقص..ارشی کفقط
  ..ی کنم چون خوردم کردیخوردت م..یم کرد چارهی کنم چون بی ت مچارهیب..بره

  
  ..حالش بد نشده باشه؟.. کجا بودم؟شبیبگم د.. مامانو چکار کنم؟حاال

  
  ..ارمی ش رو بهیرو به راننده گفتم صبر کنه تا برم از تو خونه پول کرا.. خونه نگه داشتی جلویتاکس

  
  .. زنگ فشردمیمو روانگشت..دی لرزیدستام م.. شدم و به طرف در رفتمادهی پنی ماشاز
  

  .. اصال خوب نبودحالم
  
 خالف ان گروه با خبر ی کارهاقیاز محل دق.. خارج شد و به طرف پشت ساختمان حرکت کردالی از وایار

  ..بود
  

  .. صدا به ان سمت رفتی ش را در اورد وارام و باسلحه
  

  .. شدی مدهی دی مخصوص از همانجا هم به خوباتاق
  

  .. شدی مخفواری و پشت ددی خودش را کنار کشعی سرایار.. اتاق باز شد در
  

  .. نبودیخبر..دی به انطرف سرک کشواریاز کنار د.. را به صورتش زد و اسلحه ش را در دست فشردنقابش
  

در را باز .. اطرافش را نگاه کرد ..پشتش را به در چسباند.. شد و به سرعت به طرف در اتاق رفتخم
  ..ا بستوارد اتاق شد و در ر..کرد

  
  .. حال تمام حواسش را جمع کردنی روشن بود با امهی راهرو نیفضا

  
 ینفس نفس م.. شدی مخفواریپشت د..دی دو نفر به گوشش رسی گفته گویصدا.. راهرو گذشتاز
 نهی شدن ان دو نفسش را در سکی کرد ارامتر نفس بکشد با نزدیسع.. دو مرد بودی گفتگویصدا..زد

  ..حبس کرد
  

  ..؟یل کرددرو قف--
  

  .. نه بابا ولش کن--
  

  ..شه؟ی می چی دونی بفهمه میاگه اقا اس..؟یچرا قفلش نکرد--
  

 شهی نممیای بمی بردی بایه.. سپرده به ما و خودش رفته عشق و حالزویهمه چ.. خواد بفهمه؟یاز کجا م--
  ..الی خیب.. بدمکی کشرونی برم بدی باز باگهی دقهی دق5..که هر دفعه قفل در رو بندازم
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 قرار داشت وانها نتوانستند او را کی در قسمت تارایار.. رد شدند ای اری تر شد از جلوکی نزدشانیصدا
 گردن عیسر.. دی از انها کوبیکی درست پشتشان قرار گرفت و با پشت اسلحه محکم به گردن ایار..نندیبب

 شده بودند ری غافلگای ارتوسطو نفر که هر د.. را به گردن او وارد کردی را هم گرفت و ضربه بعدینفر بعد
  .. افتاده بودندنی زمی روهوشیحاال ب

  
 یرو.. ان دو را بست ی اورد و دست و پارونی شانه ش بود طناب را بی که روی کوچکفی کی تواز

 نداشت دی همان قسمت که دواری دیگوشه .. دهانشان چسب زد تا هر وقت بهوش امدند سر و صدا نکنند
  ..نهان کردانها را پ

  
 در همان قسمت از یگریدر د.. اتاق رفتیی انکه وقت را هدر دهد از راهرو گذشت و به قسمت انتهابدون

  .. نگاه کردشیبهت زده به روبه رو..ارام در را باز کرد..اتاق قرار داشت
  

  .. قرار داشتنجای که گزارش شده بود ای ان محموله ای همه
  

  ..سرهنگ خبر دهد را در اورد تا به شی گوشعیسر
  

  ..الو--
  
  .. هستمایار..سالم جناب سرهنگ..الو-
  

  ..؟یدر چه حال.. شد؟یچ..سالم سرگرد--
  
  ..د؟یی فرمای میچه دستور..گزارش درست بود.. کردمدای محموله ها رو پیقربان محل نگهدار-
  

  ..یخسته نباش..دنی کارا رو انجام می هیبچه ها بق.. خب تو مراقب خودت باشاریبس--
  
  ..ممنون قربان-
  

 به اطرافش یعینگاه سر.. شددهی در اتاق نگاهش به ان سمت کشی صدادنیبا شن.. را قطع کردتماس
 سمت ینگاهش به پنجره .. شدهی بسته بندیدور تا دور اتاق پر بود از کارتون ها و جعبه ها..انداخت

به ان سمت ..ود شیتواند پشت انها مخف بلند بودندکه بی کافی به اندازه شیپرده ها..راست اتاق افتاد
  .. کردی و خود را پشت پرده مخفدیدو
  

  .. زدندی حرف مگری که در مورد محموله و بار زدن ان با همددی چند تا مرد را شنی اتاق باز شد و صدادر
  

  ..دی شنی را نمشی صدای شد کسی گرفته می سکوت بود و اگر تماسی روشهی هملشیموبا
  

  ..تراس..را نگاه کرد و پشتش برگشت
  

  ..پس اون تنه لش ها کجان؟..د؟ی عرضه ها چرا درو باز گذاشتیب--
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  .. بودننجای که اشی پقهی چند دقنیتا هم.. دونم اقاینم--
  

محموله اماده .. رو شما حساب کردمیخودیب..دیای هم بر نمکی کار کوچهیخاک تو سرتون که از پس --
  ..ست؟

  
  ..م؟یر بزن بایچه ساعت..بله اقا --

  
  .. گفتم؟ی چدیدیفهم..دی گند نزندیحواستونو جمع کن..3راس ساعت --

  
  ..بله اقا--

  
  ..بله قربان--

  
 به حالتون اگر یوا.. داشته باشهزوی همه چی سپردم هواروسیبه س.. سروقت مهمونارمی مگهیمن د--

  ..ام با ارزشه محموله برنیا.. کنمی مزتونیزری خودم ری دستانیبا هم..دی کنیخرابکار
  

  .. راحت باشهالتونیچشم اقا خ--
  

 صورتش ی نقابش را روایار.. رفتندرونی بسته شدن در نشان داد که انها از اتاق بی از چند لحظه صدابعد
  .. امکانش نبودی شد از در اصلی خارج منجای از همدیبا.. به تراس انداختیدرست کرد و نگاه

  
  ..طرافش انداخت به اینگاه.. تراس را باز کرددر
  
 الی وی کناری فضادی بانجای انجام دادم االی وتی که نسبت به موقعیبا محاسبات: لب زمزمه کرد ریز

  ..الیدرست سمت چپ و..باشه
  

 حرکت به ان طرف نرده ها کی حفاظ گرفت و با یدستش را به نرده .. داشت نی با زمی کمیلی خی فاصله
  ..دیپر
  

 یچند قدم دور شده بود که صدا.. از نگهبان ها نبودیخبر..ش نگاه کردبه اطراف..  نشستنی زمیرو
  ..پارس سگ ها بلند شد

  
 بدون فوت وقت از داخل ایار.. امدندیدو تا سگ با سرعت به طرفش م.. داد رونی را با حرص بنفسش

 که یریمس و با چشم ستادندی اشانیسگ ها اول سرجا.. در اورد و با قدرت پرتاب کردسی دوتا سوسفشیک
 سگ به همان و افتاد هر دنی زمی ها روسی که سوسنیهم.. ها پرتاب شده بودند را دنبال کردندسیسوس

  ..دندیسمت دو
  
 مواقع نجوری نداده بود اادمیاگر اون .. گرمدیدم نو: و لبخند زد دی کشیقی راحت نفس عمالی با خایار

  .. افتادمی مری با خودم داشته باشم االن بدجور گسیسوس
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 کامل برو زاتی با تجهتی ماموریریهر وقت م.. بهت بگم؟دی رو من بانای اونوقت ای سرگردرسرتیخ: (دینو
 ی واسه یری کامل مزاتی مجرما با تجهیواسه .. و اسلحه تی فقط خودت باشنکهینه ا..پسرخاله جان

اونجاست که ..کنوش ن قلمو جونه داداش فرامهی نیپس ا..سنیسگا عاشق سوس..نگهبانا و سگاشونم ببر
  ..)..ی نشونم دادی چه راه حلدی دمت گرم نویگیاخرش م

  
 حرفات به ی ولیستی ننجای انکهیبا ا..امان از دسته تو: لب زمزمه کرد ریز.. زد و سرش را تکان دادلبخند
  ..اشیالبته بعض.. خورهیدرد م

  
 به ی کرد و دستی باغ مخفی توی را پشت بوته گل هافشیک.. رفتالی اطرافش نگاه کرد و به طرف وبه

 غیمهمانان همچنان در حال رقص و ج.. شدالی صورتش جابه جا کرد و وارد وی و نقابش را رودیکتش کش
  .. بودنددنیکش

  
 تر و پست فی هم کثوونیاز ح..زادی اسم ادمفیواقعا ح.. گفت ادم؟شهید اخه به شماها هم م:  دل گفت در
  ..نیتر
  

 انجا نشسته بود ی از دخترهایکی درست کنار ی صندلی تنها روارشیک..نان انداخت به سالن و مهماینگاه
  .. نامزدش در کنارش نبودیول
  
 هوشی دانست ان شربت را خورده و االن بیم..دی مهمان ها ندنی او را بی تعجب به اطرافش نگاه کرد ولبا

  ..شده است
  

 معنا ی بتیدر کار او معصوم.. گفتیرا نم نی شغلش ای بود ولدهی را دتی نگاه ان دختر معصومدر
 ی دستش دهان به اعتراف نمری کدام ازمجرمان زچی و نگاه پاک بود که تا االن هتیاگر به معصوم..بود

  ..گشودند
  
نگاهش ..کالمش صادق بود.. کندی هستند فرق منجای که ایی گفت ان دختر با ادمهای به او می حسهی یول

  ..معصوم بود
  
 ی نبود با اشاره نکارهیاگر ا.. ذات ادما رو شناختشهی نگاه که نمهیبا ..هه:وزخند زد و گفت  افکارش پبه

  .. ضرب شربتو داد باالهی توجه ی ست که بنکارهی معلومه ایول.. خوردیمن اون شربتو نم
  

 نگاهش با نفرت..دی بوسی را مشی نشانده بود و لبهاشی پاهایان دختر را رو.. نگاه کردارشی به کدوباره
  ..کرد

  
 کدام تعادل چیه.. باال رفتی بلند شد و همراهه ان دختر به طبقه شی از جاارشی از چند لحظه کبعد

  .. خوردندینداشتند و تلوتلو م
  
برگشت و با .. شددهی به عقب کششی دفعه بازوکیبه طرف پله ها رفت که .. گذشتتی جمعنی از بایار

  .. نگاه کرد که دستش را گرفته بودیتعجب به دختر
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 ی نگاه مای و با چشمان خمارش به اردی خندیبلند بلند م.. نداردی ظاهر دختر معلوم بود حال خوشاز
  .. دختر محکم او را نگه داشته بودی ولدیدستش را کش..کرد

  
  ..ول کن دستمو: با خشم گفت ایار
  

کجاااااا اقا :فت  گی کرد وبا لحن کش دارزانی او اوی شد و خودش را به بازوکشی نزددختر
  ..ااااایب..می با هم خوش بگذروووووونایب..پههههههیخوشت

  
  .. هاهیعجب دختر سمج.. ول کن دستموگمیبهت م :دی لب غرری و زدی خودش را عقب کشایار
  

لباس فوق العاده .. داشتییبایظاهر ز.. مست کرده است ی که از حرکات و رفتارش معلوم بود حسابدختر
  .. به تن داشتنی به رنگ قرمز اتشیباز و زننده ا

  
 نی ان دختر سمج تر از ایبا خشم به دختر نگاه کرد و به طرف پله ها رفت ول .. دی دستش را محکم کشایار

  ..حرف ها بود
  
دختر دستانش .. خشک شدشی سرجاایار.. حلقه کردای پشت خود را به او رساند و دستانش را دور کمر اراز

 را ی مبهمیزهای لب چری و زدی مالیو حلقه کرده بود و صورتش را به پشت کمر او مرا محکم تر دور کمر ا
  .. کردیزمزمه م

  
  .. بوددهی رستی به اوج عصبانایار
  

 ییعجب رو..گهیول کن د: دختر را گرفت و با قدرت از دور کمرش باز کرد و با خشم داد زد دستان
  ..برو رد کارت..یچقدر سمج..ایدار

  
 کس چیه.. به راهرو انداختی بلند از پله ها باال رفت و نگاهی با قدم هاای ارنباری زد و ای قهقهه ادختر

  ..انجا نبود
  

 ییبه طرف در انتها.. به انها انداختینگاه..دی رسی اطراف به گوش می وداد از اتاق هاغی جیصدا
 باز ی بلندیدر با صدا..در زد به یاسلحه ش را دراورد و با پا لگد محکم..  بودشتریسرو صدا انجا ب..رفت

  ..واریشد و محکم خورد به د
  

 با مشت به صورت مرد ضربه زد وبه ارشیک.. شده بودندری با هم درگگری مرد دکی و ارشیک.. اتاق شدوارد
ان .. شناختی نافذ را می نقاب هم ان چشمان مشکیاز رو.. افتاد ماتش بردای نگاهش به ارنکهیمحض ا
  .. شده بودرهی تمام به او ختیو جد که با خشم یچشمان

  
  .. را شناختای اری هم به خوبی در حالت مستیحت.. او اشنا بودی برازشیهمه چ..ان صورت.. نگاهان
  
  ..ایآر: زمزمه کرد رلبیز
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ظاهرا مشت به سرش برخورد .. به صورتش زدی هم مشت محکمارشی مرد به طرفش حمله کرد که کان
  ..فتاد انی زمی روهوشیکرد چون ب

  
 تند از تراس رد یلی حرکت خودش را به پنجره رساند و خکیبا .. عقب عقب رفتارشیک.. جلو رفتایار

  ..دی نرده ها پریشد و از رو
  
  ..ستیا..ستیا..صبر کن..ارشینه ک: داد زد ایار
  

  .. به او اصابت نکردری و تدی پرنیی پاارشی همزمان کی کرد ولکی ش را نشانه گرفت و شلاسلحه
  
 را محاصره کرده اطی حسی پلیروهاین.. را نگاه کردرونی بلند به طرف پنجره رفت و بی با قدم هاایار

  ..بودند
  
  .. زد رفت پشت ساختمان ی که لنگ می در حالارشیک
  
 یخودت هم خوب م..؟ی فرار کنی خوای میتا ک: گفت رلبی کرد زی که با چشم دنبالش می در حالایار

 رتیباالخره گ.. ستدهی فایپس فرار ب.. کنم ی مداتی پی هم که باشای دننی ای اخرش هر کجایدون
  .. زودیلیخ.. زودیلیخ..ارشی کارمیم
  

 ی هی خانم همسارایهمون موقع سم.. جواب ندادی کسی پشت سر هم زنگ در رو فشار دادم ولچندبار
  ..ه نگاش به من افتاد تعجب کرد کنیهم.. رفتم جلو یبا نگران..رونی از خونه ش اومد بوارمونی به دوارید
  
 ی زنگ میچرا هر چ.. مامانم کجا رفته؟دی دونیشما نم.. خانمرایسالم سم: گفتم ی لرزون و نگرانی صدابا

  ..ده؟یزنم جوابمو نم
  

 یعنی ایخدا.. بودینگاهش پر از نگران.. به در خونمون انداخت و بعد هم زل زد به منی خانم نگاهرایسم
  .. شده؟یچ
  

 بود تازه 12ساعت ..ی مهمونی ظاهرا شما با نامزدت رفته بودشبید..ترم خودتو ناراحت نکندخ--
احمد اقا رفت دم در منم ..ه؟ی موقع شب کنیتعجب کردم که ا.. زنندی زنگ درو مدمی که دمی بوددهیخواب

 ننگرا بود و دهیرنگش پر.. بودسادهی در وایمادرت جلو..چادرمو سرم کردم و پشت سرش رفتم 
 وهنوز ی مهمونیحالش که جا اومد گفت تو با نامزدت رفت.. اب قند بهش دادموانی لهیاوردمش تو و ..بود

 دادم که ی مشیهمه ش دلدار..اصال حالش خوب نبود.. نگران بودیلی خیلیخداوک.. خونهیبرنگشت
 خاموش یل ومی نامزدت زنگ زدیچند بار به شماره ..ی گردی بر مینگران نباشه و هر جا که باش

 کرد که چرا گذاشته تو به ی کرد و خودشو لعنت می مهیهمه ش گر.. کردی مادرتو نگران مشتری بنیا..بود
 برگشت گفت چند یاحمد اقا رفت دم در وقت.. بود که زنگ درو زدن3ساعت حدودا  ..ی بری مهموننیا

 احمد اقا بهشون یهر چ..انمارستی خوب نبوده بردنش بتونیتا مرد بودن که بهش گفتن حال دختر همسا
ظاهرا ..رنی کشن و می راهشونو می حرفچی اونا بدون هدی بدیزی چی ادرسی اسممارستانی کدوم بگهیم

 دیگفتن شا..می هستوارتونی به دواری اومدن زنگ مارو زدن که دنیستی ندنی دیرفتن دم در خونتون وقت
 حالش بد شد و از هوش یمارستانی بی تو تودیشن درت مایوقت..می وبهش بگمیما از مادرت خبر داشته باش

 که بهش وارد شده باعث شده ی گفتن شوکیدکترا م..مارستانی بمشی رسوندعیمن و احمد اقا سر..رفت
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 ارمشی رفتم بی االن هم داشتم منیهم..خودتو نگران نکن..دخترم االن حال مادرت خوبه ..حالش بد بشه
 زنگ مارستانیاالن هم از ب.. اجازه ندادنی بمونم ولششی پمواست خی مشبید..اخه مرخص شده..خونه
  ..؟یای بی خوای خوام برم دنبالش تو هم میم..زدن

  
  .. خانم بدترم شدرای سمی حرفادنی که بد بود با شنحالم

  
 ی می شدم و احساس پوچی افتادم خورد می که بهم شد می و تجاوزشبی اتفاق دادی ی طرف وقتهی از

 رهی تقصنهای حالش بد شده و تمومه اشبی افتادم که مامانم هم دی مادشی یطرف هم وقتکردم و از اون 
  .. کشوندی می منو تا مرز نابودنهایا..منه

  
  .. اتفاق برام افتاد؟نی کرده بودم که ای چه گناهمگه

  
تمومه ..ودم کلمه شکسته بهی واقعیبه معنا.. توانشو نداشتمگهید.. بودمدهی برگهید..هی گرری زدم زهمونجا

  ..تنم خورد بود
  

 که خورده ی مهر ننگنیبه ا..میچارگیبه ب..میبه بدبخت.. کردمی مهی صورتم گرفته بودم و گری جلودستمو
 دونستم ینم..دمینفهم.. کردمتیخر.. کردمیسادگ..میاره سادگ..میبه سادگ..می گناهیبه ب..میشونیرو پ

 ی می زندگهم ی پستی ادمانی بزرگ چنیایدن نی ای دونستم توینم.. هم هستیی جاهانی همچهی
 شمی روز خودم مهی دونستم که ی نمی اطرافمون هستن ولیی سودجوی ادمانی دونستم همچیم...کنند

  ..طعمه شون
  

 تی خوبهی در وهمسایتو.. نکن دخترمهیگر: گفت ی گرفته ایبا صدا.. خانم اومد جلو و بغلم کردرایسم
 هیگر..زم؟ی عزی هستیپس نگران چ..شهی و مادرت هم مرخص مخداروشکر که حالت خوبه..نداره

  ..اروم باش..نکن
  

 که تو یغم.. اگاههگرمهی که تو جیفقط خدا از درد..؟یدیبه چه ام..؟یاخه چطور.. باشم؟اروم
  ..؟یک.. از دردم خبر داره؟یک..فقط خدا ازش باخبره.. که به سرم اومدهیبتیمص..دلمه

  
  .. و اغوشش رو برام باز کردهی گرری زد زدنمیمامان با د..ارستانمی بمی رفتی همون تاکسبا
  

 کنه خودمو سپردم به اغوش گرم و داشی که بعد از سال ها از مادرش دور بوده و حاال تونسته پی طفلمثل
  ..امن و مهربونش

  
  ..قدرنشناس بودم.. رو ندونستمی و مهربونی پاکنیقدر ا.. رو ندونستمتی امننی اقدر

  
به .. خوام ازدواج کنمی مارشی مادرم با کیماریبه خاطر ب.. کردمنکاروی گفتم به خاطر مادرم اشهیهم

  .. وسطدمی کردم و اسم مادرمو کشی ناشکرشهیهم..ی لعنتیماری بنیبه خاطر ا..خاطر مادرم
  

و  گناهمی مادر بی پاشهیچون هم..دمی فهمم چرا دارم تقاص پس می حاال مایخدا.. پاشو خوردمایخدا
  .. وسطدمیکش
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 کردم ی کردم و از خدا گله می مهی گریوقت.. اون حرفا رو زدمیهمه .. گفتمی ناخواسته بوده ولنکهی ابا
 ی چاله هی..نه چاه نبود.. اون چاه نبودیول.. چاه افتادمنی ای و من به خاطرش توضهیکه چرا مادرم مر

 کی کوچی و از اون چاله دمینه نادون نفهم میول... امتحانم گذاشتش سر راهمی بود که خدا براکیکوچ
با ..میبا نادون..می که با ناشکریچاه.. خودم کنده بودمی که خودم با دستایچاه..رد شدم و افتادم تو چاه

  .. بردن خودم کندمنی از بی برامی فکریب
  

 دهیوشتم به گند کش سرننکهیا.. بشمدهی کشنجای به انکهیا..افتمی روز بنی به انکهیا.. شده عاقبتمنی احاال
  ..بشه

  
  .. بازنده مهی من

  
  .. بازندههی
  

 ینگفت.. بهارم؟یکجا بود..چت شده بود؟.. مادرزدلیعز: گفت هی منو محکم به خودش فشرد و با گرمامان
  .. کنه؟ی دق متی که از نگرانی مادر دارهی
  

  ..ارهیاون روز رو نخدا .. حرفا رو نزن ماماننیا:گفتم ..  کردمی هق هق مهی هم از زور گرمن
  

 یبا دستام اشکاشو از رو.. غرق اشک بوددشیصورت رنج کش.. اروم از خودش جدا کرد ونگام کردمنو
  ..صورتش پاک کردم

  
  .. مادر؟ی من خبر دارهیماریتو از ب..بهارم: زمزمه کرد.. روم لبخند زدبه
  

  ..ده؟ی مامان فهمیعنی ایخدا..ستادیقلبم از تپش ا.. کردخی بدنم
  

 زویدخترم امروز همه چ: کردم که ادامه داد یمات و مبهوت نگاش م.. از زور تعجب گرد شده بودچشمام
تمومه عالئمم ..خودم قبال شک کرده بودم.. گفتزوی گرفت بهم همه چشی دکتر ازم ازمایوقت..دمیفهم

  .. امروز مطمئن شدمنکهیتا ا.. داد که سرطان دارمینشون م
  

من از مردن ..حقه منم هست..دخترم مردن حقه:صورتمو وبا بغض زمزمه کرد  لرزونشو گذاشت رو دست
  ..ی بشکنیی تنهای و تو تورمی ترسم بمیم.. نگرانه تو هستم بهارمی ترسم ولینم
  

  .. ترسمی می رو دارشی که پی اندهیاز ا .. زدلمی ترسم عزیم: ادامه داد ختی ری که اشک می حالدر
  

 پس از یکیاشکام .. کردی دستاش صورتمو نوازش میسرد..طرف صورتم لرزونش رو گذاشت دو یدستا
  ..زبونم بند اومده بود.. شدنی صورتم جاری پشت سر هم رویگرید
  
 که ی بهارنیا..دخترت نابود شد..دخترت به فنا رفت..؟ی ترسی می از چگهی خواستم بگم مامان دیم

  ..ستی دختر نگهید..ستی پاک نگهی دسادهیجلوت وا
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مادر بود و نگاه .. کردمیفقط نگاش م.. بزنمی رو بگم و نه توانشو داشتم که حرفنای تونستم اینه م یول
  .. شناختیبچه ش رو خوب م

  
 خوامی بفهمه و نه مذارمینه م.. دلم بودی که توی نگاهم بخونه دردی تونست از توی رو نمیزی چهی یول

 تو ذهنش منو شهی خوام همیم.. ازش بدونهیزی چدی وقت مامان نباچیه.. وقتچیه.. ازش باخبر بشهیکس
 عقل که مثل اب ی بو دختر ساده هینه .. کردی که پاک موند و پاک زندگیبهار.. دختر پاک تجسم کنههی

  ..دی از دست داد و ننگ رو به جون خرشویخوردن دختر
  

  ..تو..یدتو باعثش ش..متنفرم.. صداقتارشیازت متنفرم ک.. کردی سرم صدا می توارشی کاسم
  

الاقل ..می داشتی خوبی هاهی همساشیخدا.. تشکرکردمیلی خانم خرایاز سم.. خونهمی رو اوردمامان
 ی نبود مادرمو بدون شک از دست مهی همسانی همشبیاگر د.. کردنی مواقع کمکمون منجوریا

نه من نه ..می زدی در موردش نمی حرفچیه.. باخبرهشیماری راحت بود مامان از بالمی خگهید..دادم
  ..مشی سپرده بودیکال به فراموش..امانم
  
 جبران ی جورچی هگهیاون که د.. که تو دلمه چه کنم؟ی درد و غمیکی دردم تموم شد با اون نی ایول
تا هر وقت که .. پنهونش کرددیفقط با.. جمعش کرد؟شهی می چه جورگهی شده دختهی که ریاب..شهینم

  .. شدیم راز فاش نی ادینبا..شهیتا هم..بشه
  

 دوش و ریدوست داشتم برم ز.. کردیمامان داشت استراحت م.. کردم تن و بدنم نجس شدهی ماحساس
  ..پر از نفرت.. بودیحس بد..یحس ناپاک..رونی حس بد از سرم بره بنیتا ا.. تونم بشورمیبدنمو تا م

  
 ی تنمو میاب همه ..تمصورتمو گرفتم باال و چشمامو بس.. دوشری خشونت لباسامو در اوردمو رفتم زبا

  ..شست
  

چندبار ..شهی نمزینه تم..دمیصابون رو برداشتم و به تنم مال.. بود و حرکاتم دست خودم نبودی عصبحالتام
پاک ..با خشم صابونو پرت کردم کف حموم..شهی نمزیتم..شهینم..شهینه نه نم..اه..دمیپشت سر هم مال

  ..شهینم..فهیبدنم کث..شهینم
  

 تونستم از ته ی خواست میدلم م..دمشونیبه موهام چنگ زدم و با حرص کش..و زار زدم کف حموم نشستم
  .. بکنمنکاروی تونستم ای مامان تو خونه بود و نمیول.. بکشمغیدل ج

  
 ی اومد جلوی می عوضی کهی اون مرتهی کری افهیهمه ش ق.. کردمی مهی صدا به حال زاره خودم گریب

  ..چشمم
  

  .. شدی کاش میا.. بوددهی فای بی ولرونی از تو فکرم بره ب دادم کهی تکون مسرمو
  
 و دمی دست کشنهی ایرو..حموم بخار کرده بود..دوش باز بود..ستادمی انهی ای جام بلند شدم و روبه رواز

  ..بخار رو از روش پاک کردم
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 اشک نکهیر ا سبزم به خاطیچشما.. بود دورمختهی شده بود و رسی م خرهی تی لخت وبلند قهوه ایموها
 یاون موقع غصه داشتم ول.. نبودطونی شاد و شگهید.. روح بودی بیول..دی درخشیمهمونش شده بود م

  .. من وجود ندارهی برای شادگهید..االن هم غصه دارم هم درد..؟یاالن چ..شاد بودم
  
 به تی نهایب..ن گرفته بودی مامانم کپیانگار از چهره .. متناسبینیب..دیپوست سف..دمی دست کشنهی ابه

مادرم زن .. شدمی همه شباهت منی متوجه ادمی دی رو مشی جوونی عکس هایوقت.. بودمهیمادرم شب
 ادی مادمی هم که ییاتا اونج.. بوددهی کششی زندگی تویادیرنج ز.. زمونه از پا انداخته شی بود ولییبایز

  ..م کنی و ارامش زندگشی تا من در اسادی خری به جون میهمه جور سخت
  

  .. نکردمی حرکتچیچند لحظه فقط بهش زل زدم و ه.. افتادنهی ای جلوغی تی به بسته نگاهم
  

بازش .. رو برداشتمغی تی بازم دستمو بردم جلو و بسته یول..مکث کردم..جلوتر.. دستمو بردم جلواروم
 ی بود ولکیکوچ.. برندهینازک بود ول.. صورتمیگرفتم جلو.. و نگاهش کردمرونی رو اوردم بغیت..کردم

   ..ی تونست راحتم کنه ولیم..رهی تونست جونمو بگیم
  
مگه نگفته انسان با .. گناههیمگه خدا نگفته خودکش.. رو چکار کنم؟ای اون دنشمی راحت مای دننی از ایول
 ذارهی می بهتریای و پا به دنشهی هاش راحت می و گرفتارای دننی از ای خودکشی لهی باور که به وسنیا

  ..شی انتظارشه نه اسار عذاب دای باور داشته باشه که اون دندی بایول.. زنه ی عمل منیبه ادست 
  

  .. خودمو خالص کنم؟ی من چطور با خودکشپس
  

 حموم یگوشه .. و واضحقیدق.. کنمینی بشی کردم تمومه اتفاقات بعد از مرگمو پیسع... بستمچشمامو
حالش .. کشهی مغی جدنمی تو حموم و با دادیمامان م..ه سچشمام بست..رهیافتادمو واز دستم داره خون م

 بهش وارد ی بزرگیلیشوک خ..مارستانی برن بیمامان رو م..ستمی تموم کردم و زنده نگهیمن د..شهیبد م
 ی کشن روی مدی سفیمالفه ..رهیمی کردن و بعد از چند روز مامانم هم مدیدکترا قطع ام..شده

  .. کنمیو مادرم نگاه مدارم با وحشت به خودم ..صورتش
  

  ..متیری بپذمی تونینم..هی گناهت خودکشگنیبهم م.. کردمریمن تو برزخ گ..یول.. منتظرشمای اون دنمن
  

 شی برم پخوامیمن م.. کمکم کنیایخدا.. دارمیحس بد.. خوامی و کمک مزنمیزار م..فمی بالتکلاونجا
  .. کنهی تو با اون فرق می جاگنیم..ستی ن مادرمی برن جای که منو مییاونجا..ذارنی نمیول..مادرم

  
 یهوار م.. زنمی مادیفر.. زنمیداد م.. کنهی و داره با غم نگام مسادهی از من وای دوری تو فاصله مادرم

  .. وچهی پی سرم میصدا تو..جهنم..جهنم..جهنم..جهنم :گهیاون صدا بلند م.. ؟دی بریمنو کجا م..کشم
  
 ینم.. خوامی نمنویمن ا..نه.. کنمی نگاه منهی ایا وحشت به خودم توب.. کنمی دفعه چشمامو باز مهی

  .. خوامینم..افتهی اتفاقات برام بنی خوام اینم..در کنارمه.. دارمشنجایمن ا..خوام از مادرم جدا بشم
  
 و به روبه روم زل زده واریسرمو چسبوندم به د.. سر خوردم و نشستمواریکنار د.. از دستم افتادغیت

 بکنم طاقته عذابشو یاگر خودکش.. نکنم ننگشو چطور تحمل کنم؟یاگر خودکش.. چکار کنم؟دیبا..بودم
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 اگر یول.. ناپاکمهی همه من دهی از دنکهی بمونم نگاه مردمو چکار کنم افی کثیای دننی ایاگر تو..ندارم
  ..رم؟ی گی مادرمو هم ازش می زندگای.. تمومه؟گهید..شم؟ی واقعا خالص مایخودمو بکشم ا

  
  .. کنم؟ی خفت چطور زندگنیبا ا..پس چکار کنم؟.. باشمششی تونم پی نمگهی هم دای اون دنیحت
  

  .. مقاومتگهیعقلم م..ی نابودگهیدلم م..ی و قودی بهار جدهی بمونمو بشم ای نابود بشم ای.. دو راه دارمفقط
  

  .. مقاومت؟ای..ینابود..کدوم راه رو انتخاب بکنم؟..کدومش؟
  
 ی قوشهیم.. امکان داره؟یزی چنی مثل من چنیی دخترایبرا.. کرد؟ی مقاوم زندگشهی جامعه منی ای توایا

  .. کرد؟دای ارامش پشهیم..د؟یصداها رو نشن..دی نگاه ها رو ندشهیم.. از نو شروع کرد؟شهیم..بود؟
  
  ..؟یتاک.. سکوت کنم؟دی بای کتا
  

  .. چکار کنم؟دیبا..سردرگمم
  

  ..شونم بده خودت راه درست رو نایخدا
  

  .. کنهی مامان داره صدام مدمی رفتم تو اتاقم که دیداشتم م ..رونی از حموم اومده بودم بتازه
  

  .. بوددهی تخت دراز کشیرو.. رفتم تو اتاقعی شدم و سرنگرانش
  
  .. شده؟یچ..جانم مامان؟: رفتم کنارش نشستم و گفتم ی نگرانبا
  
  .. خواستم باهات حرف بزنمیفقط م..م دخترستی نیزیچ: ارامش لبخند زد وگفت با
  

  .. مامان؟یچه حرف: و گفتمدمی کشی راحتنفس
  
 زوی خوام همه چیم.. دخترممارستانی بیاون شب چرا حالت بد شد و رفت: چشمام نگاه کرد وگفت یتو

  ..برام بگو..بدونم
  

 دروغ هی دیبا.. وقتش بودحاال.. کردی میتابی م بنهی سی توجانیقلبم از زور ه..نیی سرمو انداختم پااروم
  .. گفتمی بهش مگهید
  

  ..مجبور..مجبورم.. هم دارمی اگهی دیمگه چاره .. منوببخشایخدا
  

 ادتونهی:لبامو با زبون تر کردمو وگفتم ..منتظر چشم به من دوخته بود.. بلند کردم و نگاهش کردمسرمو
  ..؟ کنهی زدم گفتم سرم درد می داشتم باهاتون پشت تلفن حرف میوقت

  
  ..ادمهیاره : سرشو تکون داد و گفت مامان

  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

114

 ارشی کشی تلفنو قطع کردم رفتم پیخب وقت..خب: تو هم قالب کردم و با استرس ادامه دادم دستامو
 اصرار ستی حالم خوب ندی دارشیک.. کردمیاحساس ضعف م.. شدی مشتریسردردم لحظه به لحظه ب..

ددکتر بهم سرم وصل کرد و گفت ضعف کردم و به خاطر ..میمنم قبول کردم و رفت..مارستانی بمیکرد بر
 به چند تا از نکهیبعد هم مثل ا.. بودشمی پارشیک.. تونم مرخص بشمی شدم و فردا مینجوری اادی زجانیه

  .. بودنیهمه ش هم.. و به شما بگنادیدوستاش گفته ب
  

  .. کردیهنوز داشت نگام ممامان .. کرده بودخیدستام .. و به مامان نگاه کردمدمی کشقی عمنفس
  

  ..؟ی برام گفتزوی که همه چیمطمئن..بهار:  از چند لحظه گفت بعد
  
 بود که نیهمه ش هم..اره مامان: خودمو جمع و جور کردم و گفتم عی سریول.. تعجب نگاش کردمبا

  ..براتون گفتم
  

 یخوب م..یخترمبهار تو د: گفت یبا لحن مشکوک.. دستمو حس کردیسرما.. گذاشت رو دستمدستشو
  .. کرده؟خیچرا دستات ..؟ی کنی رو از من پنهون نمیزی چیمطمئن..شناسمت

  
  ..ی رو از مادرت پنهون کنیزی چی چقدر سخته بخواایخدا..دهی کردم رنگم پری ماحساس

  
 دیباور کن..هی چه حرفنینه مامان ا: گفتم دمی کشی که پتو رو روش می لبخند از جام بلند شدم و در حالبا

  ..دیبهتره استراحت کن.. کنم؟ی رو ازتون مخفیزی چدیچرا با.. رو براتون گفتمانی جریهمه 
  

 برگردم و از نگاهم همه دمی ترسیم..خشک شدم.. رو مرتب کردم و خواستم برگردم که دستمو گرفتپتو
  .. بخونهزویچ
  

  ..اروم برگشتمو نگاش کردم.. کردصدام
  

 المی خنی زمذارمی سرمو میبذار وقت..دخترم مراقب خودت باش..مبهار:گفت .. بودی پر از نگراننگاهش
  ..از بابت تو راحت باشه

  
  ..؟ی زنی حرفو منیچرا ا.. مامان؟هیمنظورت چ: زده نگاش کردم و گفتم بهت

  
 هر چه ی رو قبولش دارارشی که اگر کنهیدخترم تنها درخواستم ازت ا :دی لرزی ش از زور بغض مچونه

 یای دننی ای خوام بعد از من توینم.. بابت راحت باشهنی من هم از االیتا خ..یواج بکنزودتر باهاش ازد
  ..یبزرگ تنها بمون

  
 خبر نداره و داره یچیمامان از ه..نه.. متنفرم حاال برم زنش بشم؟ارشیمن از ک.. بشهنطوری ادینبا..نه
  ..دینبا..افتهی اتفاق بنی بذارم ادینبا..گهی رو منایا

  
  .. ازدواج کنمارشی خوام با کی مامان من نمیول:ش نشستم و گفتم  کنارعیسر

  
  .. بهار؟یگی می داریچ: تعجب نگام کرد وگفت با
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 و ستی نیکی با اون دمی افکار و عقادمید..میدی به توافق نرسارشیمامان من و ک: گرفتم و گفتم دستاشو

  .. قصد ازدواج با اونو ندارمگهی هم دنی همیبرا
  

 ی خبرم مدینبا..مگه من مادرت نبودم؟..د؟یدی رسجهی نتنی به ایک:شو کرد تو هم و گفت  اخمامامان
  ..؟یکرد

  
من با اژانس ..میبعدش هم بهم زد.. با هم بحثمون شدمارستانیهمون شب تو ب.. مامان؟هی چه حرفنیا-

  .. ندارمی کارچی هارشی با کگهید..برگشتم خونه
  

  ..؟یپس چرا زودتر بهم نگفت--
  
  .. جور بودتشی خب نه حال شما خوب بود و نه موقعی خواستم بگم ولیم-
  

  .. درسته؟ی گفتی بهم نمیچی کردم تو هم هی درخواستو ازت نمنیو اگر من ا: کرد وگفت نگام
  
سرمو بلند .. صورتمیدستشو گذاشت رو.. و سکوت کردمنیی سرمو انداختم پای حس شرمندگبا

  ..چشمام پر از اشک شده بود..کردم
  

 نیقسمت ا.. خودتو ناراحت نکنزمیعز..؟ی کنی مهیبهارم چرا گر: مهربونش گفت ی کرد و با صدانگام
  .. شدی وضع بدتر مدی که تفاهم نداردیدی فهمیاون موقع اگر م..دیبازم خوبه ازدواج نکرد..بوده

  
گار نه انگار که ان..دیشما هم فراموش کن..من فراموشش کردم..درسته مامان: پاک کردم و گفتم اشکامو

  .. بودهمی زندگی تویارشیک
  

همه .. مدت نامزد تو بودههیاون .. باهاش کنار اومددی خب بای فراموشش کرد ولشهینم.. دخترمشهینم--
  .. بهم خوردهتونی وحاال که نامزدی دونستن تو نامزد داری مهی در وهمسایتو
  

  ..ش بوده تویحتما حکمت.. دونم واالیچه م: وگفت دی کشیقی عمنفس
  
ته تهش .. ازدست بدم که دادممویپاک..موی بوده که دخترنیاره حکمتش ا..هه: دلم پوزخند زدمو گفتم تو

  .. بدتر؟نی از ای چگهی شدم دتیثی حیب
  
  ..گهی دزی درده نه چی لبخندم از رونی دونستم که ای فقط خودم میول.. جام بلند شدم و لبخند زدماز
  
  ..دی صدام کندی داشتاجی احتیزیاگر به چ..ی تو اتاقم مامانرمیمن م-
  

  ..برو استراحت کن.. باشه دخترم--
  

حوله رو از رو موهام برداشتم و موهامو تو هوا تکون دادم و نشستم رو .. تو اتاق خودمرفتم
  .. نگاه کردمرونویزانوهامو تو شکمم جمع کردم و از پنجره ب..تختم
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 دی دونستم بای غم بغل گرفته بودم و نمی ماتم زده زانویدمامثل ا.. ناخواسته مهمون چشمام شداشک

  .. شده بودمجیگ..چکار کنم
  
چرا انقدر .. افتادی اتفاق برام نمنی کاش ایا.. شدمی خالص می کوفتهی زندگنی مردم و از ای کاش میا

 یو که حت نبود بهم بگه تیکید اخه ..  رفتم؟ی مهموننی به اارشیچرا خر شدم و با ک.. کردم؟یسادگ
 شونیون دونستم مهمی من که نمیول..؟ی بری باهاش مهمونی چطور جرات کردیمحرمش هم نبود

 جمع شدن دور هم و مثل ی مشت ادم وحشهی نکهی کردم ساده و دوستانه ست نه ایفکر م..هیاونجور
  .. کنندی با هم رفتار موونیح
  
  ..قت وچیه.. بخشمش ی وقت نمچیه.. متنفرمارشی زنده م از کتا
  

  .. راحت تر بودالمی خینجوریا.. رفتمی متخصص مهی شی حتما پدیبا.. دکتر زنانشی گرفتم برم پمیتصم
  

 تا عمر دارم یول..رمی جوانب رو در نظر بگی همه دی ادامه بدم پس بامی خوام بمونم و به زندگی که محاال
  .. بردنی ارومم رو از بی و زندگ من افتادی اتفاق شوم برانیا.. تونم فراموش کنمی کابوس رو نمنیا

  
  ..تنها...من تنهام.. من وجود ندارهی برای ارامش و راحتگهید..نمی بی رنگ ارامش رو نمگهید
  
  ..بله قربان؟-
  

  .. به اتاقمدیایب..سرگرد رادمنش--
  
  ..امیاالن م..بله جناب سرهنگ-
  

  .. در دست داشت وارد اتاق شدی ابیه  پوشکی که ی چند ضربه به در زد و در حالای ارقهی از چند دقبعد
  

  ..د؟ی داشتیقربان با من امر: داد وگفت ی نظامسالم
  

  ..ی اسیدرمورد اون محموله و دار و دسته ..؟یگزارش رو حاضر کرد: فرمان ازاد داد وگفت سرهنگ
  
ش همون  گزارنیقربان ا..بله: گذاشت و گفت زی می و پوشه را روستادی ای سرهنگ محمدزی می جلوایار

 ساختمان ی هم از توی تا کارتون مشروبات الک30.. مواد مخدر کشف و ضبط شدیمحموله ها..اتهیعمل
االن هم .. شدندری دارو دسته ش هم دستگی و همه یاس.. گزارش شدنی ای مهی که اونها هم ضممی کرددایپ

  .. ما هستنییتحت بازجو
  

 به ی اسیراست.. بودیکارتون عال.. خباریبس:گفت  کرد ی که گزارش را با دقت مرور می در حالسرهنگ
  .. اعتراف کرد؟زیهمه چ

  
  .. کنندی مییبچه ها هنوز دارن ازش بازجو..نه قربان-
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  .. صداقت رو بهمون نگفتهارشی کیپس هنوز جا: نگاه کرد ای را بست و به ارپوشه
  
  ..ارمشی زمان ممکن به حرف بنی در کمتردمی بهتون قول میول..نه-
  

 تیمنتظر گزارش بعد..ی بلدی دونم که کارتو به خوبیم: سرش را تکان داد وبا لبخند گفت هنگسر
  ..هستم

  
  ..حتما قربان-
  

 راحت تونست از یلیاون شب خ: گذاشت و گفت زی می بلند شد ودستانش را روشی صندلی از روسرهنگ
 رو محاصره کرده الی ویهمه جا فرار داشتن وگرنه بچه ها ی برای راه مخفهیحتما ..دستمون فرار کنه

  .. تعجب دارهی چطور تونسته از دستمون فرار کنه جانکهیا..بودند
  
 مواقع ازش نجوری هم داره که ای راه مخفهی الیبدون شک اون و..حق با شماست..بله جناب سرهنگ-

  ..دمی ندی خاصزیچ.. کردمی من همه جاشو بازرسیول.. کردندیاستفاده م
  
 ارشی کردن کدای به فکر پدیبا.. بهمون بکنهی فکر نکنم کمکمی کندایکه اون راه رو پ نیبه هر حال ا-

  ..؟یاز نامزدش خبر دار.. مهمهیلی خنیا..میباش
  
 ازش ی خبری داشتنش ولرنظری مدت زنیبچه ها ا.. ندارمی خبرچیه..نه: سرش را تکان داد و گفت ایار

  ..میدی رو هم اون اطراف ندارشیک..ستین
  

پس اول ازش مدرک ..می داراجی احتی چون به مدرک معتبردی کنرشی دستگدی تونی نمدشینی هم بباگر--
  ..دی کنشیری بعد اقدام به دستگدیاری بریگ
  
 چی دارم هزهی کردنش انگدای پیانقدر که من برا..ارمیباالخره مدرک رو به دست م..حتما..درسته قربان-

چون براش هدف .. پرونده رو قبول کردمنی هم انی همیبرا..تمسی نکنم دست بردار نداشیتا پ..کس نداره
  .. صداقتهارشی و مجازاته کیریتنها هدفم دستگ..داشتم

  
نه حالشو داشتم نه دوست .. نذاشته بودمرونی مدت پامو هم از خونه بنی ای روز گذشته بود و تو4 چهار

  ..رونیداشتم برم ب
  

 هی.. هرزههیبه چشم .. کننی نگاهم مگهی چشم دهیدم به  مررونی که برم بنی کردم همی ش فکر مهمه
  ..ستی پاک نگهی که دامنش لکه دار شده و دیکس..شیشونی خورده رو پی عفتیبدکاره که مهر ب

  
 شد ی داشت و باعث می حس مزاحم دست از سرم بر نمنی حال انی با ای خبر نداره ولی دونستم کسیم

  ..زنه به سرم بی بد و ازاردهنده ایفکرها
  
 دیبا.. دست رو دست بذارمدینبا.. متخصصهی شی خودمو گرفته بودم که برم پمی تصمگهی امروز دیول

  ..مطمئن بشم
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 یهر چ..شیاطی روز سوم از جاش بلند شد و رفت سروقته چرخ خی روز کامل استراحت کرد ول2 مامان
 برو استراحت کن انگار که ایدا بتورو خ..ستی برات خوب نادی کردم که مامان جان کار زیبهش اصرار م

  ..نه انگار
  
از کارافتاده که نشدم ..رمی منی زودتر از بیاونجور.. نکنمی کارچی و هنمی جا بشهی تونم ینم:  گفتیم

  .. خوام تحرک داشته باشمیتا زنده م م..دخترم
  
  ..ارهیوز و نخدا اون ر.. از دستش بدمی روزهی نکهیا.. گرفتی مشی زد دلم اتی که حرف مینجوریا

  
  .. بوددهی فایبحث ب.. شدم سکوت کنمی مامان مجبور می مقابل حرفادر
  

  .. ها بودی مشتری از لباسایکیمامان مشغول کوک زدن به ..رونی و از اتاق اومدم بدمی پوشلباسامو
  
  .. دخترمیریکجا م: تنم بود گفت رونی من که لباس بدنی دبا
  

 شده بودم همه ش استرس داریاز صبح زود که ب.. بد بودیلیم خحال.. و نگاهش کردمسادمی واسرجام
  .. کردمی می استرس باعث سردردم شده بود وهمه ش احساس کرختنیداشتم و هم

  
  .. نرفتمرونی وقته از خونه بیلیخ.. کم هوا بخورمهی رمیدارم م-
  

 ی مدت حتنی ایتو.. بشه حال و هوات بهتردیبرو شا..اره دخترم: با لبخند سرشو تکون داد وگفت مامان
  ..ی و گرفته ای که همه ش تو خودتدمی دیم..ی اومدی نمرونیاز اتاقت هم ب

  
  ..ارشه؟یبه خاطر ک: کرد وادامه داد نگام

  
 من به خاطر اون یای بدبختیهمه :تو دلم گفتم .. و نگاهش کردمسادمی در وایجلو.. طرف در رفتم به

  .. کهستی دوتا نیکی..هیعوض
  

  ..خداحافظ..اره مامان :ممختصرگفت
  

  ..دمی مامان رو شنی بستم صدای اخر که داشتم درو می و لحظه رونی اومدم بعیسر
  

  ..مواظب خودت باش..به سالمت دخترم--
  

 ی رفتم و توادهی پابونیتا سر خ..رونیاز در رفتم ب..دمی دواطی کفشمو پام کردم و به طرف در حعیسر
  .. کردمی فکر میمون همه ش به اون شب و اون مهریمس

  
  .. رفتی نمرونی ذهنم بی اون مرد از توریاون صحنه و تصو.. کردی داشت خفه م می بدبغض

  
  .. کردمی بهش فکر مهی به ثانهیثان ..قهی به دققهیدق
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 االن کدوم ستیمعلوم ن.. شناسمشی که اصال نمیاونم توسط مرد..هه.. شدمدهی کشی راحت به نابودچه
به ..؟یبه خاطر چ.. که گرفترهی ازم بگموی بود پاکنیفقط قصدش ا.. کنهی می غلط و داره چههیگور

 وونی مشت حهیهمشون .. و درندهی وحشوونی حهی.. بودوونی حهی..به خاطر شهوت؟..خاطر هوس؟
  ..ارشیهم اون هم ک..بودن

  
 نشی به ماشینگاه.. مدل باال جلوم ترمز کردنی ماشهی بودم که سادهی وای منتظر تاکسابونی خسر

  .. بودارشی کنی ماشهیچقدر شب..انداختم
  
  ..نکنه؟.. شدی دلم خالیتو
  

لبخند رو ..خود کثافتش..خودش بود..سرمو خم کردم و از پنجره نگاش کردم.. چند تا بوق زدراننده
  .. زل زده بود به مننطوریلباش بود و هم

  
  .. رسونمتیبپر باال م..زمیسالم عز-
  
  ..یکثافت عوض.. اشغالریبرو بم :دمی لب غرری تو دستام فشردم و زفموی کیدسته  ی سابقه ای خشم ببا
  

  ..باز چه مرگته؟.. تو؟یگی میچ..:  و بهت زده نگام کرددی رو لباش ماسلبخند
  

اومد جلومو از .. حرفا بودنی اون سمج تر از ایول.. ندادم و رومو ازش برگردوندم و رفتم جلوترجوابشو
چند نفر داشتن ..پشتمو کردم بهش و خواستم برم اونطرف که بازومو گرفت و نگهم داشت.. شدادهی پنیماش

  .. به ما دوتا انداختنی شدن که نگاه بدیاز اونجا رد م
  

  ..؟یری می و دارنیی پای گاو انداختنیکجا سرتو ع..نمیصبر کن بب :دمی که همراه با خشم بود شنصداشو
  
دوست داشتم تمومه .. کردمی جانانه نثارش میلی سهی جور بود تشی کاش موقعیا.. شعور بودی بیلیخ

  .. شدی نمنجای که افی و صد حفی حیول.. کنمی سرش خالنجایعقده هامو هم
  
  ..گمیولم کن بهت م.. و هفت جد و ابادتیگاو خودت..ارشیولم کن ک: گفتم ی پر از خشمی لحن اروم ولبا
  

من .. کردنی بودن و نگامون مستادهیچند نفر کنار ا..نیاش ومنو برد سمت مدی دستمو کشی حرفچی هبدون
  .. کنن؟ی و مارو نگاه منجای اسادنی ندارن وای کار و بدبختنایموندم ا

  
 یچ.. حرف زدن و صفحه گذاشتنی کردن واسه دای پی خوبیسوژه ..خب چرا برن؟: خودم گفتم شیپ

 نشستم ی مخالفتچیت به ما جلب بشه بدون ه کمتر نظرشون نسبنکهی ایواسه .. جذاب تره؟نیبراشون از ا
  .. جاش نبود باهاش بحث کنمنجایا..شمی مادهی جا پهیبعدش ..نیتو ماش

  
  .. برهیهمونجا ابرومو م.. حرفاست و اگر به حرفش گوش نکنمنی تر از اشیری دونستم سیم
  

 هیمنتظر بودم .. زدمی نمی حرفچیه.. رو روشن کرد و راه افتادنی پشت فرمون و با حرص ماشنشست
  .. بشم و از دستش خالص شمادهی بشه تا هر چه زودتر پدای خلوت پیجا
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  .. خدایوا..نی به سقف ماشدمی چسبی هوا داد زد چارچنگولی بنی که همچمی کرده بودی رو طیرکمیمس

  
  ..؟یفکر کرد..ی حض کنارمی از روزگارت در بیدمار.. هرزهیدختره ..؟ی کثافت عوضیگی به من م--

  
به ..اره به تو گفتم: و منم مثل خودش داد زدم اوردمی خودم نی به روی بودم ولدهی از صداش ترسنکهی ابا

 ستمیمن اگر االن دختر ن.. هرزه؟یگیبه من م..هه..ی هم پست تروونی از حی ولشهی متی مردیتو که ادعا
 ی عوضیتو..ن بال سرم اومدیا نکهی تا ای کوفتهی به اون مهمونیتو منوبرد.. توه نه منرهیهمه ش تقص

  ..یمقصر
  

از زور ..دنی هم شروع کردن به لرزنی ماشی هاشهی خنده که شری زد زنیبعد همچ.. با بهت نگام کرداولش
 فی جوک سال رو تعرنیدتری و انگار براش جددی خندی اون مستانه میول..دمی لرزیخشم به خودم م

  ..کرده بودم
  
 ی پاکی همه ادعانی که اییپس باالخره تو: گفت دهی بردهیبر..ده بود بود صورتش سرخ شدهی بس خنداز

 چقدر ی دونینم.. چه خوبیواااااااااا.. دادن اره؟بتوی رو ترتی کردی می شد و از من دوریو نجابتت م
  ..خوشحالم

  
 ی عوضارشی که تو وجود کی همه پستنیازا.. شده بودبمی همه حقارت که نصنیازا.. خندهری زد زبازم
خاکسترم .. سوختمیداشتم م.. کردی منی بود وبا افتخار بهم توهالی خی بنقدری انکهیاز ا..بود
 و مثال قبال سته که جلوم نشینی اایخدا.. خندهیحاال داره بهم م.. کشوندیخوردم کرد و منو به تباه..کرد

 خودت تقاص منو ازش ایخدا.. کنه؟ی میداره شاد.. خنده؟ینامزدم بوده حاال داره به دامن لکه دارم م
  ..می گناهیتقاص ب..ریبگ
  

  .. چشمام حلقه بستیاشک تو.. گلوم نشسته بودی توی بدبغض
  
  ..خو..ادی دونستم از پسش بر میم: خنده گفت با
  

 بردم باال و محکم کوبوندم تو دهنش که هم فموی کنی به چرت و پرت گفتناش ادامه بده که همچخواست
  ..شه لبش پاره شد و خون افتادحرف تو دهنش موند و هم گو

  
 نکهیمثل ا.. گوشه زد رو ترمز و دستشو گذاشت رو دهانشهی عیسر.. از دستش در رفته بودنی ماشکنترل

  .. بوددهی داد و دهانشم سفت چسبی هم فشار میچون چشماشو محکم رو.. دردش گرفته بودیلیخ
  
  .. کمش بودنمی ایول..ه بودم ذوق کردیی جوراهی.. صحنه احساس ارامش کردمنی ادنی داز
  
 پاک گهی دنکهیبه ا..؟ی خندی می داریبه چ..خفه شو کثافت: خشم نگاش کردم و داد زدم با
 ارزش تمی خودم و شخصیهنوز برا..ستمی نیابونی خی دختر هرزه هی..من بهارم.. من پاکمیول..ستم؟ین

 تونسته ال اشغی کهی حاال که اون مرتیردفکر ک.. نجابتمو هنوز دارمی ولستمی دختر نگهیدرسته د..قائلم
 خوب تو گوشات فرو نویبهتره ا..ی خامالیچه خ..هه.. کرده؟ریی تو من تغیزیدامنمو لکه دار کنه چ

من خدامو دارم و اون .. برسونهبی اسمی مسئله به زندگنی اذارمینم..من هنوزم همون بهار سابقم..یکن
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هر کجا که ..ای دننی همیتو..روز هی بدون نویو ا.. بخشمتیم نمتا اخر عمر..رهی گیتقاص منو از شماها م
 باهات دی دونه بایخودش م.. کنم به خدای تا اون موقع واگذارت میول..رمی گیشده باشه انتقاممو ازت م

 مطمئنم که ما باز نویا..شهی دونم که می می دونم ولیزمانشو نم..شهی جور متشیباالخره موقع..چکار کنه 
 ینی اگهی دشینی بی که بعد میاون بهار.. فرق کردهزی همه چوقع اون می ولمیری گیه هم قرار مهم سر را

  .. صداقتارشی خوب تو گوشات فرو کن کنویا.... حرفاستنی تر ازایقو..ستیکه کنارت نشسته ن
  

 نشی از ماشیبدون معطل.. به خون نشسته زل زده بود به منی که دستش رو دهانش بود با چشماهمونطور
  ..دنی شدم و شروع کردم به دوادهیپ

  
 ی جغده شوم توهیاون ..شتربودی دورتر باشم ارامشم هم بارشی از کیهر چ.. خواستم ازش دورباشمیم

  ..ستی نگهی بود که از االن دمیزندگ
  
  .. منتظر اون روز هستمیول
  

  .. انتقامروز
  

  .. را برداشت و شماره گرفتشلی هم موباارشیک.. شد ادهی پارشی کنی که بهار از ماشنیهم
  

  ..الو--
  
  ..دیمواظب باش..بدون نقص..دی بدبشویترت:  گفت ی لحن ترسناک و فوق العاده جدبا
  

  .. به چشمیا..بله اقا--
  

  .. را قطع کردتماس
  

 از من ی خوایتو م..هه: لب زمزمه کرد ری زد و زیطانی که هنوز نگاهش به بهار بود لبخند شی حالدر
 من دور ی برای هستزی چی دختر ساده و بهیگنده تراش نتونستند اونوقت تو که ..تو؟..؟یریانتقام بگ

  ..چون..کوچولو خانم ی کنی بازری با دم شدی که نبایری گی مادی ینجوریا..دارم برات..؟یبرداشت
  

ون هم و ا.. بدیلیخ.. هم در انتظارتهیعواقب بد..ی کنی بازریاگر با دم ش: زد و ادامه داد پوزخند
  ..یجیمرگ تدر..
  

  .. بود سرمست بوددهی او کشی را برای نقشه انی چننکهی سر داد و از ای بلندی قهقهه
  
  .. کردی اورد نابودش می اگر ان را به دست نمی اورد ولی خواست را به دست می هر چه که ماو
  
  .. قانونه او بودنیا

  

  6فصل 
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کنار پنجره نشستم و به ..سوار شدم..نگه داشت.. بودیاکست.. برام بوق زد برگشتم نی ماشهی موقع همون
 باشه که ی تونه پست و عوضی ادم چقدر مهیواقعا .. بهم زده بود فکر کردمارشی که امروز کییحرفا

  .. گرفتی میهمه رو به باز.. براش مهم نبودای دننی ای تویچیانگار ه.. نفر بخندههی هی به بدبختنطوریا
  

 بهش ی نگاهمیزنه بغلم نشسته بود ن..نی زن نشستن تو ماش1 مرد و1.. نگه داشتابونی کنار خراننده
  ..ی معمولیبا ظاهر.. ساله بود40 بای زن تقرهی..انداختم روشو برگردوند

  
 راننده رو ی هیکرا.. گذاشتم کنارم و درشو باز کردمفمویک.. نگاه کردمرونوی برگشتم واز پنجره بدوباره

  ..برداشتم و دادم بهش
  

  ..ن؟یشی مادهی پنجایهم--
  
  .. باالترابونی خ1.. نه -
  
  ..باشه چشم-
  
  ..ممنون-
  
  .. بودریذهنم درگ.. نگاه کردمرونوی دادم و بهی تکی صندلی پشتبه
  
 خب دوست داشتم تا یول.. نبودیادی زیتا مطب فاصله .. شدمادهی برداشتم و پفموی و کدمی رسنکهی اتا

  .. برمادهیاونجا رو پ
  

  ..4از مرکز به فجر ..4 مرکز به فجر از--
  
  .. به گوشم4از فجر : را جواب داد می سی بایار
  

  ..دی رو اعالم کنتتونی موقع4فجر --
  
  ..می هست6 تی ما تو موقع-
  

 مواد ی حامل مقداردی سففی ککی ..دی سفی و روسری مشکی دختر با مانتوکی به مرکز گزارش دادن --
  ..دی وارد عمل ش4 و 2 یواحد ها.. شدهدهی د8 تیقع مویمخدر به همراه داره تو

  
  ..تمام..میشیوارد عمل م.. شدافتی درامیپ-
  

  ..8 تیبروموقع: به راننده گفت رو
  
  ..بله جناب سرگرد-
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  .. را خاموش کندری دستور داد اژای بودند که ارتی موقعکینزد.. حرکت کردرکشانی اژنیماش
  

  .. شدانی هم در دست داشت از دور نمایدی سفی دستفی که کدی سفی و روسری مشکی با مانتویدختر
  
  ..2 به واحد 4از فجر -
  

  .. به گوشم2از واحد--
  
  .. شدتیسوژه رو..می اعالم شده هستتی ما تو موقع-
  

  ..تمام.. شدافتی درامیپ--
  
  ..پشت سر من حرکت کن: رو به راننده گفت ایار
  
  ..بله قربان-
  
انگار .. کردیدختر پشتش به او بود و اطرافش را نگاه م..ف همان دختر رفت شد وبه طرادهی پنی ماشاز

  ..دنبال ادرس بود
  
  ..خانم : گفت ی پشت سرش قرار گرفت و با لحن محکمایار
  

  ..نی ایعنی..ارشهی نامزد کنکهیا.. کهنیا:در دل گفت .. ماتش بردایار.. برگشت و به او نگاه کرددختر
  

 تی را به تن داشت و با جدی انتظامیروی که لباس سبزرنگه نسی مامور پلکی.. کرد با تعجب به او نگاهبهار
  .. کردیاو را نگاه م

  
  .. او اشنا بودی نظرش چهره به
  
  .. با من چکار داره؟گهی دنیا.. تعجب نگاش کردمبا
  

  .." رادمنش ای آر".. ش افتادنهی سی به ارم رونگاهم
  

  ..دیای با ما بدیشما با--
  
  ..؟ی چیبرا..ام؟یکجا ب: گفتم  تعجببا
  
  .. به مندیاونو بد: اشاره کرد وگفت فمی کبه
  
  ..ن؟ی خوای می چی برافمویک..اخه چرا؟: محکم تو دستم نگه داشتم فمویک
  
  ..دیبا من هم بحث نکن..دی روبدفتونیخانم ک: گفت ی لحن محکم و جدبا
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 نوری ای وکمفیدستشو برد تو ک.. توشو نگاه کرددرشو بازکرد و.. بهش دادمفموی دستمو بردم جلو و کاروم

  ...یول..رونی دستشو اورد بنکهیاونورش کرد تا ا
  
  .. هم تو دستش بودکی کوچی بسته هی.. نبودی دستش خالیول
  

تمام مدت مات .. داد دستم و بسته رو باز کردفویک.. تو هم رفتشتریاخماش ب.. بلند کرد و نگام کردسرشو
 فیتو ک..ه؟ی چگهیاون بسته د.. داده؟ری چرا به من گنیا.. اوردمی سر در نمچیه..م بودسادهیسرجام وا

  .. کنه؟یمن چکار م
  

 که مثل یکیپالست..دورتادورش هم چسب زده بودن.. توش بودیکی پالستی گلوله هی.. رو باز کردبسته
  ..روکش روش بود رو باز کرد

  
  ..ه؟ی چگهی دنیا: تعجب گفتم با
  

  .. عقب و با ترس نگاش کردم دمیزد که پر سرم داد نیهمچ
  

  ..ه؟ی چنی ای دونی تو نمیعنی--
  
  .. کنه؟ی من چکار مفیاصال تو ک..ه؟یمگه چ..نه به خدا..ن: لکنت گفتم با
  

  ..نیایبا من ب..شهی مشخص مزیتو مرکزهمه چ.. دونم از خودش بپرسینم--
  
  ..کجا؟: عقب و گفتم دمی ترس خودمو کشبا
  

  ..نیبش: تشر زد..  نگام کردی رو باز کرد وجدسی پلنی ماشدر
  

 ی منایا.. چه خبره؟نجایا.. شدمیاز زور شرم داشتم اب م.. کردنی بودن و به من نگاه مستادهی اهمه
  ..خوان منو کجا ببرن؟

  
  ..خودش هم کنارم نشست..نیرفتم تو ماش.. افتادمیاز زور ترس داشتم پس م..دی لرزی مپاهام

  
  ..برو ستاد:فت  به راننده گرو
  
  ..بله جناب سرگرد-
  

 که برام یشوکه اتفاق..هنوز تو شوک بودم.. کردنیمردم هنوز داشتن نگام م.. حرکت کردنیماش
  ..چرا؟..پس چرا.. گناهمی که واقعا بنباریا.. نداره؟یتموم.. ؟دهی جدبتهی مصهی هم نی اایخدا..افتاد

  
  .. تموم صورتموگرفته بوداشک
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 یول.. داشتی و نافذی مشکیچشما..نگاش کردم.. دستمال جلوم گرفتههی دمیومدم د به خودم ایوقت
  .. لرزونمو بردم جلو و دستمال رو ازش گرفتمیدستا.. نگاهش کردمی شد مستقی بود که نمیانقدر جد

  
 یخواهش م.. بوده؟ی اون بسته چی تودیتوروخدا بهم بگ: گفتم ی گرفته ای پاک کردم و با صدااشکامو

  ..کنم
  
  ..شهیش: کلمه گفت هی چشم نگام کرد و بعد هم زل زد به روبه روش و ی گوشه از
  
  !.. برداشتم؟شهی شی من کیول!..شه؟یش
  
  .. هم جرمه؟شهیمگه ش..اوردمی نرونی با خودم بشهی من شیول!!.. ؟شهیش-
  

 یلیانگار خ..هه:پوزخند زد وگفت ..حالت نگاهش متعجب بود.. به طرفم برگردوند و نگام کردصورتشو
  .. چپی علی به کوچه ی خودتو بزنیخوب بلد..یوارد

  
خب مگه .. بودهشهی تو اون بسته شنیگیشما م..مگه من چکار کردم؟..نه به خدا: پاک کردم وگفتم اشکامو

 منو ی قهی نی هست پس چرا اومدشهی خونه ها شی که تو همه هینجوریاگر ا..شه؟ی هم جرم محسوب مشهیش
  ..ن؟یدیچسب

  
  ..با تعجب نگاش کردم.. خندهری دفعه راننده زد زهی.. و مبهوت نگام کرداتم
  

  ..احمدوند: تشر زد سرگرد
  

  ..دیببخش..بله قربان: کرد وگفت ی خنده ش قطع شد و تک سرفه ایصدا
  
  .. گفتم؟یمگه من چ..د؟ی خندی داشت می چبه
  

منظورمن از .. خورهی بهت مشتری بیول ایول.. ساده یادی زای ی زرنگیادی زای: نگام کرد وگفت سرگرد
  ..مواد مخدر.. مواد مخدر بودشهیش
  

  ..اااااااااینه خدا..مواد مخدررررر..رونی زد بی داشت از حدقه مچشمام
  
 ی من چکار مفیاصال تو ک..دمی بسته رو ندنیمن تا حاال ا..دروغه.. م کجا بود؟شهیمن ش: هق هق گفتم با

  ..کنه؟
  
 خودت هم ی براینجوریا..ی کنیبهتره با ما همکار..پس ماله خودته..می کرددایتو پ فی رو از تو کشهیش-

  ..بهتره
  

  ..نه.. نکردمیمن کار.. گناهمینه من ب..نه: سرمو تکون دادم هی تو دستم گرفتمو با گرصورتمو
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 یهم نم کرده بودن و بدون مدرک دای من پفیاون مواد رو از تو ک.. بوددهی فای حرفا بنی ای همه یول
  .. گناهمیتونستم ثابت کنم که من ب

  
  .. شد؟ینجوری چرا ااخه

  
 ی کرده بودم نفسم باال نمهیاز بس گر..نجای ساعت بود منو اورده بودن ا1.. بازداشتگاه بودمیتو

  .. بهش زنگ بزنمی جورهی دیبا..حتما تا االن مامان نگرانم شده..اومد
  

  ..اومد پشت در..ا زدم پشت در بازداشتگاه و نگهبان رو صدرفتم
  
 ارهی منو بی به جناب سرگردتون بگشهیاقا م: خش دار شده بود گفتم هی که به خاطر گری گرفته ای صدابا
  .. خبر بذارمشی تونم بی نمضهیاون مر.. زنگ به مامانم بزنم؟هی تا رونیب

  
  ..رونیب یای بی تونیهر وقت خود جناب سرگرد دستور دادن م.. سرجات حرف هم نزننیبش--

  
  .. هم رفتبعد

  
  .. چکار کنم؟دیپس من با.. کجا بود؟گهی دنجایا.. حرص دستمو مشت کردمبا
  
  .. هم گذشتگهی ساعت دمین

  
  ..رونی بایب..یبهار ساالر: در بازداشتگاه باز شد و نگهبان گفت نکهی اتا
  

 و به دستم سادیاشت جلوم وا رو به تن دسی پلیروی زن که لباس نهی..رونی از جام بلند شدم و رفتم بعیسر
  ..دستبند زد و منو با خودش برد

  
  .. و در زدستادی در اهی یجلو

  
  ..دییبفرما-
  

  .. دادی باز کرد و منو برد تو و خودش هم وارد شد و سالم نظامدرو
  

 خب شما اریبس: که منو اورده بود گفت ی بود رو به ماموری مرد جوون که همون سرگرد اخمو و جداون
  ..دی بردیون تیم
  
  ..بله قربان-
  
  ..رونی اتاق رفت باز
  

  ..ی رو صندلنمی کرد واشاره کرد بشنگام
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 که به دستم زده ی نگام به دستبندیوقت..نییسرمو انداخته بودم پا.. لرزون رفتم جلو ونشستمی قدم هابا
  ..بودن افتاد بغضم گرفت

  
  .. برات جور شدنمی ا نشده بود کهدهی کشسی و پلی انتظامیروی کارت به نبهار

  
  .. باالتر؟نمی از ای بدبختگهید
  
  .. سرگرد سرمو بلند کردمو نگاهش کردمی صدادنی شنبا
  

  .. فرم رو پر کننیا--
  
  .. دستبند به دستم بودی ولرمیدستمو دراز کردم تا خودکارو ازش بگ.. خودکار و کاغذ گرفت جلومهی
  

  .. هم و سکوت کردمیاخمامو کردم تو.. تو دلمختی غم عالم ری اون دستبند لعنتدنی با ددوباره
  

به طرفم ..  بلند شدزشیاز پشت م.. رو در اورددی رو باز کرد و کلزشی میکشو..هی دردم چدی فهمخودش
  ..اومد

  
  ..نیی انداختم پاسرمو

  
  ..بلند شو: گفت ی محکم و جدی صدابا
  

  .. و نافذش باال اوردمی مشکی براقش تا چشماینای سرمو بلند کردم و نگاهمو از پوتاروم
  
  ..اروم از جام بلند شدم.. کردی تمام نگاهم متی جدبا
  

  ..ارجلویدستتو ب--
  

  .. داشتمیحس بد.. که به دستم بودیزل زده بودم به دستبند اهن.. کردمینگاهش نم.. جلو بردم
  
 لبام ی رویلبخند کمرنگ که دستبند از دستم کنده شد نیهم.. دستبند رو اورد جلو و قفلشو باز کرددیکل

  ..نشست
  

  ..دمی دستمو مالموچ
  

  .. نشستمی صندلیمن هم رو.. برگشت سرجاش دوباره
  

  ..حاال پرش کن--
  

  .. لرزونم خودکار رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن مشخصاتمی تکون دادم و با دستاسرمو
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  ..اخماش تو هم رفت..بهش انداخت یقیبرداشتش و نگاه دق..زی از پر کردنش برگه رو گذاشتم رو مبعد
  

  ..نام پدر؟--
  

  ..نیی انداختم پاسرمو
  

  ..نام پدر؟.. گفتم؟ی چیدینشن--
  

  ..یسامان ساالر: گفتم ی کردم وبا لحن ارومنگاهش
  

  .. مشخصاتم نگاه کردی تر به برگه قیو دق.. کرد سکوت
  
  ..یدریستوان ح: صدا زد ی بلندی صدابا
  

  ..بله جناب سرگرد:  داد یمور زن اومد تو وسالم نظام ماهی..  اتاق باز شد در
  

  ..ییببرش اتاق بازجو: نوشت به من اشاره کرد وگفت ی مییزای چهی برگه ی که روهمونطور
  

  ..اطاعت--
  
  .. کجاست؟گهی دییاتاق بازجو.. ترس اب دهانمو قورت دادمبا
  

  ..دشیببر.. خوادینم:د گفت  زن به طرفم اومد و خواست به دستم دستبند بزنه که سرگرمامور
  

  ..بله قربان--
  

 یفقط منو م.. نداشتم که دنبالش برمیرمق.. پا بند نبودمیاز زور ترس رو.. گرفت و بلندم کردبازومو
  .. بردی و با خودش مدیکش

  
 ی میاهیچشمام س..افتمی بود از پله ها بکیچندبار نزد.. بوددهیمحکم بازومو چسب.. پله ها باالرفت از

  ..یلیخ..دمی ترسی میلیخ.. و گلوم خشک شده بودرفت
  

 در ی چایخدا.."ییاتاق بازجو" انداختم ی در نگاهی باالیبه تابلو..ستادی از اتاق ها ایکی یجلو
  ..انتظارمه؟

  
  .. بودیاتاق خال..یچی هگهید.. تو اتاق بودی و دوتا صندلزی مهی..  برد تومنو

  
  ..ادی تا جناب سرگرد بنی بشنجایهم: ت  ها و گفی از صندلیکی رو نشوند رو من

  
  .. رفترونی هم از اتاق ببعد
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  ..اخه من چقدر بدبختم..رهی مجی کردم سرم داره گی ماحساس
  

  ..شه؟ی میحاال چ.. کردیداشت خفه م م.. شکستی نمیبغض کرده بودم ول..زی گذاشتم رو مسرمو
  
 در یجلو..با وحشت نگاهش کردم..ند شدم از جام بلمهی و سراسدمی باز شدن در ترسی صدادنی شنبا
  .. باشمدواری تو نگاهش نبود که بتونم امی مهربونچیه..یسرد و جد.. کردی بود و نگام مستادهیا

  
  .. رفتیبهار بدبخت شد :دمی دلم نالیتو
  

 سرجام نطوریهم.. اب دهانمو قورت دادمیبه سخت..گلوم خشک شده بود .. بست وبه طرفم اومددرو
  .. پوشه تو دستاش بودهی..بودم خشک شده 

  
  ..نیبش:  و اروم گفتزی رو مگذاشت

  
  ..خشک شده بودم..ننشستم

  
  ..نیبهت گفتم بش: زد تشر

  
 زده م رو تو هم قفل کردمو خی یدستا..دی لرزیتمومه تنم م.. رمق نشستم و وحشت زده نگاهش کردمیب

  ..دمی ترسیم..خودمو جمع کرده بودم..گذاشتم رو پام
  

  ..به خودکار هم گرفت دستش.. برگه دراورد هی پوشه یاز تو..ه روم نشست برو
  
  ..؟یدیترس: نوشت گفت ی مییزای چهی برگه یهمونطور که رو..  بهم انداخت ی نگاهمین

  
  ..نه..ن: گفتم ی لرزونی صدابا
  

  ..خب کامال مشخصه: گذاشت رو برگه و دستاشو تو هم قفل کرد وبهم زل زد خودکارو
  
  ..من ک..فمی رفته تو کی دونم چطوریاصال نم..ستیجناب سرگرد اون مواد مال من ن: گفتم  ترسبا
  
  ..حرف نباشه: داد زد یظی پر از غی صدابا
  

  ..با ترس خودمو جمع کردمو نگاهش کردم..حرف تو دهانم موند.. شدمخفه
  

  ..؟یدی فهمیدیهر وقت ازت سوال کردم جواب م--
  
  .. وحشت سرمو تکون دادمبا
  

  ..؟ی بدلشی تحوی به کی خواستی ؟ می گرفته بودی اون مواد رو از چه کسنمیخب بگو بب--
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من از .. دونمیبه خدا قسم نم: گفتم دمی که خودم هم به زور شنییبا صدا..دی لرزی م از زور بغض مچونه
  .. خبر ندارمیچیه
  

 شهی شی حاویخود من اون بسته خانم محترم .. اره؟ی دونیکه نم: بهم انداخت ی زد ونگاه تندپوزخند
 متی گرفتی ما هم وقتی کنی مواد پخش میبه ما گزارش دادن که دار.. اوردمرونی بفتی کیرو از تو

  ..شه؟ی می کنن و عاقبتت چی ته تهش چکارت می دونیم..یادیاون هم به مقدار ز..مواد همراهت بود
  

  ..هیگر ری بغضم شکست و زدم زی بزنم ولی باز کردم تا حرفدهان
  

  ..ستیاونا مال من ن..نه: تو دستام گرفتم و سرمو تکون دادم صورتمو
  

 یبه خدا من ب..د؟ی کنیچرا باور نم.. گناهمی من بغمبری به پریبه پ: کردم و با عجز و ناله گفتم نگاهش
  ..گناهم

  
  .. زدمی کردم و زجه می هق مهق

  
  ..جواب منو بده..؟ی خوری قسم میچرا الک--

  
  ..دیتوروخدا حرفامو باور کن..من روحم هم از اون مواد خبر نداشته..؟یب چه جوا-
  

 اون نگاهش رو ازم گرفت و از جاش بلند ی چشماش ولینگاه پر از اشکمو دوختم تو.. کرده بودسکوت
  ..شد

  
  .. زدی و سکوت اونجا رو بر هم مدیچی پی اتاق می هق هقم تویصدا

  
 ی بازلمی من فیانقدر برا..ساکت شو: و داد زد زی رو مدیحکم کوب دفعه برگشت و مهی.. به من بودپشتش

  ..نکن
  

چشمام از زور ترس گشاد .. عقب و نگاهش کردمدمی دهانم وخودمو کشی زده دستمو گرفتم جلووحشت
  ..شده بود

  
  .. پر از خشم بودنگاهش

  
 حبس ایمه کم حکمت ک.. فرستمت دادگاه از اونطرف هم زندانیوگرنه م..ی کنیبهتره با ما همکار--

  .. اعدامایابده 
  

  .. و تار شدرهی چشمام تی جلوای که گفت اعدام دننیهم
  
 گناهم یمن ب..من چرا انقدر بدبختم؟.. نهایخدا..اعدام نه..نهههههه نهههههههه: تمام توانم زجه زدم با
 ی مکارونیچرا با من ا..ستی مال من نی لعنتیاون موادا..؟ی دونی خودت که بهتر مایخدا..
  ..چرا؟..د؟یکن
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  .. تنم نموند و از حال رفتمی توی رمقگهی دنکهی شد تا ای رفته رفته اروم تر مصدام

  
 مامور کیاو و .. را صدا زدیدری حعیسر.. افتاده بودی صندلی روهوشیبهار ب.. با تعجب نگاهش کردایار
  .. بردندرونی کمک کردند و بهار را از اتاق بگرید
  

  .. حالش بهتر شد و چشمانش را باز کردنکهی او خوراندند تا ا اب قند بهیکم
  
  .. پرونده شده بودنی اری درگیفکرش حساب.. بود ستادهی دفترش بود و کنار پنجره ای توایار
  

 هر بایتقر.. او مرد قانون بودی شد ولی دور نمدگانشی دی از جلوی پر از اشک و التماس بهار لحظه انگاه
  .. نکند مگر با مدرکنانی اطمی بود که به کسنی چننیشغلش ا.. سروکار داشتروز با امثال بهار

  
نگاهش .. کندی که پرونده شان را در دست داشت فرق می مجرمانگری دختر با دنی کرد ای احساس میول

  .. حرفها بودیلی خیایان نگاه سبز و وحشت زده ش گو.. شیحرف ها ..شیزجه ها.. بودیجور خاص
  

 بهار را باز ی پرونده گریبار د.. رفتزشی و به طرف مدی خوش حالتش کشی موهانی بی دستکالفه
  .." ی سامان ساالر" نام پدر ثابت ماند ینگاهش رو..  به مشخصات او انداختینگاه..کرد

  
  ..پرونده را بست.. به در اتاق خوردی اتقه

  
  ..دییبفرما--

  
  .. دادی وارد اتاق شد و سالم نظامیدریح
  
  ..بهوش اومد؟: بلند شد وگفت زشیپشت م از ایار
  

  ..دیی فرمای دستور میچ..نهی خواد شما رو ببیم..بله قربان--
  

  ..تا بعد.. بازداشتگاهدشیببر: نشست شی صندلی و رودی کشیقی عمنفس
  
  ..بله قربان-
  
  .. شدرهی گذاشت و به روبه رو خزی می دستاش را روایار.. رفترونی از اتاق بیدریح
  

  .. را صدا زدیدری و حاوردی گذشته بود که طاقت نقهی دق10 بایتقر
  
  ..بله قربان-
  

  .. دفترمارشی رو بیبهار ساالر--
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  ..اطاعت-
  

 اون هم سرجاش نشسته بود و سخت و ینشستم رو صندل.. وجه خوب نبودچیحالم به ه.. اتاق شدموارد
  ..دمی لرزی به خودم مدیمثل ب.. کردی نگام میجد

  
  ..سادیروبه روم وا.. شد و به طرفم اومد جاش بلند از
  

 ی کنیاگر همکار..ارزشش رو داره؟..؟ی کنی مینجوریچرا با خودت ا :دیچی گوشم پی سردش تویصدا
  .. قائل بشمفی برات تخفدمیقول م

  
  ..دیبه مادرم خبر بد..مادرم: زمزمه کردم یبا التماس نگاهش کردم و به سخت..  گرفتم باال سرمو

  
  .. فکر کنم دلش به رحم اومددی نگاه پر از التماسمو دیوقت.. داد و نگام کردهیک تزشی مبه
  

  ..م؟ی ما خبرش کنای یگیخودت بهش م.. خباریبس: سرشو تکون داد و گفت چون
  
  ..ضهیاون مر.. حالش بد نشهنی بگی جورهیفقط تورو خدا ..دیخودتون بهش بگ-
  

  ..؟ینی منو ببی خواستی منی همیبرا--
  
  ..بله-
  

  ..ی اعتراف بکنی خوایمنو بگو فکر کردم م..هه: زد وگفت پوزخند
  
  ..به کار نکرده؟..؟یاعتراف به چ-
  

  .. اوردم؟رونی بفتی رفته خودم مواد رو از تو کادتی..چرا نکرده؟: بهم انداخت وگفت ی تندنگاه
  
من ..دیرخدا حرفامو باور کن تویول..رهی نمادمی وقت هم از چی نرفته و هادمینه : گفتم ی لحن پر از غمبا
  .. گناهمیب

  
 راست کی خب یلیخ..ی کنی با ما همکاری خوای تو نمنکهینه مثل ا: خشم نگام کرد وگفت با

  ..تمام..دادگاه
  
  ..نه ..ای خدانه
  
جناب سرگرد مادر .. کنمیخواهش م..دی نکننکارویتورو خدا با من ا: جام بلند شدم و با التماس گفتم از

تورو خدا ..می رو نداری کسچیما ه.. داروهاشو بهش بدهستی نی نباشم تنهاست کسششیگر پ اضهیمن مر
  .. من برمدیبذار
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تو اگر به فکر ..انقدر منو قسم نده: گفت ی گرفته ایبا صدا.. نشست و با اخم نگام کردزشی پشت مرفت
گفتم که .. کنیبا ما همکار ی کنی به مادرت فکر میحاال هم اگر ذره ا..ی کردی نمنکاروی ایمادرت بود

  ..رمی بگفی برات تخفدمیقول م
  
 ی کنم که بشی حالیچطور.. زنهی حرف خودشو منی اگمی مزی چهی من ی هر چی وااااااااااایا

  .. کنه؟یچرا باور نم..گناهم؟
  
  .. کنم؟ی تونم باهاتون همکاری خبر ندارم چطور میچی من از هیاخه وقت-
  

 یصورت جد.. بودافهیخوش ق..نافذ و پر از جذبه.. بودرای گیلینگاهش خ.. لحظه زل زد تو چشمامچند
  .. خشن بودیادی که زفی حیول.. اومدی لباس واقعا بهش منی ایکه تو

  
  ..؟ی کنیاعتراف نم.. حرف اخرته؟نیا: و گفت نیی انداخت پاسرشو

  
  .. ندارم که بکنمیاعتراف-
  

  ..یدریستوان ح.. خباریبس--
  

  .. اومد تویدریو ستوان ح اتاق باز شد در
  

  ..ببرش بازداشتگاه--
  

  ..اطاعت قربان--
  
 دی بری چرا منو مگهی گفتم پس دقتویمن که حق..جناب سرگرد تورو خدا..نه: ترس نگاهش کردم و گفتم با

  ..بازداشتگاه؟
  

  .. بازومو گرفتیدری حستوان
  

  ..ببرش..شهی دادگاه معلوم میفردا تو: نگام کرد وگفت سرگرد
  
  ..شه؟ی تموم می من کیای بدبختایخدا..دی لرزیسرتاپام م.. به دستم دستبند زدتوانس
  
  ..می رفترونی اتاق باز
  

 پشت پلک یحت.. ان گذاشت و چشمانش را بستی مردانه ش را رویشانیپ.. گذاشتزی می را رودستانش
 گناه ی گفت ان دختر بیدلش م.. توانست ان چشمان سبز و پر از غم را فراموش کندی بسته ش هم نمیها

 او گفت ی عقلش میول.. شده استارشی کی های کثافتکاری طعمه گهی دی هایلی هم مثل خنیاست و ا
  ..ستی نارشیهم همدستش است و جرمش کمتر از ک

  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

134

 شده ی بازنی دختر که وارد انی و از ان طرف هم اارشی نفرتش از کیاز طرف.. کرده بودری گی دوراهنیب
  ..بود

  
 معما دست نی حل ادیکل.. کنمداشی پدیبا..گهی دختره داره راستشو منیمطمئنم ا..ه؟یمقصر ک:کرد  زمزمه

اونم طعمه شده ..گهی نمنوی قانون ای گناهه ولی دختر بنیشک ندارم ا.. کنم تمومهری اونو که دستگارشهیک
  .. شدهدهی چاه کشنیو ناخواسته به ا

  
  .. مشخصاتش را برداشتیبرگه .. کرد بهار را بازیپرونده .. را بلند کردسرش

  
  .. تلفن را برداشت و شماره گرفتیگوش.. به ان انداختی کردو نگاهدای تلفن منزلشان را پشماره

  
 از همکارانش مشغول یکی بود و با ستادهی راهرو ای توایار.. خودش را به انجا رساندمهی بهار سراسمادر

   ..دی را شنی زنیصحبت کردن بود که صدا
  
  .. زدی کرد و بهار را صدا می مهیرگ
  
  ..د؟ی هستیشما مادر بهار ساالر: طرفش رفت و گفت به
  

اون ..نجا؟ی ادیچرا بچه م رو اورد..بله جناب سرگرد: بهار با چشمان اشک الودش نگاهش کرد وگفت مادر
  ..بهاره من از گل هم پاک تره.. گناههیب

  
  ..می زنیاونجا با هم حرف م.. دفتر مندییمابفر: با دست به اتاقش اشاره کرد وگفت ایار
  

  .. نشستی صندلیرو.. سرش را تکان داد و با او همراه شدی ساالرخانم
  
  ..دی کنم اروم باشی خواهش میخانم ساالر: به او انداخت وگفت ی قرار گرفت ونگاه ارامزشی پشت مایار
  
 دای پشهی شفشی تو کنیگیبه من م.. ندارهیریبهاره من تقص..چطور اروم باشم جناب سرگرد؟: گفت هی گربا

  .. همه ش تهمتهنایا..هی چشهی دونه شی نمی اون حتیول..نیکرد
  

 چون گهی نمنوی قانون ای گناهه مادرجان ولیمنم مطمئنم که اون ب..می بهش کمک کنمی خوایما هم م--
 رو بهم شهیمربوط م که به دخترتون یزی خوام هر چیاز شما م..می ثابت کننوی که امی نداریمدرک

  ..دی کنیلطفا با ما همکار..دیبگ
  

 تونم یم.. کنمی من همون کارو منی شما بگیباشه هر چ: سرش را تکان داد و گفت ی ساالرخانم
  ..نمش؟یبب
  
  ..دی جا منتظر باشنیهم.. خباریبس: زد وگفت یلبخند کمرنگ.. چند لحظه نگاهش کردایار
  

  ..باشه چشم--
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  .. دادی سالم نظامدنشینگهبان با د..به طرف بازداشتگاه رفت .. امدنروی از اتاق بایار
  
  ..رونی بارشیب: گفت ایار
  
  ..اطاعت قربان-
  

 جناب دنی امد و با درونی بکی تارمهیبهار از ان اتاقک ن.. بازداشتگاه را باز کرد و بهار را صدا زددر
  ..دیسرگرد ترس

  
 عنوان چی ظاهرش به هی او سوخت ولیدلش برا.. ترسد یو م متوجه شده بود که بهار از ای به خوبایار
  .. دلش بودی که تویزی برعکس ان چیسخت و جد.. دادی را نشان نمنیا

  
  .. جلواریدستاتو ب--

  
 دستبند را از ی که داشت حلقه نی بنیدر هم.. قفل دستبند را باز کردایار.. دستان لرزانش را جلو بردبهار

  .. کرددای بهار تماس پی زده خیناخداگاه دستش با دست سرد و  کرد یدور دستانش باز م
  
  ..با تعجب نگاهش کرد.. بدنش مورمور شدی دستانش با همان تماس کوتاه و سطحی سرداز
  

  ..چرا دستاش انقدر سرده؟: دل گفت در
  

 تعجب ایار در نگاه یول.. شده بودرهی به او خشیبایبهار هم با چشمان سبز و ز.. کردی هم نگاهش مهنوز
  ..بود و در نگاه بهار غم

  
  ..ایهمراه من ب: گفت ی به خودش امد و با لحن ارومایار
  

  .. پشت سرش بودای رفت و اری جلو مبهار
  

 خودش شخصا به انجا امده بود تا ان دختر را همراه خود ای ارنکهیاز ا.. متعجب نگهبان به اون دو بودنگاه
  .. انکه دستبندش را هم باز کرده بوداز همه مهمتر..ببرد تعجب کرده بود

  
 تابی دخترش بی دستان دستبند زده دنی را کرد تا مادر بهار با دنکاری اای دانست که اری کس نمچی هیول

  ..اورندی توانست دستور دهد تا بهار را به دفترش بی نشسته بود مزشیوگرنه از همانجا که پشت م..تر نشود
  
 یول..  نداشتی افهی وظنیاصال چن.. را انجام نداده بودی کارنی چننیرم کدام از مجچی هی وقت براچیه

  .. کندی فرق مهی دختر با بقنی کرد ایحس م
  

  .. دانستی هم فرقش را نمخودش
  

 در ی من که جلودنیبا د.. کنه؟ی چکار منجای اون ایوا.. مامان چشمام گرد شددنیبا د..می اتاق شدوارد
  .. بلند به طرفم اومدید و با قدم هاخشکم زده بود از جاش بلند ش
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  .. دادی کرد و منو سفت به خودش فشار می مهیگر..بغلم کرد.. رو نداشتمی حرکتچی من قدرت هیول
  

  ..هیرگری گرم و مادرانه ش فرو کردم و زدم زی نهی کم به خودم اومدم و سرمو تو سکم
  

 اون گهین که تو اغوش مادرم بودم د االیول..ی پناهیغربت و ب..ی کسیب.. کردمی میی تنهااحساس
  .. برام اغوش مادرم بودای دنی جانیامن تر.. مزاحم رو نداشتمیحس ها

  
 یبدون اون ب..اون برام همه کس بود..فقط مادرمو داشتم.. که دوستم داشته باشهی کسهی پدر داشتم نه نه

  .. تنهایتنها.. شدمیکس وتنها م
  

  ..گن؟ی دارن می چنایا..؟یدخترم با خودت چکار کرد:ک کرد  از خودش جدا کرد و اشکامو پامنو
  
  .. خبر ندارمیچیبه خدا من از ه.. دونم مامانینم: گفتم هی گربا
  

 اگر ی دونم بهار من حتیم..یدختر خودم.. شناسمتیم..من خودم بزرگت کردم..زمی دونم عزیم--
  ..بهار من پاکه.. زنهی نمی کارنیمحتاج هم باشه دست به چن

  
  .من که دختر نبودم.. پاک نبودگهیمن که د.. شددتری م شدهیگر)بهار من پاکه (  که گفت نیهم
  

  .. دوتا نبودیکی که امیبدبخت
  

  ..به خدا توکل کن..شهی درست مزیهمه چ..زمی نکن عزهیگر--
  

 ید منگاه مهربونشو دوخته بود به صورتم و لبخن..صورت خودش هم غرق اشک بود.. اشکامو پاک کرداروم
  ..یدواری بکنه به امبمی خواست ترغی که میلبخند..زد
  
  ..ییشما تنها..؟ی مامان شما چیول-
  

  ..مواظب خودت باش..نگران من نباش دخترم--
  
  .. تونستم بکنم؟ی چکار میول..نگرانش بودم.. بغض سرمو تکون دادمبا
  

  ..می و نگاهش کردمیبه خودمون اومد.. کردی تک سرفه اسرگرد
  

 ی میینمای سلمیانگار داره ف.. کردی داده بود و به ما نگاه مهی تکشیبه صندل..  نشسته بود زشی مپشت
  ..نهیب

  
  ..چه برسه بخوام نگاهش کنم.. کلمه باهاش حرف بزنمکی کردم ی بود جرات نمی بس جداز
  
  .. بردمی دونم چرا انقدر ازش حساب مینم
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  .. کردفی تعرای اری را برازی همه چ به اتاقک بازداشتگاه برگشت و مادر بهاربهار

  
  .. را بکندی کارنی توانست چنی نمای اری التماس کرد که بهار را ازاد کنند ولیلیخ
  

 ی عنوان نمچی هم مرد قانون بود و به هایار.. بودنی سنگیلی از نظر قانون مجرم بود که جرمش هم خبهار
  .. را انجام دهدی کارنیتوانست چن

  
  .. برد ی بهار را به انجا مدیبدون شک فردا با..داد و منتظر جوابش شد دادگاه نامه به
  

  .. به در اتاقش خوردی کرد که تقه ای از مجرمان را نگاه میکی ی بود و داشت پرونده نیی پاسرش
  

  ..دییبفرما: که مشغول خواندن پرونده بود گفت همانطور
  

 از یکی داد که ی نشان منی به زمشیشدن پا دهی کوبیصدا.. شد و بعد از چند لحظه بسته شددرباز
  ..ماموران است

  
  ..بگو--

  
 وفا ی اومده تهرون بیاز وقت ..می معرفت داری بی پسر خاله هی که ما فتونیعرض کنم به خدمت شر--

 تیاومدم ازش شکا.. هم داره که چشم انتظارشنی خانواده اهی خودش تی رفته تو والادشیشده به کل 
  ..ه کن که دلم بدجور ازش پرمی تپل برام تنظی نامه تی شکاهی زحمت یب..کنم جناب سرگرد

  
  .. بهت زده سرش را بلند کرد ایار
  
  .. پسر؟ی کنی چکار منجایتو ا..دینو: بلند شد و گفت زشی زده از پشت مجانی هدی نودنی دبا
  
 ی با خودمون میتخار بدشما هم اف..کی نکیبا اجازتون اومدم تهرون پ: با لبخند جلو رفت و گفت دینو
  ..متیبر
  
  .. با لبخند جلو رفت و بغلش کردایار
  
  ..؟ی خوشینی بیمارو نم: و گفت دی هم او را در اغوش کشدینو
  
  ..نیبش..هی چه حرفنیا: متعجب بود گفت دی نودنی که هنوز از دی و در حالدی خودش را کنار کشایار
  
  .. نشستی صندلیو رشی هم روبه رودی برگشت و نوزشی پشت مایار
  

 کنه؟ یبابام چه کار م.. کنفیخب تعر: به جلو خم شد وبا لبخند گفت ی گذاشت و کمزی می را رودستانش
  ..از مامان و خاله چه خبر؟..خوبه؟
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 تماس نگرفته هی وقت بود یلیخ..همه خوبن: داد و گفت هی تکشی صندلی و به پشتدی کشیقی نفس عمدینو
همه نگرانت بودن .. کردی ارومش نمزای چنی خاله که ای کارات بودم ولانیجر ستاد در قیاز طر..یبود

برو ..؟ی چرا نشستکهمامان و خاله هم افتادن به جونم ..یدی نمی واز خودت خبری زنی زنگ نمهیکه چرا 
  .. نشده باشهشیزی بچه م چنیبب
  

 من ی گفتم د اخه خاله یم.. خبرمی شده من بیزی چدی گفت شای کرد می هر شب اخبارو نگاه مخاله
 تهران یاونم خبرا.. دونه ت خبر بده و بگه در چه حالههی یکی از پسر ادیتو اخبار که نم..  منزهیعز..

  ..گهیمادره د.. کو گوشه شنوایول.. کنهیما شمال اونجا تهران خب فرق م..رو
  
  .. تهران؟ی اومدنی همیبرا.. براش تنگ شدهیلیدلم خ: لبخند زد وگفت ایار
  
 اقا بزرگ هم یراست: جواب سوالش را بدهد گفت نکهی چند لحظه در سکوت نگاهش کرد وبدون ادینو

  ..سالم رسوند
  
خب سالمت ..خب: گفت ی جابه جا شد و با تک سرفه اشی صندلیرو.. با تعجب نگاهش کردایار

  .. تهران؟ی اومدی مطمئن بشمی از سالمتنکهی ایواسه ..یجواب منو نداد..باشن
  

  ..گهیجوابتو دادم د--
  
  ..؟یچه جواب-
  

  ..اقا بزرگ سالم رسوند--
  
  .. جواب من بود؟نیا-
  
  ..نبود؟-
  
 لتیمطمئنم دل.. تهران؟ی اومدی چیبگو واسه .. با من کل کل نکندینو: کالفه نگاهش کرد وگفت ایار
  .. من نبودهدنید
  
  ..نکهیهم ا..رمی ازت بگی خبرهی  ونمتیخب هم اومدم بب: نگاهش را اطراف اتاق چرخاند و گفت دینو
  
  ..؟ی چنکهیهم ا-
  

   ..نکهیهم ا--
  
  ..گهیبگو د..؟یدیچرا ادامه نم-
  
  ..ادیچون مطمئنم از ادامه ش خوشت نم: نگاهش کرد وگفت دینو
  
  .. که هست بگوی خب هر چیلیخ-
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  ..بگم؟-
  
  ..اره بگو: حرص گفت با
  
  ..گمایم-
  
 با دی کار را کرد که نونی انی و خشمگرمنتظرهیانقدر غ ..دی کوبزی می بلند شد و محکم روشی خشم از جابا

   ..دی پرشیترس از جا
  
  .. بگوگمیبهت م..؟یدی دی و تابش مچی پیچرا ه..گهید بگو د:  داد زدبای تقرایار
  
  ..سکته کردم که...؟ی کنی مینجوریچرا ا..گمیم.. خبیلیخ: اب دهانش را قورت داد و گفت دینو
  
  .. نشستشی صندلی و رودی کشیقیعم نفس ایار
  
  ..بگو:  اخم نگاهش کرد وگفت با
  
  ..گهی دی هفته 2واسه .. بدمیاومدم بهت کارت عروس..خب: جابه جا شد وگفت ی صندلی رودینو
  

 لبخند او ارام شد و لبخند دنی هم با ددینو.. لبانش لبخند نشستیبه رو.. از هم باز شد ای اری هااخم
  ..زد
  
  .. مرغا ؟ی قاطیری میپس باالخره دار..بابا دمت گرم..ی گفتی زودتر منویخب ا: گفت جانی با هایار
  
  .. مرغای قاطیری میتو دار..من که نه: با همان لبخند گفت دینو
  

 جا افتاد شی برادیبعد از چند لحظه که حرف نو..لبخندش رفته رفته محو شد.. او ثابت ماندی روای ارنگاه
  ...به طرفش رفت..  بلند شدشینداخت و از جا به او اینگاه تند

  
 اروم ایار: بلند شد و گفت شی کرده بود ارام از جاینی بشی پی را به خوبای حرکت ارنی که ادینو

  .. بکنی بعد هرکار خواستگمی می چنیبب..باش
  
  .. به او زل زده بود و ارام ارام به طرفش رفتنی با همان نگاه خشمگایار
  
باور کن من طرف تو .. کنمی من کامال درکت منیبب: رفت تند تند گفت یه عقب عقب م کی در حالدینو

 ریباور کن همه غافلگ.. دفعه از سفر برگشتهی شیچند شب پ..استی قضایاقابزرگ پشت همه ..هستم
  ..ادی مرتری ماه د1اخه گفته بود ..میشد

  
 داد که یبود و حالت چهره ش نشان م همچنان سکوت کرده ایار..ستادیا.. برخورد کردواری با دپشتش

  .. استی از اندازه عصبانشیب
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اقا ..ی که خاله بهت زنگ زد وگفت اقا بزرگ باهات کارداره تو جواب ندادیهمون شب: ادامه داد دینو

هم بهنوش .. و هم میهم ما بود.. کس جرات نداشت نطق بکشهچیه.. شدی عصبانیلی خیلیبزرگ خ
  .. شدیگرچه براشون بد هم نم..نداشتن حرف بزنناونا هم جرات ..ومادرش 

  
 ی به پا کرد که همون بهتر نبودی قشقرقهی..ی نزدی ولی شب اقابزرگ منتظر بود تو بهش زنگ بزناون

  ..رمی گی مای وگرنه اون باغ رو از ارانی به عقد هم در بدی و بهنوش باای ارگهی روز د20تا :گفت ..ینیبب
  

 که من از خانم یادگاریاون باغ تنها .. رو زده؟ی حرفنی چنیبه چه حق:د زد بلند دا.. تمام شدطاقتش
 بدمش به اقا بزرگ تا اونم بده ستمیحاضر ن.. اون باغ گذروندمی رو تومی دوران بچگیهمه ..جون دارم

 شمی وقت حاضر نمچی هنم.. بشه؟یکه چ.. تا مثال جاش برج بسازندهی مشت ادم تازه به دوران رسهیدسته 
  ..دی بهش بگو نونویا.. وقتچیه..ا بهنوش ازدواج کنمب

  
  ..دیچی پیاز زور خشم به خودش م..کالفه بود.. رفت و نشستی با حرص به طرف صندلایار
  

اونم گفته تنها .. اون باغ به نام اقا بزرگهیول..یگی می فهمم که چیکامال م..ای کنم اری من درکت م--
  .. با بهنوش ازدواج کنه کهشهی مای اون باغ به نام اریوقت

  
  ..ه؟ی چلشیدل..اخه چرا؟: زد داد

  
 رسمه که هی نی اگهیم.. هم بودنی نشون کرده ی و بهنوش از بچگای ارگهیم..ی دونیخودت که بهتر م--

 ازدواج کنهی که پدربزرگ انتخاب می با اون کسدیتنها پسر بزرگ خانواده با.. موندهیاز خاندان ما به جا
  ..شهی کارو نکنه از خانواده طرد منیو اگر ا..کنه

  
 ثروت داره بده یهرچ.. خوامی من فقط اون باغ رو میول: گفت ی بلند شد و به تندی صندلی از روایار

 بهش گفتم که من اون نویبارها ا.. اون باغ ماله منهیول.. که دوست دارهی اگهی هر کس دایبه بچه هاش 
 گذاشتم متشیشتر از قی پول رو بیحت..یخودت که شاهد بود..مبارها خواستم ازش بخر.. خوامیباغ رو م

چون نقطه ضعفم .. باهام معامله کردچی که نکرد هنکاروی ایول..  باغ رو بزن به ناممنی امی و گفتم برزیرو م
 هم با رمیمن بم.. فکر کردهیول.. با بهنوش ازدواج کنم تا اون باغ رو بهم بدهدیگفت با..دستش اومده بود

  .. کنمیش ازدواج نمبهنو
  

  ..سرش را در دست فشرد..از زور خشم سرخ شده بود.. کرد سرش در حال منفجر شدن استی ماحساس
  
 او ی شانه ی و دستش را روستادیکنارش ا.. ناراحت شده بودیتی وضعنی او در چندنی که از ددینو

  ..گذاشت
  

 ی خراب موارشی نرفته هر وقت ددمای..یدیبراش زحمت کش..اون باغ ماله خودته..اروم باش پسر--
اون باغ به خاطر توست که ..ی کردی ممشی و ترمی رفتی میی کرد خودت تنهای مزشی رشیی جاهی ایشد 

 یول.. که بهت نرسهفهیباور کن ح.. از بهشتهکهی تهی توش انگار یری میوقت.. و گلهوهیاالن پر از درخت م
  .. کنمی مدشیی من تایری هم که بگیمیصمهر ت..ذارمی بدون من پشتتم و تنهات نمنویا
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  .. به او انداختی نگاهمی سرش را بلند کرد و نایار
  

تا حاال نشده به اون ..؟ی شناسیاقابزرگ رو که م..می باهاش مقابله کنی چطوریول: زد و گفت ی ماتلبخند
  .. رسهی به هدفش می کنه ولیشده هر کار بتونه م.. خواد نرسهی که میزیچ
  

  ..هی نقطه ضعفش چمی بفهمدیبا.. جلومی با برنامه بردیبا..ی دارشی در پیراه سخت..هدرست--
  
  .. ندارهی نقطه ضعفچی اون هی دونیخودت خوب م: پوزخند و گفت ایار
  
  ..می خبری هم داره و ما ازش بدیشا: زد و نگاهش کرد ی لبخند خاصدینو
  
  ..؟ی بگی خوای میچ: مشکوک نگاهش کرد وگفت ایار
  

 سرمون سروان و سرگرد ریخ..دهی نمی اتو دست کسیخودیب.. زرنگهیلی اقابزرگ خیول..یچیهنوز ه--
 ری و مجرم رو دستگمی کنی معماها باز میگره از حل همه .. نه؟ای می بخوردی بای دردهیبه ..می مملکتنیا
  .. خودشاسه واهیتلریه..می خودمونیول..م؟یای از پس اقا بزرگ بربمی تونیحاال نم..می کنیم
  
  ..ه؟ی عقد کقی دقخی تاریگفت.. جلومی با برنامه بردیبا..باهات موافقم: لبخند زد وسرش را تکان داد ایار
  
گوشه .. خودش بودیکارت عروس.. بازش کردایار.. دادای اورد و به دست اررونی ببشی را از جی پاکتدینو
  .. کردی میی و بهنوش خودنماای کارت اسم اری
  
 ی ازدواجه زورنی وجه تن به اچیمن به ه..ینیخوابشو بب: لب گفت ری را در دست فشرد و ز خشم کارتبا
  ..دمینم
  

  .. ؟ی چکار کنی خوای مای اریول..نهیهم--
  
 منو نکهی دونستم بدون ای نمی زده و ازش گذشته ولی حرفهی کردم یتا االن فکر م.. روش فکر کنمدیبا-

بهت قول ..دی نورهی گی سر نمی عروسنیا.. کنهی هم صادر می قرار بده برام کارت عروسانیدر جر
  ..دمیم
  
  .. بودی مصمم و جدایار.. نگاهش کرددینو
  

  .. دروغ نگفتمدمی بگم اون شب تا صبح هزار بار مرگ رو به چشمم داگر
  

 و دیچی پی اتاق می هق هقم تویصدا.. زدمی داده بودم و از ته دلم زجه مهی بازداشتگاه تکواری به دسرمو
  .. زدیسکوت اونجا رو بر هم م

  
 همه نی ادی بایتا ک.. عذاب بکشم؟دیچقدر با.. چقدر؟گهید..ست؟ی کردم که بستم نی فکر منی ش به اهمه

 کم بهم هی.. ذرههی فقط ایخدا.. تونه سهم منم باشه؟ی نمی خوشبختیعنی.. رو تحمل بکنم؟یغم و ناراحت
  ..چرا من انقدر بدبختم؟..ارامش بده
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 من در فی چطور سر از کی کردم که اخه اون مواد لعنتی فکر میهر چ.. شده بودمجی هم گی طرفزا

  ..دمی رسی نمی اجهی نتچیاورده به ه
  

  .. شدمی سردرگم مشتریب ..برعکس
  

 ی نمنیی از گلوم پایچیه.. بودری نون و پنی مقدارهی گذاشتن جلوم که توش ینی سهی صبحش فردا
 ریتا لقمه هم تو گلوم گ2 نیا..نیفقط هم.. تا لقمه خوردم2 رمی نگجهی دوباره سرگنکهی ای برایول..رفت

  ..نیی دادمش پایبه زور اب م.. رفتی نمنیی کرد وپایم
  

 ینم.. شدی می افتادم خود به خود اشکام جاری مامی بدبختادیهر وقت .. اومدی بند نمی اقهی دقاشکم
  ..8  گفتدمیاز نگهبان پرس..دونستم ساعت چنده

  
نور بازداشتگاه ..رونی رفتم بعیسر.. گذشته بود که در بازداشتگاه باز شد و نگهبان صدام زدقهی دقچند

  .. چشمامو ماساژ دادم تا به نورش عادت کردمیکم.. نور چشمم رو زدرونی اومدم بی کم بود وقتیلیخ
  

 ینم.. رو زد به دستامیعنتباز اون دستبند ل.. دستامو گرفت و جلو نگه داشتیدریستوان ح.. زنهمون
 ی چشمام می شد انگار مرگ رو جلوی دستبند به دستام زده منی که انی همی بود ولیدونم چه حس

  .. برن؟یم منو کجا یعنی..دی لرزیتنم م.. مورمورم شدی دستبند اهنیاز سرد..ازش متنفر بود..اوردن
  

 تنش یلباس سبز نظام..رونیو سرگرد اومد بهمون موقع در اتاق باز شد ..ستادی اتاق جناب سرگرد ایجلو
با ترس .. بهم انداخت ی نگاهمین..نگاهش پر از جذبه بود.. هم رو سرش بودسی پلیرویبود و کاله ن

  .. کردمی مخی کرد ی که نگام منی بود همی دونم چه سرینم.. کردمینگاهش م
  

 هی.. شدمی مینجوری بار بود انی اولیول..  دونمیخودم هم نم..دم؟ی ترسیم.. بردم؟ی حساب مازش
  .. بودشی به خاطر جذبه و نگاه خشک و جددیشا.. داشتمیترس خاص

  
  ..نی تو ماشارشیب: گفت یدری به حرو
  

  ..اطاعت قربان--
  

 ی چون اصال رمقدی کشگمیم..دی و دنبال خودش کشدی که به دستم بود بازوم رو هم محکم چسبدستبند
  ..نداشتم دنبالش برم

  
  .. هم کنارم نشستیدری حنیمنو نشوندن تو ماش..می رفت ما هم پشت سرش بودیرد جلو م سرگجناب

  
  .. رو به حرکت در اوردنیراننده اطاعت کرد و ماش.. هم جلو نشست و دستور حرکت دادسرگرد

  
  .. نگمیزی تونستم چینم.. برنی گفتن منو کجا می کاش الاقل بهم میا

  
  ..ن؟ی بریمنو کجا م: گفتم  ارومیدری رو به حی لرزونی صدابا
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  ..ده؟یچرا جوابمو نم..حرصم گرفت.. نداد و سکوت کردجوابمو

  
  .. تونستم ازش بگذرمی برام مهم بود که بدونم و نمنی خب ای از سرگرد بپرسم ولدمیترس

  
  ..ن؟ی بریمنو کجا م: توانمو جمع کردم ورو به سرگرد گفتم تمام

  
  ..دادگاه: گفت ی خشکیباره به حالت اولش برگشت و با صدادو.. بهم انداختی نگاهمی و نبرگشت

  
  ..د؟یبه مادرم هم گفت: بغض گفتم با
  

  ..الزم نبود..نه--
  
  ..چرا؟-
  

  .. کردسکوت
  
اگر .. خدا نکنه بعدش منو بفرستن زندان؟یوا!..دادگاه؟..بازم خوبه جوابمو داد.. نگفتمیزی چگهید
 ی حدهیتا ..منم ادم بودم.. تا چه حد؟یخفت وخار.. کشمیم گناه حتما خودمو الهی خی بشه بینجوریا

  .. تونمی نمگهید..طاقت داشتم 
  

 بهم ی شد نگاه بدیهر کس از کنارم رد م..رونی و منو هم اورد برونی رفت بیدریح.. متوقف شدنیماش
منتظر ..بغض نشسته بود تو گلوم.. و سرخ شده بودمنییاز زور شرم سرمو انداخته بودم پا.. انداختیم

 ی داشت خفه م میلو.. جاش نبودنجایا.. بشهنطوری خواستم ای نمیول.. نشون بدهمویبود بشکنه و بدبخت
  ..کرد

  
 ی جلورنتی گناه بگی بنکهیا ..هی بدیلیحس خ.. نکنفی گناه خار و خفی بینجوری کس رو اچی هایخدا

  .. واقعا بدهی سرافکنده بشنطوریمردم ا
  
 هم که همون ستوان یکی مامور روبه روم و هی..سرگرد رفت تو اتاق..میادستی دادگاه ای راهرویتو
  .. بودستادهی بود درست کنارم ایدریح
  
  ..ستادیکنارم ا.. دستبندا رو باز کرد وبست به موچ خودشی از حلقه یکی
  

  .. کردمی حس می نگاه مردم رو به خوبهینی سنگیول.. بودنیی مدت سرم پاتمام
  
 دی کشی کرد و منو می دهان باز منی کاش زمی گفتم ایم..ه؟ی گفتن ارزوت چی بهم م اون لحظه اگریتو

  ..تو خودش
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منم بنده ت ..نی ببدنمویعذاب کش.. نگاه کنامویبدبخت..نی منوببایخدا.. شدمی زور شرم داشتم اب ماز
 نی از اشینذار ب..شهی داره نابود منطوری سن کم انی که تو اچارهی دختر بهی.. بدبختمهیمنم ..هستم خدا

  .. نجاتم بدهای ری جونمو بگای..خار بشم
  
قطره قطره .. شدی بود اشک از چشمام جارنییهمونطور که سرم پا..رمی اشکامو بگی نتونستم جلوگهید
 صاف گهی کردم گردنم دیاز بس سرمو خم کرده بودم که حس م.. بودنینگاهم به زم.. پامی جلودی چکیم

  ..شهینم
  

  .. مزاحمی نگاه هانیاز ا..از شرم بود..م شده بودخشک
  

  .. خودت نجاتم بدهایخدا
  

  .. طاقتشو ندارمگهی دمن
  

  ..دی صبر کندی ان گفت که بایبعد از بررس.. دادی دادگاه را به منشی داخل رفت و نامه سرگرد
  
 کنار شانیوبه رو مامور هم ریکی بودند و ان ستادهی اواری کنار دیدریبهار و ح.. امدرونی از اتاق بایار
  .. بودستادهی اوارید
  

  .. مردم شرمسار استی زد از نگاه هایحدس م..دی صورتش را ندایار.. بودنیی بهار پاسر
  

  .. داره؟نیدی مردم هم دهی بهشون بگه بدبختستی نیکی:در دل گفت .. درهم رفتشی از پشی بشی هااخم
  
 به چه بای دختر زنیانگشت به دهان مانده بودند که اهمه .. قرار داده بودری بهار همه را تحت تاثییبایز

  .. کردندی تجمع کرده بودند و او را نگاه می هم کناریعده ا.. شده؟ری دستگیجرم
  
 نیبر..دی کنی نگاه میبه چ: گفت ی بلندی تمام به طرفشان رفت و با صداتیبا جد.. صبرش تمام شدایار

  ..عیسر..نیبر..د؟ی کنجادی مزاحمت انجای ادیسی واای دید دادگاه کارتونو انجام بدیاومد..رد کارتون
  

  .. رفتندی و هر کدام به سمتدندی ترسشی و لحن خشک وجدای اردنی با دمردم
  

 رد نیبر..مگه با شماها نبودم؟ :دی با خشم غرایار.. شده بودندرهی مرد جوون همچنان به بهار خدوتا
  ..کارتون

  
  ..ازانجا دور شدند عی دو با ترس نگاهش کردن و سران
  

 اشک الود ینگاه ..دهی دردکشینگاه..نگاهش قدرشناسانه بود.. نگاه کردای سرش را بلند کرد و به اربهار
  .. بودبای همچنان زیول.. چشمانش کاسته بود ی که از طراوت سبزیغم..و پر از غم

  
 یا هنوز هم ان چشم ها جلوام.. نگاهش را برگفتعی سریول.. بهار گره خوردنی در چشمان غمگای ارنگاه

  .. بوددگانشید
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 یالی ویجلو.. که او را از مرگ نجات داده بودیزمان..ایکنار در.. شد انها را فراموش کند؟ی ممگر

 و بای سبز زکی.. بودیچشمانش وحش.. دادی را مای تمام جواب ارتی بهار با جدی صداقت وقتارشیک
 گفت لب به بهار که یزمان..از پشت نقاب با او حرف زده بود که یزمان..یان مهمان.. گستاخینگاه..یوحش
 او یشاهد خنده ها..نگاهش شاداب بود.. زند رنگ نگاهش پر از صداقت بودی نموانی ان لاتیمحتو

پر از .. چشم ها شاداب بودیان سبز..ان نگاه..دی خندی کرد ومی که به مهمان ها نگاه میزمان..بود
.. پر از غم بود.. فروغ بودیب.. نداشتیبه ان چشمان سبز شباهت.. نگاهنیا.. االنیول..یزندگ.. طراوت

  .. بودبای همچنان زیول
  

 ستمیمطمئن ن.. ازش سواستفاده کردنطوری اارشی که کی دخترنی همچفیح..فیواقعا ح: دل گفت در
 مدت یوت..گهی مگهی دزی چهی نگاهش و کالمش یول.. کردهی مواد جابه جا مارشی کی هم برادیشا..

  ..دختر نی ایول.. حرفاش راستهی و کگهی دروغ می دونم کی برخورد داشتم و میادی زنیخدمتم با مجرم
  

مادر بهار .. نتوانستیول..  شودی می امروز دادگاهدی چند بار خواست به مادر بهار زنگ بزند و بگوامروز
 حس نی ای کرد خبر دهد ولی ش حکم مفهیوظ.. درست نبودیتی وضعنی دخترش در چندنید.. بودماریب

  ..باعث شد زنگ نزند
  
 نطوریاز نظر خودش ا.. کندی را اعالم مجهی دهد و نتی دادگاه به او خبر می جهی خود گفت که بعد از نتبا

  ..بهتر بود
  
  .. بودنییسرش پا.. چشم نگاهش کردی گوشه از
  

  .. زدشانی صدای اتاق باز شد و منشدر
  

  .. باشنجایو همت: رو به مامور گفت سرگرد
  

  ..اطاعت قربان--
  
 بودند که او هم بعد از یمنتظر قاض.. نشستندی صندلیرو..همراه سرگرد وارد اتاق شدند.. و بهاریدریح

  .. امدقهیچند دق
  

  .. خود بلند شدندی به احترامش از جایهمگ
  

  .. نوشتی مییزای چهی برگه ی نفر کنارش نشسته بود و روهی..پر از وحشت بود ..ی به قاضنگاهم
  

  ..خشک و ترسناک.. بودی بدطیمح
  

  .. بود رو باز کرد ونگاهش کردزشی می که روی پرونده ایقاض
  

  ..فرزند سامان..یبهار ساالر: از چند لحظه گفت بعد
  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

146

  ..درسته؟: نگاهم کرد وگفت نکشی پشت عاز
  

  ..درسته..ی قاضیبله اقا..ب :دی لرزی مصدام
  

  ..ادی بگاهیمتهم به جا--
  
 متهم گاهیمنو برد به جا.. دستم زدیکی از جاش بلند شد و دستبند دور دستش رو باز کرد وبه اون یدریح

  ..ستادیو خودش کنار ا
  
 ی که من می باالتر از اونی فهمم عذابیتازه م..دمی ترسی میلیخ.. کردمی نگاه نمی کس جز قاضچی هبه

  ..ره باالتیچارگی عذاب از عذاب فقر وبنیا.. هم هستدمیکش
  
زجراور ..رهی گی داره اروم اروم جونتو ملی بود که عزرائنی که االن داشتم درست مثل ای حسنیا

  ..یجیمرگ تدر..بود
  

قرار ..؟ی گرفته بودیاز ک..چقدر؟..؟ی همراه داشتیچه مواد :دیچی اتاق پی توی سرد و خشک قاضیصدا
  ..؟ی تحولش بدیبود به ک

  
 من خبر غمبری به پری خواست همونجا بزنم تو سر خودمو بگم بابا به پی دلم مدمی سواال رو شننی ایوقت

  ..د؟ی پرسی از من مناروی ایچرا ه..ندارم
  

من .. من در اوردهفی سر از کی دونم اون مواد چطورینم..ی قاضی خبر ندارم اقایچیمن از ه : دمینال
  .. گناهمیب

  
 دای شما پفی از تو کشهی گرم ش100..ش رادمنای گزارش جناب سرگرد ارنیطبق ا..خانم محترم--

  .. قصد نداره به شما تهمت بزنهسی پلیروهای هم از نیکس.. بودهفتونیدر هر صورت مواد تو ک..کرده
  

  ..؟یمعتاد: کرد وبعد از چند لحظه گفت ی کوتاهسکوت
  
  ..چشمام از زور تعجب گرد شد..گن؟ی می چنای خدا ایوا
  

  ..نی نگنویتوروخدا ا..دمی مشی خب ازمادیاگر شک دار..ه؟ی چه حرفنیا ..ی قاضینه اقا: تند گفتم تند
  

ناتوان .. گرفته بودنادی ی راه خودشونو به خوبگهیاشکام د.. دهانمیدستمو گرفتم جلو..هی گرری ززدم
  ..شده بودم

  
  ..؟یفقط فروشنده بود.. ی بدشی ازمادی بایول..ی معتاد باشادی ت هم نمافهیبه ق.. خباریبس--

  
  .. ندارهی ادهیسکوت من فا.. هرطور شده از خودم دفاع کنمدی بایول.. تونستم حرف بزنمی نمگهید
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به قران قسم من از .. سرمونه قسمی که باالییبه خدا..نه: گفتم دمی شنی که خودم هم به سختیی صدابا
  ..دیتورخدا حرفامو باورکن..دیباور کن.. گناهمیمن ب.. خبر نداشتمیچیه
  

  .. گفتمی منارویکردم و ا ی هق مهق
  

 کیاگر .. کنم جواب بدهیازت سوال م..؟ی خوریدختر جون چرا قسم م: گفت ی با لحن خشکیقاض
  ..؟یدیفهم.. فرستمت زندانی راست مکی نجای از همی قسم بخورگهیبارد

  
  .. اشکامو پاک کردم و سرمو تکون دادماروم

  
چون سرشو بلند کرد و .. نگاهمو حس کردینیانگار سنگ..نییسرشو انداخته بود پا.. سرگرد نگاه کردمبه

  .. دادریی نگاهشو تغری زود مسیلی خیول..نگاهشو دوخت تو چشمام
  

 و قرار بود به ی گرفته بودیاون مواد رو از ک..درست جواب منو بده.. کنمی ازت سوال مگهی بار دکی --
  ..؟ی بدلی تحویچه کس

  
  .. دونمینم.. دونمیم نیچیمن ه.. دونمینم: گفتم هی گربا
  

  .. درسته؟ی اعتراف بکنی خوایپس نم.. خبیلیخ:چون گفت .. کرد ی رو عصبانی حرفم قاضنی اانگار
  
  ..ی قاضی ندارم که بزنم اقایمن حرف.. اعتراف کنم؟یبه چ..به کار نکرده؟..؟یبه چ-
  

 و یکنند اگر اعتراف کرد ی مییاونجا ازت بازجو.. فرستمت ستاد مبارزه با مواد مخدریم.. خباریبس--
 یشیمنتقل م..وگرنه..شهی دادگاه و حکمت صادر میای که دوباره می شدسی با پلیحاضر به همکار

  ..ختم جلسه..زندان
  

چشمام ..همونجا نشستم.. اومد جلو و بازومو گرفتیدری افتادم که حیداشتم م.. از جاشون بلند شدنهمه
  .. رفتی میاهیس
  

  .. دهانم حس کردمی رو توینیری شی اب و بعد هم مزه یسرد
  

  .. چند تا قلوپ خوردم حالم بهتر شدنکهی از ابعد
  
  .. تازه شروع شده بودامی بدبختیول
  

  7فصل 
  

 نجایا.. کنندییاورده بودنم ستاد مبارزه با مواد مخدر تا ازم بازجو.. دادم هی زندان تکواری به دسرمو
  ..زندان موقت بود
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 رنگ کرده و یموها.. داشتی نسبتا خوبی افهی قشونیکی.. اتاق بودنی من تو تا دختر هم همراه3 سه
  .. سالش باشه21 - 20 خورد یبهش م.. الک زدهیناخن ها

  
تابلو بود .. بود و چشماش هم خمار بوددهیرنگش پر.. داشتیظاهر معمول..دی نفر دوم چرخی رونگاهم

  .. زدی هم چرت میاز گاه و هر دی کشی زد کلمات رو می حرف میمعتاده چون وقت
  

بهش .. بودشتری ما بیبه ظاهرسنش از همه .. منیدرست روبه رو.. سوم هم اون طرف اتاق نشسته بودنفر
سر و وضعش هم بد .. رنگ کردهیموها..دهیصورت کش.. نازکیابروها.. سالش باشه28 ای 27 خورد یم

 شد ی میراحت به انشی ش و هم از طرز بهم از حالت چهره.. زد معتادهی ش داد مافهی قنمی اینبود ول
  ..دی رو فهمنیا

  
  ..؟ی کنی مگای نیبه چ.. جوجهیهو: تو هم و داد زد دیاخماشو کش.. کنمی دارم نگاهش مدی دیوقت

  
  .. اخم صورتمو برگردوندم و جوابشو ندادمبا
  

 سیاس من فو: و کش دارش گفت عیچون با همون لحنه ضا.. دوست داشت بحث راه بندازهیلیانگارخ
  ..بزنم لهت کنم؟..؟یایم
  

  ..نیی فقط سکوت کرده بودم و سرمو انداخته بودم پانی همیواسه .. بودمدهی کوچولو ترسهی راستش
  

  .. تو چرتم؟ینینمب..گهی خفه شو دیاش: بود گفت نی ش مثل همافهی دختره که قیکی اون
  

 دمخورم ییبا چه کسا..دهیبه کجاها رس کارم ایخدا.. تونستن کلمات رو درست تلفظ کننی نمیحت..هه
  .. داغون تریکی از یکی..یکرد

  
  ..؟یتو هم معتاد: که کنارم نشسته بود گفتم یکی لب به اون ریز
  

  ..هیماری نوع بهی ادیاعت..ضمیمر..معتاد نه: بهم انداخت و گفت ی تندنگاه
  
 رو انداختن تو یماریاسم ب نیخوبه ا..؟ی بگی چی نگنویا..اره خب: که نشنوه گفتم ی لب طورریز

  ..نی مواقع حرف واسه گفتن داشته باشنجوریدهناتون تا الاقل ا
  

  .. بلند بگویگیراس م..؟ی کنی بلغور میچ: زد داد
  
 ی هم خودت وارد بدن خودت کردروسشیالبد و..هه..؟یماریب: چشم نگاهش کردم و گفتم ی گوشه از

 ی مضی و ادمو مرشهی ناخواسته وارد بدن موسری ها که ویماری بی هیدرست برعکس بق..اره؟
  ..گهی دی روز افتادنی که به ایخودت خواست..کنه

  
  ..چشمام گرد شده بود..دی مو چسبقهی به طرفم حمله کرد وی گرگ وحشهی دفعه مثل هی
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 ضمیمن مر..؟یذاریواس من کالس م.. خفه ت کنم نفله؟ای یشیخفه م: نکره ش داد زد ی اون صدابا
  ..؟ی شدرفهمیش.. بچه سوسول ربط ندارهی شدم به توینجوری چطور انکهیا.. گفتم؟یچ یدیشن
  
  ..اروم سرمو تکون دادم.. ترس نگاهش کردمبا
  
  .. بود نشستی که اسمش اشیکی ول کرد و رفت کنار اون قموی
  

  .. کردنی تاشون مثل گرگ گرسنه نگاهم م3 هر
  

  ..؟ی کشیم--
  
  ..؟یچ: نگاه کردمی تعجب به اشبا
  

  ..خجالت--
  

  .. خندهریتاشون زدن ز3 هر
  
  ..ایمفنگ..زهر مار: دلم گفتم یتو
  

  ..؟ی کشی میچ.. بچه مثبتگمیموادو م: خودش ادامه داد دنی گفت خندی که اشی خوب به چرتیوقت
  
  .. کشمی نمیچیمن ه..حرف دهنتو بفهم: خشم نگاهش کردم وگفتم با
  

 1 نفر بودن و من 3 اونا یول..از کاراشون حرصم گرفته بود.. خندهریباز زدن ز.. لحظه نگام کردمچند
  ..دی رسیزورم بهشون نم..نفر

  
  .. ازت گرفتن؟یچ..؟ی هلفتونی افتادیچیپس واسه ه--

  
  ..سکوت کرده بودم..نیی انداختم پاسرمو

  
  ..بنال ..؟یچرا خفه خون گرفت--

  
  ..فمی گذاشته بودش تو کی خبریدا ب دونم کدوم از خینم.. واسه من نبودیول..شهیش: کردم زمزمه

  
  ..شه؟یش:تاشون با تعجب گفتن 3 هر
  

  .. بود؟یچقد..دمت گرم: گفت یاش
  

  ..دمی دادگاه فهمیتو.. گرم100..فکر کنم: بلند کردم و بهشون نگاه کردم سرمو
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ا کارت باب..ولیا: بود گفت دهی مو چسبقهی شی پقهی که چند دقیکی و اون دنی کشیتاشون سوت بلند3 هر
  .. بچهی هستیاعدام..کارت ساخته ست..شه؟ی گرم ش100..درسته

  
  ..اعدام؟: ترس اب دهانمو قورت دادم و گفتم با
  

  ..ی باشی حبس ابددی شای لو بدزویتازه پره پرش اگر همه چ..کارت در اومده..؟ی دونی نمیعنی--
  
  .. بشهینجوری خوام ای نمایخدا..نه.. وحشت نگاهشون کردمبا
  
  .. بودمدهیرفا و نگاهشون ترس حاز
  

 ی به درو داد مدمی کوبیبا مشت م..دی لرزیسرتاپام م..دمی از جام بلند شدم و به طرف در دوعیسر
  ..زدم

  
  ..توروخدا.. شنوه؟ی منو نمی صدایکس..جناب سرگرد..رونی بدیاری بنجایتوروخدا منو از ا-
  

  ..دمی کوبی و پا به در م کردم و با دستیهق هق م.. شده بودسی از اشک خصورتم
  

  ..دمیصورت نگهبان رو د.. در بود کنار رفتی که رویکی کوچی پنجره
  
  .. سرجاتنیبرو بش..چته ؟: اخم سرم داد زد با
  
  ..نمشی خوام ببیم..بذار با جناب سرگرد حرف بزنم..رونی باریاقا توروخدا منو ب: هق هق گفتم با
  

  ..ی انفرادیریگرنه مو..حرف هم نباشه.. سرجات نیگفتم بش--
  

 ی مهیشونه هام از زور گر..نیکنار در سرخوردم و افتادم زم..زانوهام خم شد.. رو بستپنجره
  .. خواستمی لب کمک مریز.. کردمی زدم و ناله میاروم به در م..دیلرز

  
  .. گفتنی میزی چهیهر کدوم ..دمی رو شنصداشون

  
  ..؟ی خوای کمک می واس چگهید..کارت در اومده ..ری ابغوره نگیخودیب--

  
  ..دخلت اومده..گهی راس میاش--

  
  ..نیولش کن..شهیاون خودش از ترس داره نفله م.. بچه هاالی خیب--

  
  ..نه بچه ها؟.. المصبهیگریج..تورو هم اون سرگرد خوشگله گرفته؟: گفت یاش
  

  ..هی اکهی نامروت عجب تی ازش ندارم ولی دل خوشنکهی با اشییاره خدا--
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  ..ی کدوم ور در بری دونی کنه نمی مگاتی ننیهمچ.. اخالق مخالق نداره یول --
  

  .. گفتنی داشتن واسه خودشون چرت و پرت ماونا
  

  .. کردمی مهی درمونه خودم گری به درد بمنم
  

 باال سرم گهی دی تا2 و اون ی که اشدمی دیتو خواب م..دمی دی شب تا صبح همه ش کابوس ماون
  .. زننیم و قهقهه سادنیوا
  

 حکمه متهم بهار گهی میقاض.. کنمی التماس مهیمن دارم با گر.. کنهی میی داره ازم بازجوسرگرد
  ..اعدام.. یساالر

  
  ..ستی نی زندان هستم و خبری تودمی دی و مدمی پری خواب ماز
  
  ..دمی دی ذاشتم دوباره همون کابوس ها رو می که چشم رو هم منی همیول
  
  ..ندی بنشی صندلی اشاره کرد رودیبه نو.. زدی با تلفن حرف مایار.. وارد اتاق شددینو
  

  ..حالتش کالفه بود..دی کششی موهانی بیدست.. نفسش را فوت کرد .. که مکالمه ش تمام شدنیهم
  
  ..ایار: مشکوک نگاهش کرد وگفتدینو
  

  .. کردنگاهش
  
  ..یستی رو به راه نادیانگار ز..چته؟ :دینو
  
همه .. زدمیاالن داشتم با مادرش حرف م.. کردهرمی بدجور درگی بهار ساالریفقط پرونده ..خوبم-
 که نجای اادیگفت م.. کردی کرد والتماس می مهیهمه ش گر.. ناراحت شدیلی خچارهیب.. بهش گفتمزویچ

  ..دشینی ببذارنیبهش گفتم دخترتون رو بردن ستاد مبارزه با مواد مخدر و نم
  
  ..ارش؟یهمون نامزد ک..؟یبهارساالر-
  
  .. بهم خوردهشونینامزد.. بودارشینامزد ک-
  
  ..چرا؟-
  
  .. بودهی چلشی دونم دلی من میول.. گفت با هم تفاهم نداشتنیمادرش م-
  
  ..؟یچ-
  
  ..هی ش طوالنهیقض..گمیبعد بهت م: نگاهش کرد وگفت ایار
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  ..ه؟یجرمش چ..باشه-
  
  .. کردمرشی کردم ودستگدای گرم همراهش بود که خودم پ100..شهیش..مواد داشته-
  
  ..اعتراف هم کرده؟..نهی سنگیلی جرمش خنکهیا..شه؟ی گرم ش100: با تعجب گفت دینو
  
  ..گهی نمیزی که چنجاستیمشکل هم..نه-
  
  ..؟یدی پرسیزی ازش چارشیدرمورد ک-
  
  ..نه-
  
  ..چرا؟-
  

 خوام یاصال نم..میارشی خوام بفهمه که ما دنبال کینم..ادی خوام خودش به حرف بیم: کرد وگفت نگاهش
  ..می کنتی رو رعایتی موارد امندیبه هر حال با.. شناسمی رو مارشیبدونه که ما ک

  
  ..؟یاری به حرفش بی خوای میچطور..ه؟یپس حربه ت چ..منم باهات موافقم..درسته-
  
  ..دی گناهه نویاون ب: وگفت دی کشیقی نفس عمایار
  
 فشی خودت مواد رو از تو کیگیمگه نم.. گناههی که بی دونیاز کجا م: با تعجب نگاهش کرد وگفت دینو

  ..؟ی کرددایپ
  
 ی مو نمی قبلی مورد با موردانی انکهی ایکی.. دارمشی گناهی بی واسه لی تا دل2 یول..درسته-

 رو یادی زنیمن مجرم.. منههی کاری دومم هم همون تجربه لیدل.. هم طعمه قرار داده نوی اارشیک..زنه
تو نگاه و گفتارش صداقت .. کنهی فرق مهی مورد با بقهی نی ای کردم ولیی و ازشون بازجو کردمریدستگ

فقط به ظاهر ..سمیالبته نگفتم که پل.. کردمقی شون تحقهیاز درو همسا..با مادرش حرف زدم.. زنهیموج م
 و از  دخترنی ایهمه از پاک دامن.. نگفتی بدزی کس هم پشت سرشون چچی که هرهی امر خیگفتم برا

گفته .. اونیگفته ..دمی نشنی مورد منفچیه..هی زن زحمت کشنکهیاز مادرش و ا.. کردنفینجابش تعر
 فهمونه که یهمه و همه بهم م.. نداشتهیفری کی گونه سابقه چی هنکهیا.. هاهیشهادت همسا.. مادرشیها

از نظر ..رهیانتقام بگ خواسته ازش شونی به هم خوردن نامزدی براارشیمطمئنم ک.. گناههیاون دختر ب
  .. خوام بهش کمک کنمیم.. نی همیبرا.. گناههی از نظر من بی مجرمه ولیقانون بهار ساالر

  
  ..؟ی چکار کنی خوایم:گفت .. داد ی گوش مای اری تمام مدت با دقت به حرف هادینو
  
 ی با من همکارنکهیا.. دارهی به خودش بستگزیهمه چ: گفت ی داد وبا لحن جدهی تکشی صندلی به پشتایار
  .. نه؟ای کنه یم
  
  .. او تکان دادی حرف هادیی تای نگاهش کرد و سرش را به نشانه دینو
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وضو گرفت و به طرف اتاقش ..رفت داخل..اوردیدلش طاقت ن.. تخت نشستیرو.. رفتاطی طرف حبه

 ی از نماز روبعد.. رکعت نماز حاجات خواند2..سجاده ش را پهن کرد..چادر نمازش را سر کرد ..رفت
  ..همان سجاده نشست و سرش را رو به اسمان بلند کرد

  
 فاطمه زهرا یتورو به ابرو.. قسمتی تورو به بزرگایخدا: که اشک صورتش را پوشانده بود گفت ی حالدر

 رو ی از هم کسریما دوتا به غ.. گناههیدخترم ب..می ابرو بشی نذار بایخدا..دخترمو نجات بده..دمیقسم م
  ..کمکش کن..اکمکش کن خد..دخترمو نجات بده.. تنهامون نذارایخدا..می ندارای دننی ایتو
  
 یاز او طلب کمک م.. زدی زد و خدارا صدا میضجه م.. مهر گذاشت و از ته دل زار شدی را روشیشانیپ

  ..کرد
  

  ..افتاده زندان ی هالهی گوشه ش به ناحق پشت مگری جندیطاقت نداشت بب..دلش نا ارام بود.. بودمادر
  

 و همه جا نگهدار شهی همشی که با مهربانییخدا.. زدیتنها خدا را صدا م.. از دستش ساخته نبودیکار
  ..بندگانش بود

  
   ..ینی تا مثل نخورده ها افتاده بودن رو س3اون .. صبحانه رو بهمون دادنینی شده بود که سصبح

  
  ..نیید و به زور دادمش پا کرریهمون هم تو گلوم گ.. نتونستم بخورمشتری لقمه بهی
  
 ی اومد جلوی بودم مدهی دشبی که دییهمه ش کابوس ها.. رفت؟ی منیی از گلوم پای چتی موقعنی ایتو

  .. کردی متمیچشمم و اذ
  

  .. متحرکی مرده هیمثل .. شده بودمی تهزیاز همه چ.. کردمی می پوچاحساس
  

  ..شد ساعت گذشته بود که در سلول باز 1 بای کنم تقری مفکر
  

  ..یبهار ساالر :نگهبان
  

  .. از جام بلند شدم و رفتم جلوعیسر
  
  ..بله-
  

  ..رونی بایب--
  

 رو زد به ی جلو و دستبند اهندیدستمو کش.. بودسادهی زن دستبند به دست جلوم واهی..رونی برفتم
 نیم و نقش زافتمی کردم االنه که بیهمه ش احساس م..نا نداشتم راه برم..همراهش رفتم..دستم

  .. اوردمی طاقت مدی بایول..بشم
  

  ..ی توش بود و دوتا صندلزی مهی اتاق که فقط هی برد تو منو
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  ..ستادی و خودش کنار ای رو صندلنشوندم

  
 میتصم.. کنهیی تا ازم بازجوادی بهتر بگم جناب سرگرد رادمنش مای.. کردم همون سرگرد اخموی مفکر

الاقل .. گمی مزویباالخره همه چ.. بهم تهمت بزنن؟نایکنم و ا سکوت یتا ک.. بگمزویگرفته بودم همه چ
  .. راحته سکوت نکردمالمیخ
  

  ..ستی سرگرد رادمنش ننکهی ایول..یول..برگشتم و نگاهش کردم.. اتاق باز شددر
  
  .. رحم کنایخدا.. نگام کرد انگار قاتلمنیهمچ.. سرد وخشن یبا نگاه.. ساله40 بای مرد تقرهی
  
 دلم ارزو ی توی دونم چرا ولینم.. کرددنیچهارستون بدنم شروع به لرز.. اومد جلویکم محی قدم هابا
  ..انگار اون قابل تحمل تر بود.. اومدی منی ای کاش همون سرگرد اخمو جای کردم که ایم
  
  .. کردمی رسما داشتم سنکوپ منی ادنی با دی بردم ولی سرگرد حساب ماز
  
  .. شروع کردی معطلیب..  وبازش کردزیو مگذاشت ر.. پرونده تو دستاش بودهی
  

 از دیاز اون تهد..از اون اصرار از من انکار..همون التماس ها..همون تهمت ها..همون جوابا.. سواالهمون
  ..سکوت..سکوت...من ترس و وحشت

  
فقط ..ساکت شو:  گفتی کردم تا حرفمو بزنم میهر وقت لب باز م.. بدمحی داد توضی اجازه نمیحت

  .. نزنیادیحرف ز..سوال منو بدهجواب 
  

 یکی به دیبا.. حرف بزنمیکی با دیبا.. تونستم ساکت باشمینم..نه .. شدمی هم مجبور به سکوت ممن
  .. بدمحیتوض

  
 گناه ی وسط من بودم که بنی شد و ایاخرش هم باورش نم.. کردیاصال گوش نم.. شدی که نمنی ابه

  .. سکوت کنمدینبا.. شدمیمحکوم م
  

  .. نوشتی مییزای چهی اون پرونده یبود و داشت تو ساکت
  
  ..نمی سرگرد رادمنش رو ببخوامیم-
  
  .. تعجب سرشو بلند کرد و نگام کردبا
  

  !..چطور؟--
  
  ..دمی محیفقط به اون توض.. باهاشون حرف بزنمخوامیم.. باشننجای اشونی انکهی مگر اگمی نمیچیمن ه-
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 که چکار کنم یدیبه من دستور م..حرف نزن:داد زد  .. زی رو مدیب از جاش بلند شد و محکم کوتی عصبانبا
 هی ای ی بدلی تحوی به چه کسی خواستی ومی گرفتی اون مواد رو از کیگی االن منی همای..چکار نکنم؟

  .. کنم؟ی باهات برخورد مگهیجور د
  
  .. ظاهرمو حفظ کردم ی ولدمی لرزی مدی ازتو مثل بیعنی..دمی بار نترسنیا

  
 ازم نی خوایمگه نم..گمی به اون مزویمن همه چ..فقط سرگرد رادمنش: نگاهش کردم و گفتم ی جدمنم

  .. فقط به اونی کنم ولیمن اعتراف م.. خب یلیخ..ن؟یریاعتراف بگ
  

 کرد االن از زور ترس یفکر م.. رو نداشتی جوابنیانتظار چن.. چشمام زل زدی لحظه با خشم توچند
  ..گمی مزویچ کنم و همه یدهان باز م

  
 حرف بزنم انگار دارم اب تو نای ای خواستم واسه یاگر م..گمی حرفامو فقط به سرگرد می من همه یول

  .. نداشتی ادهی فاچیه.. کوبمیهاونگ م
  
 باهام برخورد نای که سرگرد رادمنش هم درست مثل همیدرصورت.. کردمی فکر مینجوری دونم چرا اینم

  ..شتکرده بود و حرفامو باور ندا
  
 هم من دیشا..ستی دنبال اعتراف دروغ ننایمثل ا..دهی گفت اون به حرفام گوش می بهم می حسهی یول

  .. تا از دستشون خالص بشمدی بود که به ذهنم رسی تنها راهیول.. کردمیاشتباه فکر م
  

  ..ببرش: رو به اون مامور زن گفت یبا لحن خشک.. رو بستپرونده
  

  ..اطاعت قربان--
  
  ..اون مامور هم منو بلند کرد و همراه خودش برد.. رفترونیق ب اتااز
  

  ..ی اون زندان لعنتدوباره
  

  .. نفر3 اون دوباره
  

  ..شم؟ی خالص می پس کایخدا
  
  ..؟یبه اقابزرگ زنگ زد-
  
  ..نه: چشم نگاهش کرد و گفت ی از گوشه دینو
  
 پاشو هم شمال تشی مامورانی تا پاایمگه بهت نگفتم زنگ بزن بگو ار: به او انداخت ی نگاه تندایار
  ..ذاره؟ینم
  

  ..؟ی زنیچرا خودت زنگ نم.. شدم؟ری مگه از جونم سایار.. بابایا--
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 کنه و تا کالفه م نکنه دست بر ی که صدامو بشنوه شروع منیهم..چون دوست ندارم باهاش حرف بزنم-
  .. دارهینم
  

البته اگر دستش بهم برسه که .. کنهی مکهی تکهیمنو که از همون پشت تلفن ت.. بگم؟یپس من چ--
  .. رسهیخداروشکر نم

  
  ..خودت درستش کن..ستی نمی حالزای چنیمن ا-
  
  .. به در خوردی دهان باز کرد تا جوابش را بدهد که تقه ادینو
  
  ..دییبفرما: کرد وگفت ی تک سرفه اایار
  

  .. دادی وارد اتاق شد و سالم نظامیشکور.. اتاق باز شددر
  

  ..ننی خوان شما رو ببی منجای اومدن ایاب سرگرد مادر بهار ساالرجن--
  
  ..نجاست؟یاالن ا: با تعجب نگاهش کرد وگفت ایار
  

  ..بله قربان--
  

  .. توادیبگو ب.. خبیلیخ: و گفت دی کشیقی عمنفس
  

  ..اطاعت قربان--
  

 مهیر بهار باز شد و سراس نگذشته بود که در اتاق توسط مادهیهنوز چند ثان.. رفترونی از اتاق بیشکور
  ..وارد اتاق شد

  
 یبهار من ب..بچه مو نجات بده..جناب سرگرد تورو خدا کمکمون کن: سالم کرد وگفت ی قراری ببا

  .. فاطمه زهرا کمکمون کنیتورو به ابرو..شهیبچه م داره نابود م..دمی خوابشو دشبید..گناهه
  

  .. پاک کرد راشی و اشک هادی چادرش را به چشمانش کشی گوشه
  
  .. کردی با تعجب نگاهش مدینو
  
 مادر نیبنش: گفت ی گرفته ای ناراحت شده بود با صداتی در ان وضعدهی ان زن زنج کشدنی که از دایار

  ..جان
  

  .. نشستی صندلی را پاک کرد و روشی بهار اشک هامادر
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دارن ازش ..مواد مخدرگفتم که دخترتونو بردن ستاد مبارزه با ..نجا؟ی ادیچرا اومد.. شده؟یچ-
  ..دشینی ببدی تونیشما هم نم.. کننی مییبازجو

  
 ساعت 2.. تا صبح چشم رو هم نذاشتمشبید..نگرانشم..نمی کن بهارمو ببی کارهیپسرم : التماش گفت با

همه ش خدا .. خوادی افتاده و کمک مری اب و علف گی بابونی بهی بهارم تو دمیخوابم برد که تو خواب د
  ..نگرانشم..نمشی کن بتونم ببی کارهی..پسرم کمکمون کن.. کردی زد و طلب کمک میرو صدا م

  
 خوب شی برای نگراننی است و اماری دانست او بی می به خوبایار..دی لرزیدستانش م.. بوددهی پررنگش

  ..ستین
  
  ..او هم ناراحت شده بود.. ارام سرش را تکان داددینو.. انداختدی به نوی نگاهمین

  
  .. شدرهیچند لحظه به انها خ.. گذاشتزی میدستانش را رو ایار
  
  .. بلند شد و کالهش را برداشتشی حرکت از جاکی با
  
  .. بلند شدند و به او نگاه کردندشانی و مادر بهار هم از جادینو
  
  .. ستادمیریم :ایار
  

  ..؟یایتو هم با ما م: گفت دی به نورو
  
  ..اره: سرش را تکان داد وگفت دینو
  
  ..میبر.. خباریسب-
  

  .. پسرمینی ببتی از جوونری خیاله: نگاهش کرد وگفت ی بهار با خوشحالمادر
  
  .. زد وبه طرف در حرکت کردی لبخند کمرنگایار
  
  ..احمدوند-
  

  .. دادی جلو امد و سالم نظاماحمدوند
  
  ..بله قربان-
  

  .. ستاد مبارزه با مواد مخدرمیریم.. رو حاضر کننی ماشعایسر--
  
  ..اعت قرباناط-
  

  .. دادندی سالم نظامدی و نوایار.. بلند شدشی از جاای اردنی با دی کمالسرهنگ
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   ..ی هم سروان محبشونیا..سرگرد رادمنش هستم..سالم جناب سرهنگ-
  
  .. هم دست دادندبا
  

  ..نینیبنش.. باهاتون خوشبختمییاز اشنا: لبخند زد وگفت سرهنگ
  

  .. دو تشکرکردند و نشستندهر
  
 ی بهار ساالریمن مسئول پرونده : برد گفتی کارش انرا به کار مطی در محشهی که همی با لحن جدایار

 نجای به انهی زمنی در اشتری بقی و تحقیی بازجوی براشونی که دادگاه صادر کرده ایطبق حکم..هستم
  ..منتقل شدند

  
  .. هم در مورد شما به ما گفتهیربهار ساال.. هستمانیدر جر..بله درسته: سرش را تکان داد وگفت سرهنگ

  
  .. با تعجب نگاهش کردنددی و نوایار
  

 از کی چی اون به هیول..می کردییما ازش بازجو: زد و گفت ی لبخند کمرنگدی که نگاه ان دو را دسرهنگ
  .. درخواست کردهیفقط ازمون ..سواالت ما جواب نداد و حاضر به اعتراف نشد

  
  ..؟یچه درخواست-
  

 ی خواسته ش پافشارنی ایاون رو.. بزنهی که حرفمی کردیما هر کار.. با شما حرف بزنهوادخیاون م--
 بود با شما تماس نیاتفاقا امروز قصدم ا.. کنه جز سرگرد رادمنشی کس اعتراف نمچیگفت به ه..کرد

ما  نظارت شت و تحدی کردرشیبه هر حال خود شما دستگ..دی کنیی و ازش بازجونجای انیای تا برمیبگ
  ..دمی حق رو منیو من بهتون ا..بازداشت بوده

  
  .. چند لحظه سکوت کردایار
  
 مالقات گرویتحت نظارت من اونها همد.. خواستم ازتون درخواست کنمیم.. منتظرهرونیمادرش ب-

  ..کنند
  

 نوی ادیشما که خودتون با..نهی خالف قواننیجناب سرگرد ا:بعد از چند لحظه گفت .. سکوت کردسرهنگ
  ..دیتر بدونبه
  
  ..افتهی براشون بی خوام اتفاقی کنه و من نمی می تابی بیلیخ..مارهی مادرش بیول..درسته-
  

  .. از اقوامتون هستن؟شونیا: با شک نگاهش کرد وگفت سرهنگ
  
  ..ریخ: کرد و گفت ی سکوت کوتاهایار
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  .. دوختزی می روی نگاهش را به پرونده سرهنگ
  

  ..ن هم تحت نظارت و با مسئولت خود شما اوقهی دق5فقط .. خباریبس--
  
  ..ازتون ممنونم..حتما: لبخند زد ایار
  

  ..دیایهمراه من ب: بلند شد و گفت شی از جاسرهنگ
  

  ..مادر بهار هم همراهشان بود.. همراه سرهنگ از اتاق خارج شدندهردو
  

  .. رو صدا بزنی ساالربهار: و رو به نگهبان گفت ستادی که بهار در ان بود ای در سلولی جلوسرهنگ
  

  ..اطاعت قربان--
  

  .. در زندان را باز کردنگهبان
  

  ..یبهار ساالر--
  
  .. کردینگهبان داشت صدام م.. در سلول نگاه کردمبه
  

 برنت ی مزی رهی ی اومدیاز وقت..می دونستی و ما نمیچه مهم بود..پاشو برو باز اومدن دنبالت :یاش
  ..رونیب

  
  .. نبود بهشون بگه اخه کجاش خنده داشت؟یکی..خنده ری زدن زشونیی تا3 سه

  
 یکم.. چشمامیدستمو گرفتم جلو..نور چشممو زد..رونی از جام بلند شدم و رفتم بی حالی ببا

  ..مات سرجام مونده بودم..چشمامو باز کردم ..دمشونیمال
  
  ..مامان..م: لب زمزمه کردم ریز
  

  ..م کرد که چشماش غرق اشک بود اومد جلو و بغلمامان
  

 ی بغل هم زار میهر دو تو..هی گرریسرمو رو شونه ش گذاشتم و زدم ز.. که تو گلوم بود شکستیبغض
  ..میزد
  

  ..؟ی شدفیچرا انقدر الغر و ضع.. مادر به قربونت برهیاله..دخترم--
  

 یم نیچیه..دی بوسمویشونیپ.. مهربونش اشکامو پاک کرد و نگام کردیبا دستا.. از خودش جدا کردمنو
  .. کردم سالها ازش دوربودمیاحساس م.. کردمیفقط نگاهش م..گفتم
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 برات تنگ شده یلیدلم خ..مامان: گفتم دی لرزی که چونه م بر اثر بغض می باز کردم و در حاللب
  ..؟یخوب..بود

  
  ..دستاش سرد بود.. چشماش گود افتاده بودریز.. ندارهیمعلوم بود حال خوش.. بوددهی پررنگش

  
 ری گجای انکهی از ایول.. منم خوبمیتو خوب باش..خوبم مادر:گذاشت دو طرف صورتمو گفت  دستاشو

خدا ..دخترم به خدا توکل کن.. توستشیتموم فکرم پ.. ناراحتم دخترمی کشی عذاب می و داریافتاد
 بسپر زویپس همه چ..می رو جز اون نداریمن و تو که کس.. کنهیمطمئنم کمکت م.. بزرگهیلیخ

  ..دش پشت و پناهتهخو..بهش
  

  ..دی بوسمویشونی سرمو خم کرد و پاروم
  
 همراه جناب سرهنگ گهی مرد جوونه دهیسرگرد و ..نگاهمو به پشت سرش دوختم.. غم نگاهش کردمبا

  .. بودنستادهیاونجا ا
  

  ..نی بردی باگهید..یخانم ساالر: رو به مامان گفت سرگرد
  

 انشی که از بادیانقدر ز..نگاهش پر از درد و غم بود..د تو سکوت سرشو تکون داد و نگاهم کرمامان
  ..عاجزم

  
  ..خواست منو از خودش جدا کنه که ولش نکردم و رفتم تو بغلش.. غرق بوسه کردصورتمو

  
  .. کردهی و سرشو به سرم چسبوند و گردی کارم بغضش ترکنی ابا
  

  .. باشیقو.. باش دخترمیقو.. نکنی قراریب..مواظب خودت باش.. مادرزدلیعز--
  
  .. ترسمی میلیخ.. ترسم مامانیم: چادرش چنگ زدم و با هق هق گفتم به
  

 و همه جا نگهدارت شهی خوام همیاز خدا م..نترس دخترم: گفت ی گرفته ای نوازش کرد و با صداسرمو
  .. اگر زنده نموندم یحت..باشه

  
  ..باشه؟.. خاطر منبه..مامان مواظب خودت باش:نگاهش کردم وگفتم .. ادامه بدهنذاشتم

  
  ..باشه دخترم: زد وگفت یلبخند ارامش بخش.. لحظه نگام کردچند

  
  ..وقت مالقات تموم شده.. با دخترتون حرف بزنمدیمن با..یخانم ساالر :سرگرد

  
  ..شجاع باش و به خدا توکل کن.. بهت گفتمی نره چادتی..خداحافظ دخترم: نگام کرد وگفت مامان

  
  ..خداحافظ..دیمراقب خودتون باش..باشه مامان: سرمو تکون دادم وگفتم ختمی ری که اشک می حالدر
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با .. از اشکم به مامان بودسینگاه خ.. ازم دور شدی ارومی ول کرد و روشو برگردوند و با قدم هادستمو
  .. داشتی قدم بر می حالیب

  
  ..سر مامان رفت گفت که اونم سرشو تکون داد و پشت یزی چهی تو گوش اون مرد جوون سرگرد

  
  ..یی اتاق بازجونی بردیبا..دیایهمراه من ب: رو به سرگرد گفت سرهنگ

  
سرگرد جلو رفت من و اون مامور هم پشت سرش حرکت .. زن جلو اومد و به دستم دستبند زدمامور

  ..میکرد
  

  ..وه هست حرفامو بشنیکیکه .. بابت خوشحال بودمنیاز ا.. باالخره قرار شد باهاش حرف بزنم؟پس
  

  .. هم نهدی داشت شای ادهی فادیشا
  
  .. شانسمو امتحان کنمدی بایول
  

  .. راهو داشتمهی نیهم
  

  ..میفقط من و اون تو اتاق بود..زی ضبط صوت گذاشته بود رو مهی.. من نشسته بودی به رورو
  

تن  گفی برایی حرفاهی نکهیمثل ا ..ینی منو ببی خواستیظاهرا م: بهم انداخت وگفت ی جدنگاه
اماده .. کنهی ضبط صوت هم تمومه حرفاتو ضبط منیا.. تا حرفاتو بشنومنجامیمن ا.. خباریبس..یدار

  ..؟یا
  
  ..بله-
  

  ..شروع کن--
  

 ی جدیلینگاهش خ.. و زل زد تو صورتمزی میدستاشو گذاشت رو.. ضبط رو فشار دادی دکمه
  .. تونستم حرف بزنمی که نمینجوریا..بود

  
  ..؟یگی نمیزیپس چرا چ--

  
  ..د؟ی نگام نکنینجوری اشهیم-
  
  ..؟یچجور: تعجب گفت با
  
   ..یانقدر جد: صورتش اشاره کردم و گفتم به
  

  ..حرفتو بزن..؟یتو به نگاه من چکار دار--
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  ..اخه..اخه-
  

  .. خبیلیخ: و گفت رونی داد بنفسشو
  
  ..؟ی حرف بزنی تونیحاال م: شد رهی دستاش خبه
  
  ..بله-
  

  ..گهیخب بگو د--
  

 چیمن ه.. بچه بودم پدرم فوت کردیلی خیوقت..می تنها بودشهیمن و مادرم هم: و گفتم دمی کشقی عمنفس
 ی کردم میهر وقت هم ازش سوال م.. گفتی در موردش بهم نمیچیمادرم هم ه..دمیوقت پدرمو ند

  .. دونمیخودم هم نم.. بودیحاال موقعش ک..ی فهمیگفت به موقعش م
  

 بزرگتر شدم ازش یوقت.. کردی و اون کار منی ای خونه لیاون اوا..رگ کرد بزی منو به سختمادرم
من هم .. بافتنی کردن و بافتنیاطیشروع کرد به خ.. اونم قبول کرد .. کارو نکنهنی اگهیخواستم د

 ی کشه ناراحت می می همه سختنی من اشی اسای برادمی دی میوقت.. کردمیتابستونا کمکش م
 ی فقط تابستونا منی همی اومد برای که از دستم بر نمیکار.. جبران کنمیور جهیدوست داشتم ..شدم

حاال نوبت من بود که .. رو گرفتم رفتم دنبال کارپلممی درسم تموم شد و دیوقت.. کم کمکش کنمهیتونستم 
تا .. به کار شدمول مشغی شرکت به عنوان منشهیتو .. بکشهی سختنقدریبه مامانم کمک کنم و نذارم ا

  ..نکهیا
  
 شد و رهی به دستاش خدی خودش دی که نگاه منو رونیهم.. کردیداشت نگام م.. نگاهش کردمی چشمریز

  ..سرشو تکون داد
  
  .. کردی من حرف بزنم نگام نمنکهی ایواسه ..اوردمی خودم نی به روی کارش خنده م گرفت ولاز
  
 کی بهم نزدی جورهی خواست یممرتب .. کردی مجادی صداقت برام مزاحمت اارشی شرکت کسییپسر ر-

 متوجه شدم مادرم نکهیتا ا.. هستم که باهاشون دوستهیی کرد منم از اون دخترایفکر م..بشه
 ی داروهاش می پس انداز داشتم برایهر چ.. بهش نگفتمیزیمنم چ.. دونستیخودش نم..مارهیب

  .. شدی پولم داشت تموم مگهید..دادم
  
 کردن و مال و ثروتشونو به نیپدرش و خواهرش بهمون توه..ردمقبول نک..می اومد خواستگارارشیک

  .. کردی فرق منباری ایول.. بازم دست بر نداشتن و اومدنیول ..دنیرخمون کش
  
 قرصشو بهش دادم دی کشیداشت درد م.. از داروهاش مونده بودیمقدار کم.. شب حال مادرم بد شدهی

 به درخواست ازدواج نکهیا.. اشتباه گرفتممی تصمهی مامانم تی وضعدنیهمون شب با د.. بهتر شدیکم
به خاطر ..رمفقط به خاطر ماد.. نکرده بودمزی ثروتش دندون تیبه خدا قسم برا.. جواب مثبت بدمارشیک
 مواد ای کنم یدزد.. کنمی نبودم که خودفروشیمن دختر..امی بتونم از پس مخارج داروهاش بر بنکهیا

ازش .. متنفر بودمارشی هم از کی از طرفیول.. کنمهی مادرمو تهیاه داروها رنی خواستم از اینم..بفروشم
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نامزد .. ازدواجشو قبول کنمست مجبور شدم درخوایول.. نسبت بهش نداشتمیحس خوب.. اومدیخوشم نم
  .. انگشتر دستم کردارشیک.. خوندتی محرمی غهیمادرم برامون ص..میکرد

  
 اونم مجبور شد قبول ادی باهامون بدیگفتم مادرم هم با.. مسافرت شمالمی با هم بری همگدی باگفت
  .. کردی اون مادرمو راضی خواستم باهاش برم ولینم..کنه

  
 ای بود تو درکیروز اول که نزد.. که از روز اول تا روز اخرش برام عذاب اور بودی شمال مسافرتمیرفت

 هیبعد ازاون هم .. کردمیدیب شدبعدش هم ت.. کردمدای دونم چطور نجات پیکه هنوزم نم..غرق بشم
  ..شب

  
  ..ناخواسته لبخند زدم..اخم کرده بود..دی نگاهشو دزدعیسر.. بلند کردمو نگاهش کردمسرمو

  
 منو گرفت و ی خواستم برم تو باغ که تو حالت مستیم.. مست اومد خونهارشی شب کهی-

  ..خواست..خواست
  

از بس مست ..دی به هدف شومش نرسیوقت.. اتاقکهی تو منو برد ته باغ: کردم و ادامه دادم ی کوتاهسکوت
  .. وسط اتاق جلب شدی که توجهم به پرده رونی بامیخواستم از اتاق ب.. تخت افتادی روهوشیکرده بود ب

  
  ..پرده ؟--

  
 دمیترس.. شده بودندهی هم چی که تا طاق رودمیپرده رو که زدم کنار چندتا کارتون و جعبه رو د..بله-
 خودش هم یفرداش به رو.. پررو بودیلیخ..رونی شدم و اومدم بالشی خی بنی همی بشه برااردی بارشیک
  ..اوردین

  
 رهی دستمو بگی حتذاشتمیاصال نم..دمشی دی کم میلی مدت خنی ای ماه گذشت و تو3.. تهرانمیبرگشت

 ی مشتریروز ب نفرت روز به نی اومد و ای خب ازش بدم می کنم ولی مشی عصبانینجوری که ادمی فهمیم
  ..شد

  
 با من به نکهی هم ایکی..می ازدواج کنگهی دی تا هفته نکهی ایکی تا خواسته ازت دارم 2 روز اومد گفت هی

 اورد که لیدل.. چرا؟دمیمن خودم هم نفهم.. رو باطل کنهغهیاز مادرم خواست ص..یای دوستم بیمهمون
 یمادرم زن اروم.. قبول کردیستیودروامادرم تو ر.. قانع کننده نبودی خواسته ولنطوریپدرش ا

 از حالت ی ولدی نپرسارشی از کیزی چنی همیبرا.. نبودی کردن کسچی وقت اهل سوال پچیه..بود
  .. موضوع ناراحتهنی که از ادمی فهمی میصورتش به خوب

  
 کرد دمیهداونم ت..امیگفتم نم.. برم ی همراهش به اون مهموننکهینه ا.. دوست داشتم باهاش ازدواج کنمنه

 ندونه نکهیا.. براش سم بودینگران.. مادرم بفهمه دمی ترسیم..گهی مشیماریکه اگر نرم به مادرم درمورد ب
  ..مجبور شدم قبول کنم .. بهتر بودیلیخ
  
  .. صورتمی رودی چشمم چکی از گوشه یقطره اشک.. اون شب بغضم گرفتیاداوری با
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 ادم وونی مشت حهی..ی وحشواناتی جنگل پر از حهی..لمه کی واقعی بود وگرنه به معنایاسمش مهمون-
  ..کاراشون خنده دار بود..اولش به نظرم بامزه اومد..دنی دری مگروی بودن اونجا و همدختهینما ر

  
  .. کردم نه خندهی مهی گردی به حال اون ادما بایول
  

 دمی ترسیم..دمی کشی مهم خجالت..هم جراتشو نداشتم.. نداشتم بهش بگم اون شب بهم تجاوز شددوست
مهر .. گناه که بودمیب.. هم به جرمم اضافه بشهنی درموردم بکنه اون وقت ایحرفمو باور نکنه و فکر بد

  .. نگفتمیزی و چرفتم قلم رو فاکتور گهی نی انیبنابرا..یچی هگهی دمیشونیبدکاره بودن هم بخوره رو پ
  

  ..اروم شده بودم.. نگفتمیزیمنم چ..دی دزدی نگاهشو نمگهید.. چشم به من دوخته بودمنتظر
  
 که اون شب ازش ییو کارها.. منو به اونجا برده بود و با اون ادما رابطه داشتنکهیبه خاطر ا-
 یایما هر کدوم به دو دن.. به هم بزنممونوی نامزدرهی ازدواج سر بگنی انکهی گرفتم قبل از امیتصم..دمید

 باهاش نکهی به حال ایا بود ونجوریاالن که ا..میم تفاهم نداشت وجه با هچیبه ه..میمتفاوت تعلق داشت
  ..بدون شک اون موقع وضع بدتر بود.. کردمی مشترکمو باهاش شروع می کردم و زندگیازدواج م

  
ازم ..انگار نه انگار.. جلومو گرفتنی با ماشابونی روز تو خهی..دمشی ندی مدت بعد از اون مهمونهی تا

مسخره م ..دی خندامیبه بدبخت.. کردنیبهم توه..به زور منو نشوند.. نکردمقبول..خواست سواربشم
 ادهی پنشی ماشزبعدش هم ا.. زدم تو صورتشفمی طاقتم تموم شد و با کگهید.. کردمی مهیمنم گر..کرد

  .. شدم و رفتمیشدم و سوار تاکس
  

 من از یول..دی کرددای مواد پفمی و از تو کدی کردری بودم که شما منو دستگابونیتو خ: کردم و گفتم نگاهش
  .. اطالع بودمی بفمی کیوجود اون مواد تو

  
  .. دونمیم: سرشو تکون داد و زل زد تو صورتم اروم

  
  ..؟یچ: از زور تعجب گرد شد چشمام

  
 ی مبتی ما تعقیچون تمام مدت مامورا.. تو نبودهی دونم اون مواد برایم..ی گناهی دونم بیم--

مطمئنم ..ی شدی و سوار تاکسی شدادهی پتی و بعد هم با عصبانی شدارشی کنیر ماش که سوامیدید..کردن
  .. گذاشتهفتی تو کارشیاون موادا رو ک

  
  ..د؟ی کنی گناهم چرا ازادم نمی من بی دونیاصال شما که م..؟یاما چجور-
  

 کنه که مدرک ی حرفت رو باور میقانون زمان..گهی نمنوی قانون ای مطمئنم ولتی گناهیچون من از ب--
  .. مونهی برامون نمشتری راه ب2..ینشونش بد

  
  ..؟یچه راه-
  

 کارتون ی سرهی اون اتاق ی توی بوددهید.. اون شب..  شمال ی که تویتو گفت: به جلو خم شد و گفت یکم
  .. شده درسته؟دهی هم چیو جعبه رو



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

165

  
  ..درسته..بله-
  

هم معلوم .. ما باشهی برای تونه مدرک خوبی منیا..می کندای اونا رو پدیبا..بدون شک اونا مواد بودن--
 یکه برا..و راه دوم..می کنرشی و دستگمی رو متهم کنارشی کمی تونی ما منکهیهم ا..ی تو راست گفتشهیم

  .. توستیازد
  

  .. نگاهش کردممنتظر
  
اون ..شهی مجرمت سبک تر ..ی چون تو کمکمون کردمی کندای پالی وی اون موادا رو از تومی اگر تونست-

  ..یتو اون کارو انجام بد.. بکنم کهی کارهی تونم یموقع من م
  

  ..کدوم کار؟--
  
  ..ارش؟ی تو گروه کی بری کنیقبول م: مقدمه گفت یب

  
  ..ارش؟ی که برم تو گروه کهیمنظورتون چ..ن؟یگی منی داریچ:بهت زده گفتم .. گشاد شدچشمام

  
 ی هاخی شی برای فرسته دبی رو میرانی ایدخترا..دره تو کار قاچاق انسان و مواد مخارشی کنیبب-

 که تو به هر می خوایما م..تو کار قاچاق مواد مخدر هم هست.. کنهی مافتی هم دریپولدار و پول کالن
 ست و ما ده گستریلیباندشون خ ..ی کنافتی و ازشون اطالعات دری که شده وارد اون گروه بشینحو

 ارشیک..می کنری اون گروه رو دستگی تموم اعضامین فراهم بشه که بتون براموی جورتی موقعنی امیخوایم
  ..؟ی کنیقبول م..؟یگی میحاال چ.. هم پشتشنگهیپدرش و چندتا ادم دم کلفت د.. ستهی طرف قضهی
  

  .. کرده بودمی و منگ بودم و به کل قاطجیگ.. کرده بودمهنگ
  
  .. بودم؟ی قاچاقچهیزد  مدت نامنیتموم ا.. منیعنی..ی :دمی پرسی لحن ارومبا
  

 یزیجونه ادما براش پش.. تونه ادم بکشهی راحت میلیاون خ..شهیکی که یقاچاقچ: تکون داد وگفت سرشو
  ..ارزش نداره

  
 یزیمن که چ..پس چرا اومد سراغ من؟..پس: کردم یمات و مبهوت نگاهش م.. تو شوک بودمهنوز

  ..چرا من؟.. دختر ساده بودم هی..نداشتم
  
 لیو دل..یقیحاال به هر طر.. رو بخواد و بهش نرسهیزی تا به حال نشده چنکهی ایکی..لی دل2ه  بدیشا-

  ..ی باشه که تو هم طعمه بودنی تونه ایدومش هم م
  
  !..طعمه ؟-
  
 بهش محتاج نکهی بوده و هم ایهم ظاهرت عال..ی براش باشی خوبی طعمه ی تونستیتو م..درسته-

 ییمادرت هم توانا.. بکنهی کس جز مادرت نبوده که بخواد کارچی افتاد هی هم برات میاگر اتفاق..یبود
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 ی هاخی شیاز تو جلو.. تو به سود خودش استفاده کنههییبای تونسته از زی وسط منیا..مقابله با اونو نداشته
 کهنیبا ا..ی کارها براش انجام بدیلی کنه خی گروهش و وادارت می توارهیتو رو م.. کنهیعرب استفاده م

به ظاهر ..دی دمی دست پدرش تعلریز.. شدنکاری وارد ای از همون نوجوونی داره ولی سن کمارشیک
  .. از اونم بدتری حته شدی مخفی افعهی نقاب اروم نیپشت ا..جذاب و ارومش نگاه نکن

  
 یم.. مدت نامزدم بودهی که یارشی کنیا..یعنی.. شنوم؟ی می چایخدا.. ترس اب دهانمو قورت دادمبا

 وونی حهی از ی که فقط اسمش ادم بود ولی ادمهی.. ادم خالفکار بودههی..خواستم باهاش ازدواج بکنم
  .. هم پست تر و رذل ترهیوحش

  
  .. کردیاخماش تو هم بود و به دستاش نگاه م.. کردمنگاهش

  
 دی هستسی دونم پلی منهیمنظورم ا..د؟ی از کجا به دست اوردارشی همه اطالعات رو در مورد کنیشما ا-

 دی زنی حرف مارشی کی از گذشته ی جورهی شما ی ولدی در موردش بفهمزوی همه چدی تونی میو به راحت
  ..دیانگار تماما شاهد کارهاش بود

  
  ..نگاهش کالفه بود.. و نگام کردرونی داد بنفسشو

  
  .. واقعا شاهد کارهاش بودمنکهیبه خاطر ا--

  
  ..؟یاخه چطور..واقعا؟-
  

  ..گمی مزوی اون موقع همه چی رو گرفتمتیهر وقت تصم.. بهت بگمیزیونم چ تیاالن نم--
  
  .. منیول-
  

  .. نشسته بود تو دلمیترس بد.. داشتمدیترد
  

  ..؟ی چیول--
  
  ..میبا زندگ..سکهی جور رهی.. رو قبول کنمشنهادتونی پنی تونم ای من نمیول-
  

 نویا..زیالبته نه هر چ..ی رو به تنت بمالازی چیلی خهی پدیچون با.. باالستیلی هم خسکشیر..درسته--
 ی برنکهینه ا..یستی جلوشون بای بتوندیبا..ینی اموزش ببدی بایهم فراموش نکن که اگر قبول کرد

 ما فرق ی هاوزش امگری اموزش با دنیا..ستی نی رزمینی ببدی که باییاموزش ها..ی بشریباهاشون درگ
  ..یشی متوجه میکه اگر قبول کن.. کنهیم
  
  ..شه؟ی میچ..اگر االن قبول کنم-
  

شک .. گذشتهیادیالبته زمان ز..می کندای اون موادا رو پمی بتوندیبا..میشیما فعال وارد عمل م..یچیه--
 دای اون موادا رو پمیاگر تونست..می رو از دست بددمونی امشهی خب نمیول..دارم که هنوز اونجا باشن

 در فتی کی مواد توتن که با گذاشارشی کی از دارودسته یکیاگر ..شهی تو هم خوب می برانیا..میکن
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اون موقع ست که کار ما با تو تازه ..یشیازاد م..میری ازش اعتراف بگمی و بتونمی کنریارتباط باشه رو دستگ
  .. تو گروه ما؟یای بیاون موقع حاضر.. با ماستیاون هم همکار..شهیشروع م

  
 دوارمی بازم امیول..دی بکنی کاردی نتونستدیشا.. فکر کنمدی بامن...خب:گفتم ..  نگاهش کردمدی تردبا

  ..دیبتون
  
  .. وبه جلو خم شدزیدستاشو گذاشت رو م.. جاش بلند شد و ضبط رو خاموش کرداز
  

  ..پس خوب فکراتو بکن..میایمطمئن باش که ما از پسش بر م--
  
  ..نیی نگفتم و سرمو انداختم پایزیچ
  
  ..ستادیا.. طرف در رفتبه
  

  ..یخانم ساالر--
  

  .. بلند کردم و نگاهش کردمسرمو
  
  ..بله-
  

 که ازش یی هانی طور توهنیهم .. دی تحمل کردارشی که به خاطر کیی هایاگر سخت: زد به من و گفت زل
 و بهشون فکر دیری رو در نظر بگتونهی گناهی بنی همشیکی که براتون به وجود اورده که ی ومشکالتدیدیشن
  ..شهی براتون اسون تر میری گمی تصمبه نظرم..دیکن
  

  .. کردمیداشتم به حرفاش فکر م..رونی باز کرد و رفت بدرو
  
 اون پست یپس اگر بدون.. مشکل و دردسر؟یگی کردم مفی که من برات تعریینایتو به ا..هه : دلم گفتم تو

  .. باالتر؟نمی از ازهیانگ..؟یگی می از دست بدم چمویدختر..مویفطرت باعث شد پاک
  

  .. کردمی سرگرد فکر می داده بودم و به حرف هاهی سلول تکواری به دسرمو
  
 خوشحال یی جوراهی گناه هستم ی به حرفام گوش کرده بود و باور کرده بود که من واقعا بنکهی ااز

  .. داشتیدواری امی جانی گناهم و ای دونست و باور داشت که من بی منجای ایکیحداقل ..بودم
  
  .. داشتی مواد بستگی و سرنوشت من به اون کارتن هاندهیا..ش دعا کردم تا موفق بشه  دلم براتو
  
 هم نای ایدلم برا.. بودندهی کز کرده بودن و خوابواریهر کدوم کنار د.. نفر انداختم3 به اون ی نگاهمین
  .. روز افتادننی به ایحتما از زور بدبخت.. سوختیم
  
  ..افتهی روز بنی که تهش به ارهیم خوشبخت که سمت مواد نمخب اد..هه: و گفتم دمی دلم خندتو
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 االن نکهیا..اد؟ی به سرش مییبه مادرم فکر کردم که در نبود من چه بال..دمی و همونجا دراز کشدمی کشاه
  .. کنه؟یداره چکار م

  
  ..همه کسه و زی ما همه چیاون برا..میخدا رو دار.. چرایول..می کس رو ندارچیه..مثل من.. تنهاستاونم

  
  .. هستیدیپس هنوزم ام..می خدا رو داشتما
  

  .. نکندی نا امدموی امایخدا
  

  .. کنکمکم
  
  ..هی کار سختیول..ارش؟ی کشی پشی بفرستی خوایم..نطوریپس که ا :دینو
  
 ی نقصی بی نقشه می کنشی تو سرمه که اگر عملییزای چهی.. موضوع نباشنی نگران ای دونم سخته ولیم-
  ..شهیم
  

  ..ازاون نقشه خفناست؟..گهی کنه دری باره بگو خدا اخرو عاقبتمونو بخهی پس --
  
  ..از اونم خفن تر: با لبخند نگاهش کرد وگفتایار
  

 یاله.. در امان بدارهی ادم پست و رذل و عوضیمنو از شر هر چ.. خودمو به تو سپردمایخدا..بسم اهللا--
  ..نیام
  
  ..؟ی کنی من هم دعا نمیبرا-
  

  ..نه--
  
  !..چرا؟-
  

 یمن بدبخت فقط مامانم برام دعا م..هیاز مامانت گرفته تا در و همسا.. انقدر هستن که برات دعا کنن--
  ..کنه

  
  ..ست؟یبستت ن-
  

  ..نوکرش هم هستم.. قربونش برمیاله--
  
  .. گرفتدی را به طرف نولشی موبای و گوشدی خندایار
  
  ..ریبگ-
  
  .. کنم؟چکارش: با تعجب نگاهش کرد وگفت دینو
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  .. تا بهت بگمریبگ-
  

  .. دوختای را گرفت و منتظر چشم به اریگوش
  
  ..اریدفترچه تلفنش رو ب-
  
  .. همان کار را کرددینو
  

  ..خب--
  
  ..تو جستجوش الف رو بزن و سرچ کن-
  

  ..زدم..خب--
  
  .. اسمنیبرو رو ششم-
  
  ..رفتم-
  

  ..اقابزرگ؟..؟یچ:  گشاد شده گفت یبا چشم ها.. به اسم انداخت ینگاه
  
  .. سبز رو بزن تماس برقرار بشهیدکمه -
  

  ..؟ی همه وقت منو مچل کردنیا..دستت درد نکنه..توی گوشری بگایب..عمرا--
  
  ..زنگ بزن-
  
  .. خط پررنگ قرمز بکشهیگفتم که خودت باهاش حرف بزن دور منم .. زنمینم-
  

  ..به صفحه ش نگاه کرد.. بگذارد زنگ خوردزی می را روی خواست گوشدی موقع که نوهمان
  

  .. جانیا--
  
  ..ه؟یک: کرد وگفت زی چشمانش را رایار
  

  ..صبر کن--
  

 یفدا.. رسونهی هم خوبه سالم مایار..منم خوبم .. قربونتون بشمیاله..ن؟یسالااااااام خوب..الو: داد جواب
  .. جانمیا..شما

  
  .. رودیبان صدقه ش م قرنطوری ادیفکر کرد مادرش است که نو.. متعجب نگاهش کردایار
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  .. رو بده منی گوشدینو: لبخند دستش را دراز کرد وگفت با
  

  ..؟یچکار دار--
  
  .. رویبده گوش..دلم براش تنگ شده.. کنمکی خوام سالم علیخب م..؟ی چیعنی-
  
  ..واقعا؟: ابرو باال انداخت و گفت طنتی با شدینو
  
  ..باشه چشم..ده تنگ شی دلش براتون حسابگهی مایار: گفت ی گوشیتو
  

  ..ارهی درت بی خواد از دل تنگیم..ری بگایب: گرفت و گفت ای را به طرف اریگوش
  
  .. را گرفت و کنار گوشش نگه داشتی با لبخند گوشایار
  
  .. قربونتون بشمیاله..سالم مامان جان..الو-
  

  .. اره؟ی زنی رو حرف من حرف مگهیحاال د.. گستاخیمامان جان و زهر مار پسره --
  
 دیاما نو.. نگاه کرددیبا خشم به نو.. چشمانش گرد شده بود .. بلند شد شی صندلی به سرعت از روایار

  .. باز بودششین
  
 ی اقابزرگ جونت که دنبال اسمش منمی شما و انیا..ارهی درت بی خواد از دلتنگیگفتم که م :دینو

  ..با اجازه..یگشت
  

  .. رفترونی از اتاق بعیسر
  
  .. دستم بهت نرسهنکهیمگه ا..دینو..دینو: زد شی را گرفت و صدایش گوی جلوایار
  

  .. زدی با او حرف مدیبا.. نداشتی اچاره
  

  .. را کنار گوشش گرفتی کرد و گوشی سرفه اتک
  
  ..خ..سالم اقابزرگ: گفت ی لحن جدبا
  

  .. شمال؟یایچرا نم..؟یدی من جواب نمیچرا به تلفن ها..جواب منو بده..اقا بزرگ و زهر مار--
  
 ای شمال بتمی مامورانیبه مامان هم گفتم تا پا.. تونم برگردمی هستم و نمتیچون من االن تو مامور-
  ..ستمین
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فرداشب بهنوش و خانواده ش رو دعوت کردم ..؟ی زنیرو حرف من حرف م..ی کنی مخودی بیلیتو خ--
  .. گفتم؟ی چیدیشن..دی و همون فرداشب نامزد کنمیقراره صحبتامونو بکن..نجانیشام ا

  
  .. حرف زور نبوددنی وقت حاضر به شنچیه..دی لرزی زور خشم ماز
  
 که من از گمی منجای همیول.. وقت رو حرفتون حرف نزدمچیاقابزرگ احترامتون واجبه و من هم ه-

  ..والسالم.. حرف اخرمهنیا.. کنمی و باهاش هم ازدواج نمادیبهنوش خوشم نم
  

وگرنه خواب اون ..چی که هیاگر تا فرداشب اومد..؟یستیمی من وای تو روگهیحاال د..ساکت شو: زد داد
  ..ینیباغ رو بب

  
سرش را در دست گرفت و .. نشستشی صندلی و روزی می را پرت کرد روشیبا حرص گوش.. قطع شدتماس
  ..فشرد

  
 حرف حرفه شهیهم.. کردندی به دستور اقابزرگ عمل مدی همه بانکهیاز ا.. بودزاری بیی همه زورگونی ااز

  .. متنفر بودنهای ایاز همه .. کس جرات مخالفت نداشتچیاو بود و ه
  

 دوباره سرش را در دستانش پنهان یول.. سرش را بلند کردایار.. اومد داخلدینو.. اتاق باز شددر
  .. کردیحالش را درک م.. نشستی صندلی رودینو..کرد

  
  ..دوباره باهاش بحثت شد؟--

  
  .. گرفته بودشیصدا.. کردنگاهش

  
 یای بدی باگهی خوام می نمگمی من میه..پدرمو در اورده..؟ی پرسی چرا می دونیتو که م-
  .. کشه ی هم کنار نمی جورچیه.. دختره؟نی ای بگه شوهر قحطه واسه ستی نیکی..شیریبگ
  

  ..؟ی چکار کنی خوایحاال م..گهیالبد قحطه د--
  
  .. کرد برم دمیتهد..هی فرداشب اونجا مهمونگهیم.. دونمیچه م-
  

  ..؟ی بریخوایم--
  
 دنبال حکم رمیفردا صبح اول وقت م.. رفته؟ادتی رو ارشی کیالیو.. برمدیرفتن رو که با-
  .. گردم تهرانی بر ماتیبعد از عمل.. روز2 فقط دو یمجبورم برگردم شمال ول..ششیتفت
  

  ..؟ی چیاگر نتونست--
  
  ..؟ی چیعنی: تعجب نگاهش کرد با
  

  ..؟ی چکار کنی خوایاونوقت م.. شاه دومادی و اقابزرگ دستتو گذاشت تو حنا و شدی رفتدیاخب ش--
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  .. افتهی وقت نمچی هی اتفاقنیهمچ-
  

  .. افتادمویاومد--
  
  .. نگویچی هم هگهید..گفتم نه-
  

ذهنش بدجور .. به فکر فرو رفتایار.. داد سکوت کندحی ترجدی بود که نوی انقدر محکم و جدلحنش
  ..ارشی و کی هم بهار ساالریو از طرف.. طرف مشکل خودش با اقابزرگنیاز ا.. ماجرا شده بودنی اریدرگ

  
  .. تمام شده بودشیچندتا از قرص ها.. انداختشی داروهاکی به پالستینگاه

  
  .. رفتاطی سر انداخت و به طرف در حی درچادرش را روی صدادنی شنبا
  
  ..ه؟یک-
  
  ..دیباز کن-
  

  .. زد ی سرگرد رادمنش لبخند کمرنگدنیبا د.. را باز کرددر
  
  . شداطی وارد حایار..در را باز گذاشت..او هم جوابش را داد.. با لبخند سالم کردایار
  

  ... به تن داشتیلباس شخص.. ها جلب توجه نکندهی همسانی بنکهی ایبرا
  

  .. به اطرافش انداختینگاه ایار.. کردیی که مادر بهار بود به او خوش امد گفت و او را راهنمامیمر
  

  .. بود نشستاطی حی که توی همان تختیرو
  

  .. تودییبفرما.. که بده جناب سرگردنجایاوا ا--
  
  ..رمی گی وقتتون رو مقهیفقط چند دق..شمیمزاحمتون نم.. جا خوبهنینه هم-
  

  ..دمتتون خامیاالن م..دی گلوتونو تازه کنارمی بیزی چیی چاهی دیپس صبر کن..دی داراریاخت--
  

ان را .. پاکت داروها ثابت ماندینگاهش رو.. به اطرافش انداختی نگاهمی نایار.. داخلرفت
  .. شده بودی قرص خالی های تا از قوط2..به تک تکشان نگاه کرد.. اوردرونیداروها را ب..برداشت

  
  .. برگرداندهیپاکت را به حالت اول.. کردرهی ذخشی انها را درگوشی همه هیاسام

  
 تخت ی تخت گذاشت خودش هم همان جا روی را روینیس.. امدرونی از در بی چاینی خانم با سمیرم

  ..نشست
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  .. مادرجاندی داریی با صفااطیح: با لبخند گفت ایار
  

 نیعاشق ا.. به خاطر بهارهشیی باصفایهمه : کوچکشان انداخت و گفت ی به باغچه ی خانم نگاهمیمر
 از دست شونوی درختا و گال هم شادابنی انگار استی چند روز که ننیا..رسهی بهش میلیخ..باغچه ست

  .. با طراوت بودنشهیبا وجود بهارهم..دادن
  
 اوصاف اسمش نیبا ا: کوچک وسرسبز انها دوخته بود در دل گفت ی که نگاهش را به باغچه ی در حالایار

  ..بهار..ادی بهش میلیهم خ
  
با ..دی چشمش چکی از گوشه یقطره اشک.. درخت ها و گل ها بودنگاهه پر از غمش به.. او نگاه کردبه

  .. چادرش پاک کردیگوشه 
  

  ..ستیقابل تعارف ن.. توروخدادییبفرما--
  
  .. سوال ازتون بپرسم؟هی شهیم..ممنونم-
  

  ..دییبفرما..البته--
  
  .. بودهی بوده و شغلش چی کنکهیا..دی برام بگیسامان ساالر..ی خواستم از پدر بهار ساالریم-
  

  ..ست؟ی کیمصمم بود بداند سامان ساالر.. بودی جدایاما ار.. خانم با تعجب نگاهش کردمیمر
  

 تونه به یمگه دونستنش م..د؟ی بدوننی خوای می چیبرا: صورتش را برگرداند وگفت دی را که دنگاهش
  ..بهار کمک کنه؟

  
  .. خوامیون کردم معذرت ماگر ناراحتت..کنجکاو بودم بدونم.. بودی سوال شخصهیفقط ..نه-
  

 یمرد خوب..میمستاجر بود..مغازه داشت..پدر بهار شغلش ازاد بود..خب..نه پسرم ناراحت نشدم--
 تصادف سامان هی بود که تو کی کوچیلیبهار خ..میبا عالقه ازدواج کرد..فوق العاده بود..خوب که نه..بود

 نی رو بفروشم و اهمجبور شدم مغاز..نها گذاشت تی عالمه بدبختهی و کی کوچی بچه هیمرد و من رو با 
 ی و بافتنیاطیاالن هم با خ.. کردمی و اون کار منی ایخونه ..می نداشتی درامدچیه..خونه رو بخرم
  .. کردشهیچه م.. خبیول..ارمیخرجمونو در م

  
  ..؟یشوهرتون چ..د؟ی نداشتیی و اشنالی فامچیه..؟ی خودتون چیخانواده -
  

 و میفقط ما بود.. شدی نمدای پای دنیتنها تر از ما تو..مینه پسرم ما هر دو تنها بود..؟خانواده هامون--
  .. کسیتنها و ب.. باال سرمونیخدا

  
  ..با نوک انگشتانش پاک کرد..دی گونه ش چکی چشمش روی از گوشه ی اشکقطره
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  ..م شما بگی رو براییزای چهی دی من بایول.. خوامیاگر ناراحتتون کردم معذرت م-
  

  ..؟ییزایچه چ--
  
  .. اورد و به طرف او گرفترونی ببشی جی پاکت از توکی ایار
  
  ..درش را باز کرد..ان را گرفت.. تعجب به پاکت نگاه کردبا
  

  .. شدرهی زده به ان خبهت
  
 واری ساله از کنار د13 12 بای پسر تقرکی.. به اطرافش انداختینگاه.. را سر کوچه نگه داشتنشی ماشایار
  .. شدی مرد
  
  .. زدشی صداایار
  
  ..اقا پسر-
  

  .. برگشت و نگاهش کردپسر
  

  ..بله--
  
  ..ایچند لحظه ب-
  

  ..ستادی اشی رفت و روبه روجلو
  
  ..؟ی کوچه انیمال ا: را به طرفش گرفت وگفت ی بسته اایار
  

  ..بله--
  
  ..؟ی شناسی رو میخانم ساالر-
  

  ..؟یشی مشونی کشما.. شناسمیبله م: با شک نگاهش کرد وگفت پسر
  
  .. بسته رو ببر بده بهشوننیا.. از اشناهاشونمیکی-
  

  .. را گرفتبسته
  

  .. داده؟یبگم ک..باشه--
  
  .. بده بهشوننویفقط ا..ی خواد بگی نمیچیه-
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  ..چشم..باشه-
  
  ..ممنونم-
  
  ..از انجا درو شد..  شد و دور زد نشی سوار ماشعی سرایار.. انها رفتی طرف خانه به
  

  ..ر را زد دزنگ
  
  ..ه؟ی ک-
  

  ..منم محمد.. خانممیمر--
  

  .. را باز کرددر
  

  ..سالم--
  
  ..مادرت خوبه؟..؟یخوب..سالم پسرم-
  

  .. بسته رو داد که بدمش به شمانی ایی اقاهی خانم میمر..نیسالمت باش--
  
  .. تعجب به بسته نگاه کردبا
  

  .. بود؟یک..به من؟: را گرفت وگفت ان
  

  ..فقط گفت بدمش به شما..د نکریخودشو معرف--
  
  ..دستت درد نکنه..باشه پسرم-
  

  ..خداحافظ.. کنمیخواهش م--
  
  ..خدا نگهدارت..به مادرت سالم برسون-
  

  .. تخت نشست و ان را باز کردیرو.. به بسته انداختینگاه.. را بستدر
  

 کرد داخلش ی که مصرف مییهر کدام از داروها.. قرصی تا قوط10.. زده به داخلش نگاه کردبهت
  .. تمام کرده بودی که به تازگیی انهایحت..بود

  
  ..هنوز متعجب بود.. از انها را در دست گرفت و نگاه کردیکی
  
 دونه من چه ی نمیکس.. تونه باشه؟ی میک.. مرد بودههیمحمد گفت ..ه؟ی کاره کیعنی: لب زمزمه کردریز

  ..یول.. کنمی استفاده مییداروها
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  .. گذشتدگانشی دی از جلوملی صحنه مانند فچند

  
 را برداشته شی افتاده بود که پاکت داروهاای اشپزخانه نگاهش به اری اورد از پشت پنجره ی می چاداشت

  .. ور رفته بودشیبعد هم با گوش.. کردیبود و نگاه م
  
 کیان هم ..احتمال داد کار سرگرد باشد.. خبر نداشتشی کس جز خودش و بهار از نوع داروهاچیه
  ..حتمال بودا

  
  ..می به گردنش ندارینیما که د.. بکنه؟نکاروی ادی اخه چرا بایول-
  

 شتریلحظه به لحظه ب..ان را برداشت.. انها بودری زدی پاکت سفکی.. داروها انداختی به بسته گری دینگاه
  .. کردیتعجب م

  
  .. پاک را خواندپشت

  
  .. خشک شدشی و مبهوت سرجامات

  
  .. شدی نمباورش

  
  .. برگردمدی تموم شد بااتی که عملنیگفت هم.. کردمی زور سرهنگ رو راض به-
  

  .. دونمی مدیمن که بع..ی از دست اقابزرگ خالص بشی فقط خدا کنه بتون--
  
  ..ستی نایاگر برنگردم تهران اسمم ار..؟ی ساکت ششهیم-
  
  ..ه؟یپس چ-
  
  .. انداخت و سکوت کرد را باالشی با لبخند ابرودینو.. به او انداختی نگاه تندایار
  
 هر بار به در یول.. تا به کمک ان بتوانند با اقابزرگ مقابله کننددندی تا شمال هزار جور نقشه کشری مسیتو

  .. خوردندیبسته م
  

  .. اطالع بودندی اگر هم داشت انها از ان بای.. نداشتی نقطه ضعفاقابزرگ
  

  ..شه؟ی شروع ماتی عملیک--
  
  .. کشهیطول م.. گزارش کنمامروز برم ستاد..فردا-
  

  ..می هم برسی اجهی به نتدوارمیام--
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  ..دوارمیمنم ام-
  
  ..گم؟ی می من چدیستیچرا متوجه ن-
  

  ..ای با من بردار اریدست از لجباز.. کامال هم متوجه حرفات هستم--
  

 تونم یم..دم مرهیاقا بزرگ من ..مگه بچه م؟.. کنم؟ی مید اخه مگه من با شما لجباز: زد وگفت پوزخند
  ..ارمی شما سر در نمیاصال از کارا..رمی بگمی خودم تصمیبرا

  
 به یفقط خودتو زد..یاری خوبم سر در میاریسر در م: و گفت دی کوبنی به زمتی را با عصبانشیعصا
چرا ..میما ابرو دار.. بهنوشهی دونند اسم تو روی ملی فامیهمه تو..؟ی نامردگمیمگه من م..هه..ینفهم

 ی نامزد موش تو هم با بهنانیامشب اونا م..؟ی کنی من بازی وچند ساله نی چندی با ابرویخوایم
 رو بکنم ی نکن با تو هم همون کاریکار..؟یذاری اون می پا جا پای بس نبود که حاال تو دارتییدا..یکن

  .. کردمتییکه با دا
  
 جرات نداشت ی کسیابزرگ بودند ول و اقایهمه ناظر جر و بحث ار.. بلند شدی صندلی با حرص از روایار

  .. بزندیحرف
  

 ی وقت کوتاه نمچیه.. زدی حرف اقابزرگ حرف می بود که جرات داشت و روای خانواده تنها ارنی ادر
  ..امد

  
اون مرد با ..دیاری منو به زبونتون نییاسم دا: سرخ شده بود گفت تی که صورتش از عصبانی در حالایار
 بخوام مثل اون بشم به خودم هم نکهیاز ا.. بالمیمن به وجودش م..ه حرمت داری مرده ولنکهیا

  ..ستی برام مهم نانیاگر هم اونا ب..ستمیدرضمن من امشب خونه ن.. کنم یافتخارم
  
 شیی درمورد دانی چننی اای شد اریباورش نم.. کردی می عصبانشی از پشی اقابزرگ را بای جمالته ارنیا

  .. کردی متیاز او حما.. حاال یول.. تفاوت بودی ب نسبت به اوشهیهم..صحبت کند
  

 شیی حالل زاده به دای بچه گنی که منجاستیا..گهیبله د..؟ی کنی هم متیازش حما..؟ی گفتیتو چ--
  ..زهی من ابرو مهمتر از هر چیبرا..ی دچار بشتیی به سرنوشت دایذاری نمی اگر عاقل باشیول..رهیم
  

 که اون ی هم راهنی همیبرا.. من عاقل هستمیول: گفت ی لحن جدبا.. شدرهی چشمان اقا بزرگ خدر
 تی و خودخواهیی شما با زورگوذارمینم.. خورمی شکست نمیی من مثل دانباری ایول..رمیرفت رو م

  ..دی نابود کنمویزندگ
  
به خودش .. راندی میادیبا سرعت ز.. شد و حرکت کردنشیسوار ماش.. بلند از سالن خارج شدی قدم هابا

دستانش را .. شن ها زانو زدیرو..دی دوایبه طرف در.. شدادهی پنشیاز ماش..کنار ساحل توقف کرد..امد 
  .. نشستشیمشک ی موهای نرم ساحل روی از شن ها یکم..از شن و ماسه پر کرد و در هوا پخش کرد
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واست احترام ها را  خی میتا ک..خسته شده بود.. بودزاری بیی همه زورگونیاز ا.. بودیعصبان.. بودکالفه
 کار را نی ادی به هدفش بادنی رسیبرا.. مجبور بودی شود ولنطوری دوست نداشت اچیه.. بگذارد؟ی پاریز
  .. کردیم
  

 دادند او تنها دختر مجلس بود که با لباس باز و ی میهر وقت مهمان.. سبک و جلف بودی دختربهنوش
 عنوان چی به هشی اخالقاتی از او و خصوصای اریول..د کری رفتار میمی صمایبا ار.. شدی ظاهر میزننده ا

 نهی او را به سگ سننطوری که ادهی دختر چه دنی دانست اقابزرگ در ایخودش هم نم.. امدیخوشش نم
  .. زندیم
  
همراه با ..یسخت و جد.. بودنی چننی شغلش ایبه واسطه .. سختیمرد روزها.. مرد قانون بودای اریول

  ..ی قویاراده ا
  
 اقابزرگ با یول.. کندلی را به او تحمیزی را نداشت که چنی کس در خانواده به جز اقابزرگ حق اچیه
  .. را مختل کرده بودای ارام اری زندگشی درخواسته نابه جانیا

  
هنوز انتقام دوستانش را نگرفته .. گذاشتی ارامش نمارشی هم فکر انتقام از کیاز طرف.. اشفته بودذهنش

  .. زدی گدار به اب می بدینبا.. و دارو دسته ش برنامه ها داشتارشی کیبرا..بود
  

  .. دوختای را به درنگاهش
  

  .. کردی کم افتاب داشت غروب مکم
  

  .. بودییبای زی صحنه
  
  .. مستقر شدند؟یهمگ-
  

  ..بله قربان--
  
  ..می کنیبا دستورمن شروع م..دیاماده باش..خوبه-
  

  ..اطاعت جناب سرگرد--
  
  .. بودستادهی کنارش ادینو
  

  ..م؟یحاال چکار کن--
  
  ..؟ی از من بپرسنوی ادی بایاتیتو هر دفعه تو هر عمل:با اخم گفت .. نگاهش کردایار
  

  ..گهیسوال کردم د..ه؟یخب مگه چ--
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 اندازا اماده ریتک ت.. کنندی رو محاصره مالی بچه ها دور تا دور و1یبا دستور شماره ..جوابتو دادم-
هر کس درو ..می زنی در و زنگ می جلومیری تنمونه میمن و تو که لباس شخص2 یماره با دستور ش..شنیم

 چیه..شنی باغ وارد مشت هم از پهیبق..شنی ماطیچند نفر وارد ح..میشی وارد خونه می معطلیب..باز کرد
  .. بدم؟حی بازم توضای یدیحاال فهم..می بگرددیهمه جا رو با.. بمونهی مخفدمونی از ددی نباالیکجا از و

  
  ..؟یدی دستور میحاال ک.. شدی گرفتم چگهینه د--

  
   ..دی خنددینو.. با حرص نگاهش کردایار
  

همه ش در حال حرص خوردن ..ینی بهنوش رو ببی افهی قینبود..ای در رفتی مهمونری از زشبیخب د--
  ..بود

  
  .... کندری درگی ذهنش را با مسائل شخصتشی ماموری خواست توینم.. سکوت کردایار
  
  .. را برداشتمی سیب

  
  ..دی رو اجرا کن1 یدستور شماره .. واحد های به تمام2 ی از حمزه --

  
  .. ها اماده شدندراندازیتک ت.. را محاصره کردندالیدور تا دور و..  اطاعت کردندروهای نی همه

  
  ..می کنی رو اجرا م2 یدستور شماره --

  
  ..نییبپر پا: گفت دی به نورو
  

  ..باناطاعت قر--
  

 ایار.. سمت چپدینو..ستادی ایکنار.. زنگ در را فشردایار.. رفتندالیبه طرف در و.. شدندادهی دو پهر
  .. بودستادهیسمت راست ا

  
ان مرد که .. وارد شدای نشانه گرفت و اردینو.. در باز شدنکهیبه محض ا.. دو اسلحه شان را در اوردندهر

  ..ه انها دوختمتعجب چشم ب.. و چند ساله بود30حدودا 
  
 ها وارد باغ شدند و همه جا را محاصره روهی نیهمه .. دستور حمله دادمی سی او را گرفت و با بایار

  .. هم وارد ساختمان شدندیعده ا..کردند
  

  .. کردی بود و با چشمان گرد شده به انها نگاه مدهی پری مرد رنگش حسابان
  
  .. کجاست؟ستییر: گفت ی بلندی با صداایار
  
  ..دی زنی حرف مدی داری دونم از چیمن نم..م--
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  .. خباریبس.. اره؟ی دونیکه نم-
  
  ..یانیستوان ک..یاسریستوان -
  

  .. بله قربان--
  

  ..بله قربان--
  
  ..دی نگهش دار-
  

  ..اطاعت --
  

 بی کوچک از جی بسته کی.. کردی بدنی شروع به بازرسایار.. ازدستانش را گرفتندیکی کدام هر
  .. کرددای هم از داخل جورابش پگری دی بسته کیو ..شلوارش

  
 نایپس ا: داد زد دی لرزیرو به ان مرد که از ترس به خود م.. زد و انها را کف دستش نگه داشتپوزخند

  ..ه؟یچ
  
   ..نایا..رمی تقصیبه خدا من ب: التماس گفت با
  

  ..دشیببر..ساکت شو: زدداد
  

  ..اطاعت --
  
  .. بردند رونی را از در باو
  
  ..او هم به طرف ساختمان رفت.. اشاره کرددی به نوایار.. امدی و داد مغی جی صداالی داخل واز
  

  .. که بهار گفته بودییدرست همانجا.. باغ رفتیی به همراه چند نفر به طرف قسمت انتهاخودش
  
  ..ود سرشان بی روشانی نشسته بودند و دستهاالی تا مرد کف و10 تا زن و 3.. شدالی وارد ودینو
  

  .. بودستادهی سرشان ای با اسلحه باالی کورشسروان
  
 بودند که یتو حالت زننده ا.. می کرددای مشروب پشهی تا ش10 بزرگ مواد و ی بسته هی: گفت دی نودنی دبا

  ..میدیسر رس
  
  ..نی تو ماشنیهمه رو ببر.. خباریبس-
  

  ..اطاعت--
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  .. کردند خارجالی دستانشان دستبند زدند و انها را از وبه
  
  .. نبود؟الی تو وارشیک-
  

  ..ستی ننجای ای اگهیکس د..می رو کشتالیکل و..نه قربان--
  

  .. از در خارج شدندهیچند نفر داخل ماندند و بق.. را تکان دادسرش
  
  .. انجا نبودی کارتنچیه.. بودی خالهیاتاق خال..با تعجب به اطرافش نگاه کرد.. در اتاقک را باز کردایار
  

  ..هی که خالنجایان اقرب--
  
  .. انتقال دادندگهی دیاحتماال اونا رو به جا-
  

  ..د؟یی فرمای چه دستور م--
  
  ..د؟یهمه جارو گشت-
  

  .. وارد اتاقک شددی جواب بدهد که نوخواست
  

  ..دیایجناب سرگرد چند لحظه ب: گفت ای به اررو
  
  .. انجا نبودزی چچیه..ستادیا.. دنبالش رفتندانها هم..الی رفت پشت ودینو.. از اتاق خارج شدندهی و بقایار
  
  ..ست؟ی نیزی که چنجایا..خب: نگاهش کرد وگفت ایار
  
  .. بودنی زمی روی در اهنکی.. را کنار زدنی زمی روی علف هاشی لبخند زد و با پادینو
  
 شیاز جا..ندستادی کنار ایهمگ..به در قفل زده بودند.. نشستنی زمیرو.. با تعجب به ان در نگاه کردایار

  .. قفل در شکستکی شلکیبا ..نشانه گرفت..بلند شد
  
  .. بودکیداخلش تار..در باز شد..دندی ان را گرفتند و کشی رهی هر دو دستگای و اردینو
  
  ..چراغ قوه-
  

از همانجا هم .. انداختنی زمرینور چراغ را به داخل ز.. چراغ قوه را به طرفش گرفتی کورشسروان
  ..با لبخند نگاهشان کرد..ودندکارتن ها مشخص ب

  
  ..رونی بارنی رو بنای تا ادیاریچند نفر از افراد رو ب.. جاسازشون کردندنجایا-
  
  ..اطاعت قربان-
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  .. کارتون ها را خارج کردندیهمه .. شدی پاکسازسی به کمک افراد پلنی زمریز
  
  .. تا کارتون بود50من شمردم : نگاهش کرد وگفت دینو
  

 یمقدار.. روکش ان را پاره کردکیپالست.. شده بودندی بسته بندهیدر چند ال..ها را باز کرد از انیکی در
  .. اوردرونیاز ان را ب

  
  ..ن؟یهروئ : دینو
  
  ..اره: سرش را تکان داد ایار
  

  .. مواد انداختندی به کارتن های دو نگاههر
  

 که با سرهنگ داشتند هر دو به دفتر ی ابعد از جلسه.. انجام شده بودتی با موفقاتشانیعمل.. ستادبرگشتند
  .. برگشتندایار
  
  ..می کنی نمی کارچی هارشی کهیری دستگیبرا :ایار
  
  ..می مدرک هم دارشیری دستگیاالن که برا..؟ی خواستی نمنویمگه هم..چرا؟: با تعجب نگاهش کرد دینو
  
 و میری گیفقط اونو م..میارینم به دست یزی چمیریما اگر اونو بگ.. کردهریی تغتی موقعیول.. دونمیم-

  ..می کنری باند رو دستگنی کل امی تونیم..می بشالتشونی اگر وارد تشکیول..پدرش رو
  

  .. اره؟یری کمک بگی خوای می وسط هم از بهار ساالرنیکه البد ا--
  
نتقام  ای که براهیتنها کس.. اشناستارشیاون با ک..؟ی رو سراغ داری اگهی از اون شخص دری مگه به غ-

 ی تونه با ما همکاری بهتر منی همی برادهی از جانب اون ضربه دیبهار ساالر.. هدف دارهارشیگرفتن از ک
  ..کنه

  
  ..ارشی کی تو دارو دسته رهی کنه و نمی خالفشو عمل نمی دونیم..؟یاز جانب اون مطمئن--

  
  .. کنهی نمنکاروی وقت اچیاون ه..صد درصد مطمئنم-
  

  ..؟ی چکار کنی خوای ممی کردریگ که دستیینایبا ا--
  
  .. باشمنجای وقت گرفتم اگهی روز د2از سرهنگ .. کنمی مییاز تک تکشون بازجو-
  
  ..شه؟ی حکمش صادر می بهار ساالرگهی روز د3 ی دونیم-
  
  .. دونمیم..اره:ارام سرش را تکان داد وگفت .. نگاهش کردایار
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 بند ییوگرنه دستمون به جا.. شدنش باشهیدادگاه تا قبل از دی بای بکنی کاری خوایپس اگر م--

  ..ستین
  
  ..درسته-
  
 ی کدام حرفچی هیول.. تواند اعدام باشدی بهشان گفت که حکمشان میحت.. کردیی تک تکشان بازجواز

  .. گناه است نزدندی بهار بنکهیاز ا
  
 گذاشت وهر بار هم شکش  ماهرانه او را در تنگناایچند جا ار.. خواندی با هم نمشی از انها حرفهایکی

  .. شدشترینسبت به او ب
  
  .. بهار نزدی گناهی درمورد بی حرفچی ان زن هیول
  

  ..الو--
  
  ..سرگرد رادمنش هستم..سالم جناب سرهنگ-
  

  .. رو به راهه؟زیهمه چ..سالم جناب سرگرد--
  
  ..بله قربان-
  

  ..اد؟ی از دست من بر میکار..هیعال--
  
  .. سوال داشتمهی-
  

  ..دیبپرس--
  
  .. نگفتی اگهی دزیاون به شما چ..  کردم ی که من از بهار ساالرییبعد از بازجو-
  

 ضبط شده ش رو ی و صدای ما گفتی که شما براییهمونا.. کردیی دوباره ازش بازجوابیسروان کام--
  .. نگفتی اگهی دزیچ..ی گذاشتارمونیدر اخت

  
  ..دی کششی موهانی بیکالفه دست.. داد رونی نفسش را بایار
  
  ..ادتونه؟ی شده رو ی شده و سوار تاکسادهی پارشی کنیکه گفت از ماش..اون قسمت اخر از حرفاش-
  

  ..چطور؟..ادمهیاره --
  
  .. نگفت؟یاتفاقات تو تاکس.. در اون مورد یزی چدی که شما ازش کردیی هاییتو بازجو-
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  ..دیچند لحظه صبر کن--
  

  ..کالفه ترش کرده بود.. و اضطرابسکوت
  

  ..الو--
  
  ..بله قربان-
  

  .. هم اضافه کردهزوی چند تا چهیاون تو اعترافات امروزش --
  
  ..شه؟ی میمربوط به اون تاکس-
  
  ..بله درسته-
  
  .. گفته؟یخب چ: گفت جانی هبا
  

  ..اون زن کنارش نشسته و اون مرد هم جلو بوده.. شدننی زن و مرد سوار ماشهی راه نیگفته که ب--
  
  .. مسن؟ای جوون بوده نگفت اون زن-
  

  .. ساله باشه-36 - 35 خورده ی بهش منکهی که تو اظهاراتش گفته مثل انطوریا--
  
  .. لبانش بودی رویلبخند پررنگ.. بلند شدشی دستش را در هوا تکان داد و از جاجانی هبا
  

  ..جناب سرگرد..الو--
  
  .. دارمی مهمیلی کار خهی.. اونجاامی بدیبا..افتمی االن راه منیجناب سرهنگ من هم..بله قربان-
  

  ..منتظرتون هستم.. خباریبس--
  
  ..خداحافظ..ممنونم-
  
  ..خدانگهدار-
  
  ..مطمئن بود او خودش است.. دادهی تکزشیبه م.. را گذاشتی گوشی خوشحالبا
  
  ..؟ی بریخوای مومدهیپسرم هنوز ن-
  
  .. کار دارمنجایهنوز ا.. گردمیمادر جان فردا باز بر م-
  

  .. کنهیبفهمه قشقرق به پا م..؟ی چکار کنی خوایابزرگ رو ماق--
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  ..ستیمهم ن: شد ی جدلحنش

  
  .. رفترونی در باز
  

  ..زود برگرد..مواظب خودت باش--
  
  ..خداحافظ..دیشما هم مراقب خودتون باش..باشه چشم: و گفت دی مادرش را بوسیشانیپ

  
  ..خدا نگهدار پسرم--

  
  ..دست تکان داد و حرکت کرد مادرش یبرا.. شدنشی ماشسوار

  
  ..همون مامور زن به دستام دستبند زد..رونیرفتم ب.. صدام کردندوباره

  
  .. بودستادهیجناب سرگرد رو به روم ا.. بلند کردمسرمو

  
  ..؟یخوب: لبخند نگاهم کرد و گفت با
  

  .. پرسن؟ی حال متهماشون رو مسای تا حاال پلیاز ک... از زور تعجب گرد شدچشمام
  
  ..ممنون: کردم مزمهز
  

  .. وبازش کردزیگذاشت رو م.. پرونده تو دستاش بودهی..می هم نشستیروبه رو..یی اتاق بازجومیرفت
  

  .. زن کنارت نشسته بود درسته؟هی ی تاکسی که اون روز تویتو گفت: کرد وگفت نگاهم
  
  ..درسته..بله-
  

  ..ش؟ی شناسی مشینیاگر بب--
  

  .. بدمصشی تشخ تونستمیاره م.. فکر کردمیکم
  
  .. شناسمشیبله م-
  

  .. زد و سرشو تکون دادلبخند
  
  .. عکس نگاه کننیخب به ا: عکس گرفت جلوم و گفت هی
  

  ..دم؟ی کجا دنویمن ا..چقدر اشنا بود.. ساله36 - 35 بای زن تقرهی.. زن بودهی.. کردمنگاه
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  ..ش؟ی شناسیم--
  

  .. عکس گرفتم و به سرگرد نگاه کردمی از رونگاهمو
  
  ..یول..اشناست-
  

  ..ست؟ی کنارت نشسته بود نی تاکسی که توی زن هموننیا..خوب نگاه کن--
  

 کردم اون صحنه رو به یسع..اروم چشمامو بستم.. تر نگاه کردمقی دقنباریا.. شدمرهی به عکس خدوباره
 یورت معمولص.. بهم نکردی اون با اخم روشو برگردوند و توجهیبه اون زن نگاه کردم ول..ارمی بادی

  ..شک نداشتم..اره خودش بود.. دفعه چشمامو باز کردمهی..داشت
  

  .. زن بودنیهم..خود خودشه..اره اره: تند گفتم تند
  
  ..؟یتو مطمئن-
  
  .. زن بودنیشک ندارم که هم..خودش بود..بله-
  

 نشونت بدن و  کنم ستاد تا اونالیمی خواستم عکس رو ایم..هی عالنیا: رو گذاشت تو پرونده و گفت عکس
  .. شدی راحت تر مالمی خینجوریا.. بازم شخصا اومدمیول.. رو برام بفرستنجهینت
  
  ..د؟ی کردرشیدستگ-
  

  .. نکردهی اعترافچی هنوز هیول..اره: تکون داد و نگاهم کرد سرشو
  

زل زده بود به ..بعد از چند لحظه نگاهش کردم.. کردمی نگاهشو حس مینیسنگ..نیی انداختم پاسرمو
  .. سرشو برگردونددینگاهمو که د..من

  
  ..د؟یاز مادرم خبر دار..جناب سرگرد: گفتم ی ارومی صدابا
  

  ..اره: لحظه سکوت کرد وگفت چند
  
  ..حالش چطوره؟..واقعا؟: لبخند گفتم با
  

  ..دمشی دتیقبل از مامور..خوبه--
  
  ..پرونده رو بست.. بلند شدی صندلی رواز
  

  ..ممنون: گفتم  کهرونی رفت بی از در مداشت
  

  .. داشتی و جذابرای گیصدا..اروم برگشت و نگاهم کرد..ستادی اسرجاش
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  ..؟ی چیبرا--

  
  .. روز بتونم جبران کنمهی دوارمیام..ممنونم..دی کنی بهم کمک مدی دارنکهیاز ا: گفتم ی ارومی صدابا
  

  .. دارملی کارم دلنی ایرامن ب..ستی به جبران نیازین: کرد یهنوز داشت نگام م.. لحظه سکوت کردچند
  
  .. تعجب نگاهش کردمبا
  
  ..؟یلیچه دل-
  
  .. شد به منرهیخ
  

  ..به موقعش..ی فهمیبعدا خودت م--
  

  ..رونی هم درو بازکرد و رفت ببعد
  

  ... به در بسته نگاه کردممتعجب
  

  .. بود؟ی چمنظورش
  

 فی دونم تو اون مواد رو تو کیم.. دونمی مزویمن همه چ..اعتراف کن: وبا خشم گفت زی زد رو ممحکم
  ..زود باش اعتراف کن..ی کردی صداقت همکارارشیبا ک..ی گذاشتیبهار ساالر

  
  ..سکوت کرده بود.. کردی مهی فقط گرزن

  
  ..زن قفل دهانش باز شد و سکوتش شکسته شد.. به او زل زده بودتی با عصبانایار
  
  .. تونمینم.. تونمینم..کشه ی بچه مو مارشیک.. بگمیزی تونم چینم: گفت هی گربا
  

  .. همچنان اخم به چهره داشتایار.. دادی کرد و سرش را تکان می هق مهق
  
 هم ممکنه اعدامت شینجوریهم.. مطمئن باش به نفعتهی کنیتو اگر با ما همکار.. کرده اره؟دتیپس تهد-

  ..یدی دست م زودتر بچه ت رو ازیاونجور..ستی نیزیکم چ.. گرم مواد همراهت بوده200..کنن
  

 یلیاون خ.. کنهی مستیبچه م رو سر به ن.. رو لو بدمیزی کرده که اگر چدی منو تهدارشی کیول--
  .. کنهی کس رحم نمچیبه ه..نامرده

  
  .. کرد لحنش ارام باشدیسع.. نشستشی روروبه
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 هی ببرم  بچه ت رودمیمن خودم شخصا بهت قول م.. ثابت بشهی بهار ساالری گناهیب..تو اعتراف بکن-
  .. بهش نرسهارشی که دست کییجا
  

  ..نگاهش پر از درد بود.. را بلند کردسرش
  
  ..؟یاخه چطور-
  
  ..فقط اعتراف کن.. نداشته باشیتو به اونش کار-
  

  .. سالشه5سوگله من فقط ..؟یدی من از کجا مطمئن باشم شما بچه مو نجات میول--
  
  .. خورمیبه شرافتم قسم م..دمیمن بهت قول م-
  

  ..لحنش محکم بود.. بودی جدای ارنگاه
  

 به ارشیک.. گذاشتمفشیمن مواد رو تو ک..اون کار من بود..اره..خب: لب باز کرد وگفت دی با تردزن
 که بهار یما هم سوار همون تاکس.. بودختهیاز قبل نقشه ش رو ر..میگفت کارشو تموم کن..برادرم زنگ زد

اصال انگار .. بودازدرش ب.. هنوز بغلش بودفشی ش رو داد کهی که پول کرایوقت..میتوش نشسته بود شد
 یلیمنم از فرصت استفاده کردم و خ.. خودش بودیتو..  دادهی پنجره تکشهیسرشو به ش.. عالم نبودنی ایتو

  .. بودنیهمه ش هم..فشیاروم مواد رو انداختم تو ک
  

  .. بلند شدشیابا لبخند از ج.. ضبط را خاموش کردایار.. را پاک کردشی هااشک
  

  ..د؟ی زنی که نمرشیز..یشما به من قول داد: گفت عی سرزن
  
  .. نگاهش کردایار
  
  ..سر قولم هم هستم..بهت قول دادم..نهی بی نمیبی اسچیمطمئن باش بچه ت ه.. بزنم ؟رشی زی چیبرا-
  

  .. ازتون داشتمی خواهشهیفقط ..ممنونم: لبخند زد وگفت زن
  
  ..؟یچ-
  

 ی می دور افتاده زندگی روستاهیتو .. که برام موندههیلیتنها فام..ه دارم  دختر عمهیمن --
 تونه از سوگل من مراقبت یمطمئنم م..هیزن مهربون..شهیبچه دار نم ..ستی بد نیلیوضعشون خ..کنه
 راحت م من هالی خرسهی بهش نمارشیاگر اونجا باشه دست ک..دمیادرسشو بهتون م.. اونجادشیببر..کنه
  ..تره

  
  ..سیادرس رو بنو.. خباریبس: سرش را تکان داد وگفت ایرا
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 ی قهوه ای ناز وخوشگل با موهای دختر بچه کیسوگل .. دادلی ان زن تحوی سوگل را به دخترعمه ایار
  .. داشتییبای و زی عسلیچشمان.. بودیروشن وفرفر

  
 عروسک و شیبرا.. شدی نم لبان سوگل محوی از روی تا خود روستا با او حرف زد و لبخند لحظه اایار

 مادرش ی دختر عمه شی پدی که برگردد او بای و به او گفت که مادرش به سفر رفته و تا مدتدی خریخوراک
  ..بماند

  
 را درک کرد و قبول کرد که مادرش نی اشی بچگیایسوگل با همان دن.. کودکان ساده و پاک بودیایدن

  .. مادرش را کرده بودی االن هوانی دل کوچکش از همیول..مسافرت است
  
سوگل او را عمو .. خنداندی زد و او را می مرتب با او حرف ماوردی انکه او را از ان حالت در بی براایار

  .. زدیصدا م
  
مگر او .. شدی مرانی ونی چننی طفل معصوم انی ای زندگدیچرا با.. سوختی ان دختر می دلش براایار

  .. کرده بود؟یچه گناه
  
 سوگل امن است به مقصد تهران حرکت ی مطمئن شد ان مکان و جای داد و وقتلیزن تحو را به ان او

  ..کرد
  
  .. ان دختر بچه بودادی هنوز هم به یول
  

  .. گفتی ناسزا مارشی دل مرتب به کدر
  
جواب .. بلند شدلشی زنگ موبایصدا.. بودینی نسبتا سنگکیتراف..به ساعتش نگاه کرد.. بودابانی خیتو

  ..داد
  

  ..دیچی پی گوشی تودی نویاصد
  
  ..الو-
  

  ..؟ییکجا..ایالو ار--
  
  .. کردمری گکیفعال که تو تراف.. دادگاهرمیدارم م-
  

  ..؟ی پرونده کردی مهیاعترافات اون زن رو ضم--
  
  ..شهی صادر مشیامروز اگر خدا بخواد حکم ازاد..هیدست قاض..اره-
  

  .. نرهادتی امروز هیجونه من ..خدا کنه--
  
  .. رو؟یچ:جب گفت  تعبا
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  ..گمیعسل رو م..رهی مادتی دونستم یم.. بابا یا--

  
  ..ه؟یعسل ک: تر از قبل گفت متعجب

  
 منظورم عسل وونهید..ه؟ی عسل کی چیعنی..ی باحالیلیخ :دیچی پی گوشی تودی بلند نوی خنده یصدا

  ..واسه صبحونه.. بودیخوراک
  
  ..رمی گیم.. خبیلیخ: لبخند زد وگفت ایار
  

  ..ری االن بگنیمه--
  
  ..رمی گیبذار برگشتم م.. دادگاهرمیدارم م..دینو-
  

  .. باشه؟ری االن بگنیهم..رهی مادتینه باز --
  

  ..رمی گیم.. خبیلیخ: را فوت کرد و دستش را لب پنجره گذاشتنفسش
  

  .. کنمی حال نمریبا پن.. عسل بخورمدی که من صبحونه بای دونیم..ولیا--
  
  ..گهی دیاوردی مونده رو هم طاقت متمونی چند روز که از مامورنیال احا..ی کوفت بخوریا-
  

  ..ترک عادت موجب مرض است..شهی نمایجونه ار--
  

  .. شدهرمید..؟ی نداریکار.. خبیلیخ: گفت عیسر.. باز شدراه
  
  ..یموفق باش.. برو به کارت برسگهینه د-
  
  ..خداحافظ..ممنون-
  
  ..خداحافظ-
  

 شهی شکی مغازه که سر راهش بود نی فراموشش نشود از اولدی سفارش نونکهی ایبرا.. را قطع کردیگوش
  .. و به طرف دادگاه حرکت کرددیعسل خر

  
  .. بگذردری به خزی کرد امروز همه چی دعا مدعا

  
 چشم رو هم شبید.. شدی منیی که سرنوشتم تعیروز.. شدنمیروز دادگاه.. روز اخر بودگهی دامروز

 ادم یبرا..حتما اون زن اعتراف نکرده.. به من نگفته بودیزیسرگرد چ..دمی ترسی میلیخ..نذاشتم
  .. بدتر؟نی از ای مثل من چیبدشانس
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  .. قبولش کنمدیبا..گهی سرنوشتمه دنمیحتما ا .. ستمی نی دونستم من ادم خوش شانسیم
  

  .. شدنمنی شرمگ من وختنیباز هم اشک ر.. مزاحمیباز هم ان نگاه ها..یباز هم قاض.. هم دادگاهباز
  

  .. مامور زن و جناب سرگردهی من بودم و نباریا..؟ینی بیچرا منو نم.. خواد تموم بشه؟ی می پس کایخدا
  

 حال داره فرار یک.. خوردیمامور از کنارم جم نم..می نشستی صندلیرو.. ورود دادی اجازه یمنش
اگر .. اتهامو بهم زدننیا.. گناه بودمی که بشی جورنیهم..ه؟یچه کار..تازه اهل فرار کردنم نبودم..کنه؟

  ..الی خیبپس کال ..یری در می به کفشته که داریگی رهی گفتن ی خواستم فرار بکنم حتما میم
  
 تا منو ادی کردم می اخر داداگاه بود و فکر می جلسه نیا.. بود؟ومدهی دونم چرا مامان امروز نینم
  .. شده؟شیزینکنه چ..نهیبب
  

  (...)..یشماره شناسنامه ..فرزند سامان..یبهار ساالر :یقاض
  

  .. کردنگام
  
  ..بله-
  

 ی بر بی از انها مبنیکی چند تن از مواد فروشان و اعترافات هیری و دستگدی که شما داشتی اظهاراتطبق
 اتهام تبرئه نیشما از ا.. کند که یدادگاه اعالم م..یو با در دست داشتن مدارک کاف.. شماهیگناه
  .. شما صادر شدیادحکم از..دیشد

  
 یباور کردن.. شنوم؟ی میچ..من ازاد شدم؟.. داره؟قتی حقیعنی ایخدا.. نداشتمنانی گوشام اطمبه

  ..اخه چطور امکان داره؟..ستین
  

  .. همون زنه ست؟یعنی.. از اون متهم ها اعتراف کردهیکی گفت یقاض
  

دستور .. بلند شدمیاز رو صندل..رفم اومدبا لبخند از جاش بلند شد و به ط.. زده به سرگرد نگاه کردمبهت
  ..مامور اطاعت کرد ودستبند رو باز کرد..داد دستبندمو باز کنند

  
بهار ..من.. و درک کردم که من ازاد شدمدمیتازه فهم.. دستبند که از دور دستم برداشته بودی حلقه
  .. هزاران مرتبه شکرتایخدا.. شکرتایخدا.. باالخره ازاد شدمیساالر

  
 فشارم جانیبه خاطره.. بودمینجوری اشهیهم.. کرده بودخیدستام ..یاز زور خوشحال.. کرده بودمبغض

  .. بودمتی همون موقعیاالن هم درست تو.. افتادیم
  

  ..ی افتادم که نشستم رو صندلی مداشتم
  

  ..حالت خوبه؟ :دمی سرگرد رو شنیصدا
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  ..زل زده بود به من.. کردمنگاهش
  

  ..یسمر..خوبم: گفتم اروم
  

  .. همراه خاموش باشه؟ی تو دادگاه گوشدیمگه نبا..چرا خاموش نکرده؟.. زنگ خوردشی موقع گوشهمون
  

 دونم ینم.. در دسترس باشهدی دفعه باهاش کار دارن باهی..سهی اون پلوونهیخب د: به خودم گفتم بعد
  .. باور کنم؟یعنی.. کردمیداشتم غش م..یوا.. رو بچسبی ازادالی خیب..واال

  
  .. جواب دادشویگوش

  
باشه ..حالش چطوره؟..مارستان؟یکدوم ب..کجا؟..؟یچ.. شده؟یچ ..دیسالم نو..الو--

  ..خداحافظ..باشه
  
  .. که اومد نگران شدممارستانی دونم چرا اسم بینم
  

  .. افتاده؟یجناب سرگرد اتفاق :دمیپرس
  
  ..میبهتره بر..نه: بهم انداخت وگفت ی نگاهمین

  
  ..کجا؟-
  

  ..رستانمایب--
  
  ..چرا اونجا؟..مارستان؟یب: تعجب نگاهش کردم با
  

  .. لحظه سکوت کردچند
  

  ..مارستانیبردنش ب..حالش خوب نبوده..مادرت--
  

  .. رفتیاهی چشمام سمارستانی که گفت مادرتو بردن بنیهم
  

  .. بود بازومو گرفتستادهی که کنارم ای زنمامور
  

  ..الت خوبه؟ح..چت شد؟ : دمی نگران سرگرد رو شنیصدا
  
  .. نداشتمیرمق.. زور چشمامو باز کردمبه
  
  ..خوبم: لب گفتم ریز
  
  ..دمی صدامو خودم هم نشنیول
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  .. هم مادرت اونجاستستیهم حال خودت خوب ن..مارستانی ببرمت بدیبا..بلند شو :سرگرد

  
  ..اون مامور کمکم کرد.. زور بلند شدمبه
  
  .. نشستمنشی ماشتو
  

  ..برگرد ستاد:گفت  رو به مامور سرگرد
  
  ..اطاعت قربان-
  

قطره .. خوب بلد بودنیلیاشکام راه خودشونو خ.. دادمهی پنجره تکی شهیسرمو به ش.. فرمون نشستپشت
  .. شدندری صورتم سرازیقطره رو

  
 ایخدا.. کردمیبه مامانم فکر م..منم تو حال خودم بودم..سکوت کرده بود.. رو به حرکت در اوردنیماش

  ..نجاتش بده..ریحاال که ازاد شدم مامانمو ازم نگ.. نشهشیزیچ
  
با .. گلوله باعث شد از جام بپرمکیمثل شل.. بلندی صداهی دفعه هی..اشکامو پاک کردم..می اتوبان بودیتو

  .. نشستمخیترس سر جام س
  

  ..زودباش..سرتو بدزد: داد زد سرگرد
  
  ..و خم کردمسرم..همون کارو که گفت کردم.. شده؟یچ.. و منگ بودمجیگ
  
  .. بکشمغی باعث شد جگهی دکی شلهی
  
  .. خم کردمشتری و سرمو بدمی کشی بلندغیج.. خورد شدنی پشت ماشی شهیش
  

  ..نیمحکم بش.. باالاریسرتو ن: زد داد
  
  .. تا مرز سکته هم رفته بودمگهیحالم که بد بود د.. مردمیاز زور ترس داشتم م.. حرفش گوش کردمبه
  
 من و سرگرد نی درست از بری تهی که میری کجا منمیاروم سرمو بلند کردم تا بب.. روندی میادی سرعت زبا

  .. سرمو خوابوندمعیسر..دمی بنفش کشغی جهی..رد شد
  

  .. و دره ستابونی که اطرافمون بدمی موقع که سرمو بلند کرده بودم داون
  

  ..اد؟ی داره به سرمون مییچه بال.. چه خبره؟نجایا.. کجاست؟نجای اایخدا
  

با .. اومدیاز شونه ش خون م.. برگشتم و نگاهش کردمدی که سرگرد کشیادیبا فر.. کردن کی شلدوباره
  ..درد چشماشو بست 



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

194

  
  .. خدا دره بودیوا.. شدتی به طرف راست هدانیماش.. از دستش خارج شده بودنی ماشکنترل

  
  .. شده بودری دگهی دی ولرهی فرمون رو بگخواست

  
  .. پرت شد تو درهنی همزمان ماشدمیکه من کش ی بلندغی جبا
  

  8فصل 
  

 نیماش..انقدر صدام بلند بود که اصال متوجه اطرافم نبودم..دمی کشی مغی چشمامو بسته بودم و جفقط
  ..نیی رفت پای خورد ومیقلت م

  
 یبدنه دستم خورد به .. سوختی ممیشونیپ..با درد ناله کردم.. برخورد کرد نی ماشی وارهی با دمیشونیپ

  .. و درد گرفتنیماش
  
 به جونم افتاده یترس و وحشت بد..دمی کشی مغیهنوز داشتم ج..ستادی از حرکت انی دفعه ماشهی

  ..م؟ی مردیعنی ایخدا..بود
  

  .. چپه شده بودنیماش.. برعکسه؟یچرا همه چ.. چشمامو باز کردمیاروم ال.. بند اومدصدام
  

از .. خدا سرش رو فرمون بود و چشماشم بسته بودیوا..کردم سرمو برگردوندم و به سرگرد نگاه عیسر
ممکن بود .. کردن نبودهی االن که وقت گریول..هی گرری افتادم زدم زری تنها گنجای مرده و من انکهیفکر ا

دست چپمو بردم جلو و اروم بازوشو تکون .. کردیدست راستم درد م.. کمکش کنمدیبا..هنوز زنده باشه
  ..داد

  
  ..ناب سرگردج..سرگرد-
  

 و نمی باعث نشد فقط بشنای ایول.. کردی درد میدستم کم.. سوختی ممیشونیپ.. رفتی میاهی سچشمام
  ..تماشا کنم

  
 یب..با شونه م هلش دادم چند بار بهش ضربه زدم..هر کار کردم باز نشد.. انداختمنی به درماشینگاه

 رو باز وبسته کردم رهیچند بار دستگ..دامه دادم  و به تالشم اومدمی کوتاه نیول..حال نداشتم..جون بودم
  ..لبخند زدم..باالخره باز شد..
  

 باال و خودمو پرت دمشیبا دستم کش..  کرده بودریپام گ..رونی بدمی در کشی گذاشتم و خودمو از الدروباز
  .. شد هنوز زنده میباورم نم.. زدمینفس نفس م..رونیکردم ب

  
 سرعت نگرفته نی ماشنی همیبرا.. هم کم بودبشیش.. نبودادیمق دره زع.. به پشت سرم انداختمینگاه

  .. که به کل داغون شده بودنیماش..دور تا دورمون هم تپه بود و درخت..بوده و من االن زنده بودم
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  .. سنجمی متموی موقعسادمی وانجای من ارهیمی اون تو داره مچارهیب.. جناب سرگردی وایا
  

 ری گیول..باز شد..دمی در رو گرفتم و کشی رهیدستگ..رفتم سمتش.. کردی مزانوم درد.. زدمی ملنگ
 افتاده بود رو در تا درو باز کردم افتاد شینیچون سنگ..انقدر زور زدم تا کامل باز شد..کرده بود

  ..رونینصفش ب.. بودنی نصف تنه ش تو ماشیعنی..رونیب
  
 زخم شده بود وازش شیشونی پیگوشه .. سمت راستش غرق خون بودیشونه .. وحشت نگاهش کردمبا

 دینبا..واقعا بهش مدئون بودم.. کمک کرده بودیلیاون بهم خ.. نمرده باشه؟ایخدا.. رفتیخون م
  ..رهی بمذاشتمیم
  
 ی بی کم تکون خورد ولهی..دمیموچ دستشو گرفتم و محکم کش..دستامو بردم جلو.. دستاش نگاه کردمبه
  ..ده بود کرریانگار پاهاش گ.. بوددهیفا
  
زانوشو گرفتم و .. کرده بودریپاهاش گ..درسته ..به پاهاش نگاه کردم.. که سمت خودم بود رفتم توی دراز
دستاشو گرفتم و اروم اروم ..ششی و دوباره برگشتم پرونیرفتم ب..پاش ازاد شد.. خم کردمیکم
  ..دمشیکش

  
  .. بشهشیزی خواستم چینم.. بودجون سرگرد در خطر.. بهش نکردمی توجهی کرد ولی خودم درد مدست

  
 تا تونستم کامل بکشمش دی طول کشقهی دق5 به کینزد..دی رسیزورم بهش نم.. بودنی سنگیلیخ
  ..رونی بارمشی تونستم بیراحت تر م.. حالت نبودنی ایاگر تو.. چپ کرده بودنیماش..رونیب

  
  .. باشهنی تو ماشدی شایول..می کاش اب داشتیا.. ازش رفته بودیادیخون ز.. شونه ش نگاه کردمبه
  

برش ..ی افتاده بود پشت صندلی اب معدنی بطرهی.. و توشو نگاه کردمنی طرف ماشرفتم
  .. اوردمری گنویخداروشکر ا..لبخند زدم..پربود..داشتم

  
 تو دستم ختمی از اب رو ریکم.. بوددهیرنگش پر.. صورتش خم شدمیرو.. طرفش و جلوش زانو زدمرفتم
پس هنوز زنده .. زدی کند میلی خینبض داشت ول..مچ دستشو گرفتم.. نکردیحرکت..صورتش تو دمیو پاش
مه باز یچشماش ن..با ذوق ادامه دادم..چشماش جمع شد.. رو صورتشختمی رو ری از اب بطریکم..ست
  ..شد

  
 چشماشو بست و بعد از چند لحظه پلک.. نگاهش کردمیبا خوشحال.. رو بستم و گذاشتمش کناریدر بطر

  ..باالخره بهوش اومد.. شکرتایخدا..اروم چشماشو باز کرد..زد
  

  ..خواست تکون بخوره که ناله کرد .. کردنگاهم
  
  .. ازت رفتهیادیخون ز..تکون نخور-
  

  ..کمکم کن--
  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

196

  ..چکار کنم؟-
  

  ..نمیکمکم کن بش:با زبون تر کرد وگفت .. خشک شده بودلباش
  
  .. بودمونیقدم درخت تو چند هی.. اطرافم نگاه کردمبه
  

 ی به سختیول..خودم که جون نداشتم..ناله کرد واز جاش بلند شد.. بازوشو گرفتمری بردم جلو زدستمو
اروم نشوندمش کنار .. تونست خوب راه برهینم.. انداخته بود رو دستمشوینیسنگ..نگهش داشته بودم

  ..چشماشو بسته بود.. دادهیتک..درخت
  

 بند اومده یزی خشک شده بود و خون رشیشونی پیخون رو.. رفتی مداشت ازش خون.. زانو زدمجلوش
  .. داشتیزی شونه ش هنوز خونریبود ول

  
  ..دهی شدتیزیخونر..م؟یحاال چکار کن: نگاهش کردم وگفتم ی نگرانبا
  
  ..از زور درد بود..دی لرزیصداش م.. چشماشو باز کرد و نگام کردیال
  

  .. زخم شدهتیشونی پیگوشه --
  

  .. سوختی میکم..دمی کشمیشونیک انگشتمو به پ نواروم
  
 دای پنی که باند و الکل و بتادنجایا..توروخدا بگو چکار کنم؟..یفعال شما واجب تر..ستیمهم ن-
  .. زخمتون رو پانسمان کنم؟یچطور..شهینم
  

  ..با دقت.. رو انجام بدهگمی که میهر کار--
  
  ..چکار کنم؟..بگو..باشه باشه-
  

  ..ن کن روششیاول ات--
  
  ..؟یباشه اما با چ-
  

  .. تا بهت بگماریب.. هستنی بنزنیعقب ماش.. کم چوب جمع کنهی: گفت ی حالیبا ب.. بستچشماشو
  
 چوب کهی حال چندتا تنیبا ا.. رفتی میاهیمرتب چشمام س..حالم اصال خوب نبود.. حرفش گوش کردمبه

 و به نییپرت شده بود پا.. سخت بودیلینش خبرداشت.. برداشتمنی رو از پشت ماشنیجمع کردم و گالن بنز
  ..رونی بدمشی کشیسخت

  
  .. چوب های روختمی گالن رو ری تونی از بنزیکم
  
  ..ن؟یفندک دار-



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

197

  
  ..ارشونی عسل هم هست بشهی شهی و یبی جی چاقوهی..تو داشبورت هست--

  
 که روش اسم ینقره ا فندک هی.. کردمداشونیرفتم و از تو داشبورت پ.. زدمیشل م.. کردی درد مپام
  .. کردمدایچاقو و عسل رو هم پ.. باشهیادگاری زدم یحدس م.. خوشگل بودیلیخ.. شده بود ی حکاکایار
  
  .. روشن کردمشی کمک اون فندک اتبه
  

  ..فعال حرارتش بده.. جلو نبرادیز..شیچاقو رو بشور بعد لبه ش رو بذار تو ات--
  

  .. که گفته بود رو انجام دادمی کارهمون
  

  ..نجای اایب :دمی رو شنصداش
  
  ..صورتش عرق کرده بود.. چشماشو باز کردیاروم ال..جلوش زانو زدم.. درد چشماشو بسته بودبا
  

  ..ارمیکمک کن لباسمو در ب--
  
  ..همه شو؟..؟یچ: تعجب گفتم با
  
  ..راهنمویفقط پ..همه شو که نه..نه دختر : لبخند محو زد وگفت هی همون حالش با
  
  .. بهار خانمستای بد نی کم فکر هم بکنهی قبل از حرف زدن یلیخداوک.. که زده بودم شرمم شدی حرفاز
  

 راهنشی پیاروم گوشه ها..چشماش بسته بود.. باز کردمراهنشوی پی دکمه هایکی یکی.. بردم جلودستمو
  ..رو گرفتم و از هم بازشون کردم

  
  ..نیه عضله رو بباوه او.. تنش بوددی جذب مردونه به رنگ سفی رکابهی
  

  ..ستیدست خودم ن..خب چکار کنم؟.. کردم و اصال حواسم به اطراف نبود ی نگاهش مداشتم
  

  .. لباش بودیهمون لبخند محو رو..نگاهش کردم ..دمی شنصداشو
  
  ..خشکت زده؟..؟یاریپس چرا درش نم-
  
  ..ه ناله ش به اسمون رفت کنیی دادم پاعی سرراهنشوی پیهل شدم و گوشه .. به خودم اومدم ..ی وایا

  
  ..حواسم نبود..دیببخش-
  

  ..واشتریدختر ..حواست کجا بود؟--
  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

198

 عضله ش قشنگ گهید.. در اوردمراهنشوی بود پیبه هر بدبخت.. دادم سکوت کنمحی نگفتم و ترجیزیچ
  .. بودقی خراش عمهی.. بازوش افتادینگاهم به زخم رو.. بوددمی دیجلو

  
  ..؟دی خوردریت: ترس گفتم با
  

  .. شدی بدتر منمیوگرنه حالم از ا.. به بازوم اصابت نکردریت.. خراشههی فقط نیا..نه--
  
  .. خون ازتون رفتهیلی خیول-
  

 خون ها دیبا.. کندای پزی دستمال تمهی.. حالم کردهی بنی همیبرا..قهی که زخمش عمنهیخب به خاطر ا--
  ..میرو پاک کن

  
  ..ارم؟یدستمال از کجا ب-
  

  ..می به همونا اکتفا کنمیمجبور..اری بنی از تو ماشیبرگ دستمال کاغذچندتا --
  
چند تا برگ .. اونجا افتاده بود ی بسته دستمال کاغذهی..نی ماشی حرفش گوش کردم و دوباره رفتم تو به

  ..جعبه رو اوردم و کنارش نشستم.. انداختم کنار..از روش برداشتم و احتمال دادم الوده باشن
  

  ..؟ی شست و شوش بدی تونیم--
  
  .. کنمی ممویسع-
  
  .. کردمسیچندتا برگ دستمال برداشتم و خ.. نگفتیزیچ
  

  ..فقط خون ها رو بشور.. کنهیعفونت م..مواظب باش اب به زخم نرسه--
  
  ..باشه حواسم هست-
  

دستم داشت ..دی کشیداشت درد م..صورتشو برگردونده بود و چشماش هم بسته بود.. شروع کردماروم
  .. بودشی اندام عضالنی نگام روی کرد ولی مزیخم رو تمز
  
کنترلش .. شده بودختهیافسار گس.. مگه دست من بود؟یول.. نگاه سرکشمو کنترل کنمنی شد ای کاش میا

قفسه .. مردونه و جذابشی شونه ها و بازوهای رودی چرخی کردم بازم نگاهم میهر کار م..دست من نبود
  .. شدی منیی پا ش تند تند باال ونهی سی
  

  .. دادیتنم گر م..داغ کرده بودم.. داشتمی حس خاصهی.. دونم چطور بگمینم.. شده بودی جورهی حالم
  

  ..حواسم نبود دستم خورده بود به زخمش.. اخش بلند شدیصدا
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 صورتش و ی رودینگاه سرکشم چرخ.. بازم نشدی کردم حواسمو جمع کارم بکنم ولیسع..  نگفتیزیچ
  ..زوهاش بعد هم با

  
تا حاال از .. شده بودمینجوری دونم چرا اینم.. بودی و عضالندهی هم ورزکلشیه.. داشتی جذابصورت

 هم یاز طرف..حالم نه بد بود نه خوب.. داشتمی حال خاصهی.. االنیول.. حس ها بهم دست نداده بودنیا
  .. رفتی مجی کوچولو گهیسرم 

  
مطمئن بودم صورتم ..موم شد سرشو برگردوند و نگاهم کردکارم که ت.. زخم رو شست شو دادمباالخره

  ..سرخ شده
  
  .. چه مرگم شده؟ایخدا.. داغ کردمشتریب.. که نگام کردنیهم.. شد ی دونم چینم
  

  ..شی و رفتم طرف اتدمی من نگاهمو دزدیول.. زدلبخند
  

  .. زدی مشمی کلمه داشت اتهی واقعی هم به معناشی اتی که گرمم بود گرماخودم
  

  رایگرم و گ..دمی شنصداشو
  

  ..شی اتی رو شعله ری بگمیچاقو رو مستق--
  

 دمی دستمو کشیفی خفغی برش داشتم که با جیهمونجور.. چاقو داغهیحواسم نبود دسته .. نکردمنگاش
  ..عقب

  
خب .. برداشته بودمشینجوری همجی چاقو داغ بود و منه گیدسته ..انگشتم قرمز شده بود.. سوختدستم

  .. سوزهی دستم ممعلومه
  

  ..؟یدستتو سوزوند.. شد؟یچ--
  
  ..ستی نی مهمزیچ-
  

 نبود بهم بگه یکی.. شدی بال پشته بال به سرم نازل میحاال ه..  نداشتمی حال و روز درست و حسابخودم
  ..ی کم حواستو جمع کن تا نسوزهیخب 

  
  ..شیگرفتم رو ات.. مانتوم چاقو رو برداشتمی گوشه با
  

  ..ارشیب:ظه گفت  از چند لحبعد
  

  ..گرفتم جلوش..  طرفش بردم
  

  .. به من؟یدیچرا م--
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  ..پس چکارش کنم؟: تعجب گفتم با
  
  ..بذارش رو زخم تا جوش بخوره: گفت لکسی ریلیخ
  

  .. سرجام موندممات
  
  .. کنمی نمنکارویمن ا..ه؟یمگه اهنگر-
  
  .. شدی مشی از تصورش هم دلم ریوا
  
چرا طاقت .. من عوض شدم؟ای کرده ریی تغنی خدا نگاه ایا..زد و نگام کرد که زده بودم لبخند ی حرفاز

ازاون موقع تا حاال .. اوردی در نمراهنشوی کاش پیا..مطمئنم.. نبودماینجوریا..نگاه نافذشو ندارم؟
  .. شدمینجوریا

  
 ی در م بازم از دستمیول.. مردونه ش نگاه نکنمکلی پهن و هی کردم به شونه ی خودمو کنترل میلیخ

  .. شدی مخکوبی بازوهاش میرفت و چشمام رو
  

  ..ادی بند مشیزی خونرینجوریا.. زخمی جلو چاقو رو بذار روایحاال ب..هیدرست مثل اهنگر..اره--
  

 ستی در توانم ندمی دیو اونطرف هم م.. بشهشیزی چدمی ترسی طرف مهیاز .. بوددهی پری حسابرنگش
  ..؟ی چرهی اگر بمیول.. بکنمنکارویا

  
جونه .. رو گرفتمممیباالخره تصم..چاقو سرد شده بود..نگاهش هنوز به من بود.. نگاهش کردمدی تردبا

  .. بندم یفوقش چشمامو م..اون واجب تر بود
  

صورتشو .. خوب داغ شد رفتم طرفش و جلوش نشستمیوقت..شی اتی رو گرفتم روچاقو
  .. شدمیول م کرد بدتر هیاگر نگاهم م.. بهتر بودینجوریا..برگردوند

  
 داره دمیچشماشو بسته بود و از منقبض شدن فکش فهم.. زخمش نگه داشتمیروبه رو.. رو بردم جلوچاقو

 حرکت هیچاقو رو تو دستم محکم نگه داشتم و با .. دستمو گذاشتم رو پام هیچشمامو بستم .. کشهیدرد م
 نگهش داشته سفت..اشت رو دستمدستشو بلند کرد و گذ.. بلند شدادشی فری گذاشتمش رو زخم صداعیسر
صورتش جمع شده .. دادیلباشو به هم فشار م.. و چشمامو باز کردمدمی ترسادشی فریاز صدا..بود
  .. بوددهی پرشی از پشیرنگش ب.. عرق نشسته بودشیشونی پیرو..بود

  
سفت ..خواستم دستمو بکشم که نذاشت.. چکار کنمدی دونستم باینم.. بودمدهی ترسیلی خیلی خشیخدا

صورتمو ..تمام توانمو جمع کردم..االن غش نکنم.. خدا االن نهیوا.. افتادمیداشتم پس م..نگهش داشت
  ..برگردوندم

  
 چشمامو باز کردم و یبا نگران.. عقبدمیچاقو رو کش..بعد از چند لحظه دستشو برداشت.. شل شددستش

عضله هاش .. زده بود رونیردنش برگ گ.. شدی منیی ش تند تند باال و پانهی سیقفسه ..نگاهش کردم
  .. رو متحمل شدهیادیمعلوم بود درد ز..منقبض شده بود
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  .. از قبل خشک شده بودشتری بلباش

  
  ..ارم؟یبرات اب ب--

  
  .. اب بخورمدیفعال نبا..نه: گرفته بود صداش

  
  .. لبات خشک شدهیول--

  
  ..اشکال نداره: زد وگفت ی جونیلبخند ب..چشماش سرخ شده بود.. بلند کرد و نگام کردسرشو

  
 رو ختمی رو ری از اب بطریکم..اصال حالش خوب نبود.. کرده بودری گیتیتو بد وضع.. براش سوختدلم

  ..دستمال و بردم جلو
  
 جراتشو یعنی.. کردمی وجه نگاهش نمچیبه ه..دستمو بردم جلو.. گفتی نمیچیه.. تعجب نگاهم کردبا

 نگاهشو ینیسنگ..مرطوب شد..دمیدستمال رو اروم به لباش کش.. بدم ی بازم سوتدمی ترسیم..نداشتم
  .. زده شدم؟جانی دونم چرا هینم ..رونی خواست بزنه بیقلبم م.. کردمی خوب حس میلیخ
  

 دمینگاهمو کش..خشک شدم.. مانتو گرفتیبا دست سالمش اروم دستمو از رو..  عقب دمی کشدستمو
  ..با لبخند زل زده بود به من..باال

  
  .. شده؟یزیچ-
  

  ..ممنونم: لب گفت ری تکون داد و زسرشو
  

 ی قلبمو میداشت..ی تشکر کنی تونستی هم می گرفتی دلم گفتم دستمو نمیتو.. هم دستمو ول کردبعد
  .. بابایا.. تو دهنمیاورد

  
  .. نگفتمیزیچ
  

  .. جلواریعسل رو ب--
  
 ضد تی دونستم عسل خاصیم.. بردانگشتشو کرد تو عسل و به طرف زخمش.. عسل روگرفتم جلوشی شهیش

  .. کردی داشت ازش استفاده منی همیبرا.. دارهی کنندگیعفون
  

 تونست عسل رو رو زخمش ینم.. عقبدیدستشو کش.. که به زخمش خورد با درد داد زدانگشتش
 تا روشو ی زخم بمالی محکمتر رودی و باظهیعسل غل..خب حقم داره.. اومدیدردش م..بماله

  .. تونستی که نمیجورنیا..بپوشونه
  

خاک به سرم اون موقع که .. زبونمو گرفتمی جلوعی سرنباری ایول.. من کمکت کنم؟ی خوای بگم مخواستم
 به تنش مای به حال االن که بخوام مستقی شده بود وای رو بازوش حالم اونجوردمی کشیفقط دستمال رو م
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 ی خاکی کره نی ای ادم رونیخوش شانس تر که من یی از اونجایول.. شدی اصال نمیوا..دست هم بزنم
  .. کنمشی خوام با عسل ضدعفونیم..ی کمکم کندیبا:گفت .. هستم

  
  .. ما شو تو رو خداالی خی قلمو بهی نیا..عمراااااا: دلم گفتم یتو
  
خب .. گفت دختره به خودشم شک دارهی خودش مشی گفتم البد پیاگر م.. خب روم نشد بلند بگمیول

انگار برق ..رهی گی مشی اتگرمی که دستم به تنت بخوره تا جنی دونم همیم..؟ی پس چگهیشک دارم د
  ..شمی مچارهی برهی گی وسط برقت منیمنو هم ا..یدار

  
 دیتا دوباره زخم سر باز نکرده با..؟یپس چرا معطل:باالخره صداش در اومد .. بوددی پر از تردنگاهم

  ..گهیزود باش د..میپانسمانش کن
  

 تا ستی ننجای ای اگهی از من کس دریبه غ.. هم حق دارهیی جوراهی.. خب گناه دارهیول..بکاره طلانگار
  ..کمکش کنه

  
 صورتشو نباریا..رونی مقدار عسل اوردم بهی و شهیانگشتمو کردم تو ش.. تو همدمی کشاخمامو

وز نگاهش به من هن..دستمو بردم جلو.. کردی کاش نگاهم نمیا.. زل زده بود به منمیمستق..برنگردوند
  .. بابایا..بود

  
  .. اونور؟دی صورتتون رو بکنشهیم-
  
  ..کدوم ور؟: لبخند گفت با
  
  .. عشقتهی هر ور-
  
  .. جمله رو بلند گفتمنیحواسم نبود ا..ی وایا

  
  .. شد بلند گفتمی دونم چینم.. خواستم تو دلم بگمایم
  

 خواستم یم..خودمو زدم به اون راه..دمینگاهمو ازش دزد.. داد باال و لبخندش پررنگتر شدابروهاشو
 نکهیمثل ا..رینخ.. داشتی نگاهشو از روم بر نمی جورچیه.. ذاشت؟ی مگه می کنم ولیزخمشو ضدعفون

  .. تاحاال عالفش شدمیاز ک..ستی زخم حاال حاالها پانسمان بشو ننیا
  
  .. به کارم برسمدیبذار.. اونور؟دی کنیخب پس چرا روتونو نم: گفتم ی نسبتا لرزانی صدابا
  

  ..شما به کارت برس.. ندارمیمن مشکل--
  

 دی کنم روتونو بکنیپس خواهش م..منتها من مشکل دارم..ی نداری دونم شما مشکلیم: کردم نگاهش
  ..اونور

  
  .. کرد؟ی کنه اگر سالم بود چکار می مینجوری بازوش زخمه اخوبه
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 خالص گهی بکنه درهی که ادم تا مرز سکته میی اونا اخم ازهی بود یکاف.. بردمای هنوزم ازش حساب میول

  ..بودم
  

   ..یچون خواهش کرد.. خبیلیخ--
  

  .. کردمی کاش زودتر ازش خواهش میا..شیاخ.. برگردوندسرشو
  

  .. کردی بلندیناله .. رو زخمشدمی بردم جلو و عسل رو کشدستمو
  

  .. هم کردم تو ادامه بدهادیاگر داد و فر..ادامه بده..نه: دستمو بکشم عقب که گفت خواستم
  
نوک انگشتم که به بازوش .. باهاش کم بودیلیفاصله م خ.. رو زخمدمی نگفتم و دوباره دستمو کشیزیچ

  .. به خاطر همون گرما بود که دوباره گر گرفتمدی دونم شاینم.. داغهدمیخورد د
  
 شد و دوست داشتم ی میور جهی دلم یتو.. به خدا دست خودم نبودیول..دوباره شروع نکن.. بهارنه

 دونم ینم.. جور کشش بودهی.. حرفانی بغلش و ای که بپرم تویالبته نه اونجور.. بشمکی بهش نزدشتریب
برام قابل لمس .. کردمی خوب حس میلی رو خیکی کشش و نزدنی ای تونست باشه ولی می چلشیدل

  ..بود
  

 بار دوم و سوم ساکت شده بود و ی کرد ولی می بلندی بار اول ناله هادمی زخمش عسل مالی بار روسه
  ..نفساش منظم شده بود.. گفتی نمیچیه
  
  .. خوابش برد؟یعنیواااااا : لب گفتم ریز
  

  ..اروم بود..دمی شنصداشو
  

  ..دارمیب..نه --
  

  .. هم بستش بودنجایتا هم.. عقبدمی کشدستمو
  

  .. باز کرد و نگاهم کردچشماشو
  

  ..تموم شد؟--
  

  .. رو بکشم به تنتشهی تا ته شی خوای نه پ مپ
  
  .. مونده باشهی از زخم باقییبله فکر نکنم جا-
  
  .. پارچه ببندهیبا .. بذار روشیچند تا برگ دستمال کاغذ-
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  ..خب فکرکنم بچسبه به بازوتون..؟یدستمال کاغذ-
  

  .. کردمشهی نیکار..می دارنویفعال هم..اشکال نداره--
  

  .. گذاشتم رو زخمش کردم و چند تا برگ دستمالقبول
  

  ..ارم؟ی پارچه از کجام بحاال
  
 هیهمون چاقو رو برداشتم و ..ادی دور بازو و کتفش در مهی ی دور ببرم اندازه هی.. مانتوم نگاه کردمبه

  .. زانوم بودی هنوز تا باالی وجب کوتاه تر شد ولهیجر خورد و ..دمیگوشه از مانتومو پاره کردم و کش
  

  ..باالخره تموم شد.. محکم هم بهش زدمی گره هی..و و دور تا دور بازو و کتفش بستم رو اوردم جلپارچه
  
  ..تموم شد..نی از انمیخب ا-
  
  ..؟یاریاونو برام م.. بسته قرص مسکن هستهی داشبورت یتو..  ممنونمی بهم کمک کردنکهیاز ا-
  
  ..ارمیباشه االن م-
  
 دونه از هی.. بسته قرص تو داشبورت بود برداشتمهی..نی جام بلند شدم و لنگان لنگان رفتم طرف ماشاز
  .. خشک قورتش دادیگذاشت تو دهانش و با گلو.. جلد در اوردم و دادم دستشیتو
  

  ..رهی نمنیی که قرص کامال پاینجوریا..دی کم اب بخورهیخب --
  

  .. خوردکی قلوپ کوچهی اب رو برداشت و یبطر
  
  .. پام نگاه کردبه
  

  ..؟ شلهیچرا پات م--
  
  .. دونمینم-
  

  ..؟ینگاهش نکرد--
  
  .. نه-
  

 ی مهمزی چیول.. هم کبود شده بودی کم زخم شده بود و کمهی.. پشت درخت و شلوارمو زدم باالرفتم
  ..نبود

  
  ..رونی پشت درخت اومدم باز
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  .. کم کوفته شدههی.. نشدهیزیچ-
  

 ینم..دستمو گرفتم به سرم..دیخ چری دور سرم مزیهمه چ.. رفتیاهی چشمام سهوی که نمی بشخواستم
  ..ستمیتونستم با

  
  .. از دست دادم و زانو زدمکنترلمو

  
  ..دمی نفهمیزی چگهید.. ونی حال افتادم رو زمیب

  
 و از زور درد دی کشنی زمیخودش را رو..  بهت زده نگاهش کردایار.. افتاده بودنی زمی روبهار

  .. زدشیصدا..لبش را به دندان گرفت..دی را در هم کششیابروها
  
  ..؟ی شنویصدامو م..یساالر..بهار..بهار-
  

  ..امدیبهوش ن.. را تکان دادشیبازو.. بوددهی فایب..ارام به صورتش ضربه زد..دی نشنیجواب
  

 که امروز به او ی دانست با استرسیم.. شکافته بود شیشانی پیگوشه .. داد فشارش افتاده باشدی ماحتمال
  ..امده بال به سرش نیوارد شده ا

  
  ..امدی به هوش نی جمع شد ولیچشمانش کم.. دی را به صورتش پاشی از اب بطریکم
  

انگشتش را به .. اوردرونی عسل بیمقدار.. توانست کمکش کندی منیا.. عسل افتادی شهی به شنگاهش
  ..بعد از چند لحظه انگشت اغشته به عسلش را در دهان بهار گذاشت.. تعمل کردیکم..طرف دهان او برد

  
 زبان بهار که با سر ینرم.. عمل را تکرار کردنی دوباره همایار.. ان را حس کردینیری شی مزه بهار

  ..تنش داغ شد.. به او دست دادیانگشتانش برخورد کرد حس خاص
  

تا .. زبان بهار حالش را منقلب کردی و نرمیسیدوباره همان خ.. بار سوم هم در دهانش عسل گذاشتیبرا
 نی ایبرا.. داردی و پاکفی و روح لطباستی دانست بهار زیم.. او توجه نکرده بودهییبای به زبه حال انقدر

  .. به او نگاه کندنی چننیا نشده بود تا کی همه به او نزدنی تا به حال ای داشت وللیبرداشتش هم دل
  

 ی می داغ احساسشی از پشیب.. بهار ان را به دهان گرفته بودی بکشد ولرونی انگشتش را بخواست
  .. تنش عرق کرده بودی از زور گرماشی سر تا پایبه طور..کرد

  
 جور کی حس نی ای دانست چرا و چگونه ولینم..اوردی برونی نکرد تا انگشتش را بی هم تالشخودش

  .. بودری نظی بیول..جانی هم پر از شور و هدیشا.. پر از ترس یحس..متفاوت بود..خاص بود
  

درد دستش را به کل فراموش .. او شده بودیمحو تماشا.. به خودش امدایار..د چشمانش را باز کربهار
 کم جانشی از هیزی هنوز هم چیول.... به خاطر ترس بوددیشا..دی را در هم کششیاخم ها..کرده بود
  ..نشده بود

  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

206

 را باز ارام لبانش.. او تعجب کرده بوددنیبهار با د.. گره خوردای چشمان اریاهی چشمان بهار با سیسبز
  ..دی کشرونی انگشتش را بایار..کرد

  
  ..عرق کرده بودند..صورتشان سرخ شده بود.. نگاه کردندگریکدی دو با شرم به هر
  

  ..دندی دزدی مگریکدینگاهشان را از .. سرش را برگرداندایار.. نشستشی در جامهی سراسبهار
  

 و نه اینه ار.. نکرده بودندینی بشی را پنهای از اکی چیه.. ناخواسته بودشانی کارهایهمه .. بودناخواسته
  ..بهار

  
  .. گذاشتند که تهش نامعلوم بودی می قدم به راهناخواسته

  
 تن یداغ..ای اری بازویزخم رو.. افتادنشانریگ..افتادنشان به ته دره..ی اندازریت..زی و گربی تعقان

  .. به وجود اورده بود نو در دل ان دوی حسشینیریو ان عسل که با ش.. شدنشهوشیب..بهار
  
 ریبهار خود درگ..ندهی ترس از ادیشا.. حس نبودندنی ایرای پذکی چیه.. بود کهنجای مشکل ایول

  .. از او نداشتی هم دست کمایو ار..مشکالتش بود
  
  .. رقم خورده بودیگریسرنوشتشان جور د.. دانستی کس نمچیه.. خواستی انها می برازی چه چندهیا

  
کتش رو تنش .. داده بودهیسرگرد هم پشتش به من بود و به همون درخت تک..اده بودم دهی درخت تکبه

  ..شهی سردتر منمی حتما شب از ایوا.. کم سوز داشتهیهوا ..کرده بود
  

  .. از عسل رو خوردم یکم
  

  ..متهی غننمیالاقل داشتنه هم..می هم ندارییغذا..می گرفتارنجای ای تا کستیمعلوم ن..همه ش رو نخور--
  

  .. زد؟یچرا انقدر ضدحال م..اه.. کردم تو هم و لبامو جمع کردماخمامو
  
  .. کنهی مدامونی پیکیباالخره که ..ست؟ی معلوم نی چیعنی-
  

  ..شهی مدایسر و کله شون پ.. بشهکیفقط بذار هوا تار.. کننی مدامونیگرگ و روباه و شغاال پ..اره--
  
  .. خدایاو..گفت گرگ؟.. ترس اب دهانمو قورت دادمبا
  

  ..سرشو بلند کرد و نگام کرد.. م رو از درخت برداشتم و جلوش نشستمهی تکعیسر
  
  ..؟ی کنی میشوخ: ترس گفتم با
  
 که راست یشی خودت متوجه می صبر کنگهی کم دهی.. دارم؟یمگه من با تو شوخ..نه: گفت ی جدیلیخ
  .. دروغای گمیم
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 بشه باهاش ستی نصب نیزی چیمی سی بهی ی کوفتنیاش منی ایخب رو.. صبر کنم؟دی بای چیبرا..عمرا-

  .. خبر داد؟یبه کس
  

  .. اداره رو دادم ستوان بردنی که ماشیدید.. کجا بود؟مشی سیب..هی شخصنی ماشنیا: و گفت پوزخند
  
  .. افتادملشی موباادی دفعه هی..عجب خوش اقبال بودم من.. شانسی بخشکیا.. نگاهش کردمیدی ناامبا
  
  .. نجاتمون بدنانی بنیبا اون زنگ بزن.. که هستلی موبایراست: گفتم ی خوشحالبا
  

  ..با تعجب نگاهش کردم..انداخت جلوم.. در اوردلشوی موبابشوی کرد تو جدستشو
  

  ..برش دار--
  

 دکمه رو گهیچندبار د.. صفحه روشن نشدیدکمه ش رو زدم ول.. رو برداشتمی بردم جلو و گوشدستمو
  .. بوددهی فایب..فشار دادم

  
  .. کنه؟ی چرا کار نمنیا-
  

  ..چون شارژ نداره--
  
  .. رفت؟می پس رسما بدبخت شدیوا..؟یچ-
  

  .. ارهمی در ارتباط باشی با کسمی تونی لحاظ که نمنیاز ا: وگفت دی خنداروم
  

  ..؟ی چیعنی: کردم و نگاهش کردم زی رچشمامو
  

  ..دی لنگی کوچولو مهیم مثل من اون..اروم از جاش بلند شد..  ش رو از درخت برداشت هیتک
  
 ی شب رو تومیمجبور..می رو برگردوننی ماشی کمک کندیبا: رفت و در همون حال گفت نشی طرف ماشبه

 سرد یلیدرضمن شب هوا خ..میستی از دست گرگ ها و شغاال در امان نی جورچیوگرنه ه..می بگذروننیماش
  .. گرمترهنی ماشیتو..شهیم
  

 تا مرد هم 10..م؟ی رو برگردونی گندگنی به انی ماشی چجوریول..حق با اون بود.. از جام بلند شدمعیسر
  ..شهیباشن نم

  
  .. کردمی ماتم زده ها داشتم نگاهش منیع..سادمی وانی ماشیجلو

  
  ..چرا خشکت زده؟..ه؟یچ--

  
  ..م؟ی رو جا به جاش کنی گندگنی به انی ماشی حال زارمون چطورنیاخه ما دوتا با ا-
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  ..دی دست کشنی ماشیزد و به بدنه  لبخند

  
  ..شهی مادی خود به خود زورت زیشی پاره مکهی که امشب توسط گرگا تی درصد هم احتمال بدهیاگر --

  
  ..؟ی بشنجای ایوونای خواد خوراک حینکنه دلت م: کرد و ابروش انداخت باال نگاهم

  
  .. تونستم قورت بدمی اب دهانمو هم نمیحت.. وحشت نگاهش کردمبا
  

  ..رم؟یمن کجاشو بگ: وقت رو از دست بدم رفتم جلو وگفتم نکهی ابدون
  
  .. بودمدهی که زده بود بدجور ترسی من از حرفیول.. همون لبخند نگام کردبا
  

 با هم از دیبا.. سمت منایب..به طرف راست چپ کرده ..هی خالنیاونطرف ماش: وگفت ستادی انی ماشکنار
  .. تا برگردهمی طرف هلش بدنیا

  
  ..یاری بهش فشار بی تونینم..هی دستت زخمیول: کنارش و گفتم اومدم

  
  ..دمیبا دست سالمم هل م-
  
 دست هلش هی با گهیم.. هم هر دوشدی شاای.. منو خنگ فرض کرده؟ای جو گرفته نویا: دلم گفتم تو
  .. زدهیتوهم هرکول..هه..دمیم
  
  ..ه؟یچ:گفت .. کنمی دارم نگاهش مدید
  

 معلق زدنا سرتون محکم به نی ای کنم که توی فکر منیفقط دارم به ا..یچیه: وگفتم رونی دادم بنفسمو
  .. نخورده؟ییجا
  
  ..چطور؟: تعجب گفت با
  
 هی با شهیمگه م..ادی با عقل جور در نمنیگی میزی چهید اخه : وگفتم نی ماشی دستم محکم زدم به بدنه با

  .. رو حل داد؟ی گندگنی به انیدست ماش
  

  ..یخب تو هم هست: وگفت دیخند اروم
  
 فرقون رو هم هیمن ..ن؟ی حساب کردی من چه جوری واقعا رویعنی..من؟: پوزخند نگاهش کردم و گفتم با
  ..نی ماشنی تونم تکون بدم چه برسه به اینم
  
  ..ی تونیم: گفتی لحن جدبا
  
  ..؟ی تونی میگیاونوقت شما م.. تونمی نمگمیم-
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  ..؟ی که بتونشهی باعث نمنایا..شغاال..گرگا: گفت ی خاص چشمام و با لحنی زد توزل

  
 دیبا.. ترس دارهشیی قلم خداهی نینه ا.. انداختادمیباز .. اورده بوداری نقطه ضعف منو گنمیا.. بابا یا

  ..بتونم
  
  ..می کنی می امتحانهیحاال ..خب در کل کار که نشد نداره-
  

  ..چرا رفت اونجا..وا..نی و رفت پشت ماشدیخند
  
  .. بود دور بازوشدهیچیپ..  اوردرونی طناب کلفت بهی نی پشت ماشاز
  

  ..نی به ماشمی ببندنویکمک کن ا:  طرفم و گفت اومد
  
  ..؟یچجور..نو؟یا-
  

 میدی هلش مییدوتا..رونی بای و بریسر طناب رو بذار ز..نی ماشریتو برو ز..ستمیمیمن اونطرف وا--
 دورش و می بندی بعد مرونی کشمش بی من میداری رو نگه منی تو ماشرونیسر طناب که اومد ب.. جلو

  .. رو برگردوند سرجاشنی بشه ماشدی شاینجوریا..می کشی طناب رو میدونفر
  
اخرش هم ..می خسته کردی وسط خودمون رو حسابنی کرد اشیچون اگر اخرش نشه کار..خدا کنه بشه-
  ..می بشوونای خوراکه حنکهی جز اشهی نمیچیه
  

  ..می کارداریلیخ..پس زود باش.. که بشهدوارمیممنم ا--
  

 طناب رو گذاشتم و نی ماشریرفتم ز.. که گفته بود رو انجام دادمییموبه مو کارها.. تکون دادمسرمو
 هی فقط میخودمونو کشت.. خورد؟یمگه تکون م..می کوچولو هلش دادهی بود یبا هر بدبخت..رونیاومدم ب

 ی بلند نبود برایشاس نشیماش..زور زده بودم موچ دستام درد گرفته بوداز بس .. خدا یوا..ذره رفت جلو
 یا.. بودم؟نکــــــارهید اخه مگه من ا..ی شد تکون بدی نمنمی همیول.. هم نبودنی سنگادی زنیهم
  ..بابا

  
 که نطوری و همنی ماشیسرگرد پشتشو چسبوند به بدنه .. دادمیمن همونطور هل م.. طناب معلوم شدسر

اون وقت تموم .. شد جلو ی پرت منی کرد ماشیاگر ولش م.. داد خم شد و سر طناب رو گرفت یهلش م
 سخت یلیخ..دی چکیاز سر و روش عرق م..دیباتمام توانش طناب رو کش.. رفتی منیتالشمون از ب

 دی زنده موندنمون بایبرا..می مجبور بودیول.. هم خوب نبودتشیوضع.. خون از دست داده بودیکل..بود
  .. زدینفس نفس م..رونی بدی و تالش طناب رو کشی سختیباالخره با کل..می کردیتالش م

  
  .. رفتیدستم داشت از حس م..می رو نگه داشته بودنیهمونطور ماش..می دادی هل نمگهید
  

  .. رد کننی ماشیاز رو..برو سر طناب رو بده من..ولش کن--
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  .. رد کردم و دادم دستشنیاب رو از رو ماشسر طن.. گه گفته بود رو انجام دادمی کارهمون
  

  ..ی کن محکم گره بزنیسع..می گره ش بزندیبا.. کمک کنایب--
  

دستمو ..دستشو اورد جلو و سر طناب رو گرفت.. شدی خواستم گره بزنم باز می میوقت.. بودمی ضخطناب
  ..برداشتم

  
  ..ی کنی اروم کار میلیخ..گهید باش دزو.. تا راحت تر بشه گره زددارمینگه م.. سرشو بده منیکیاون -
  
 هم یزی چهیاونوقت اخرش .. کنمی چون و چرا به دستوراش عمل میخوبه ب..دهی بابا چقدر دستور میا

  ..شمیبهش بدهکار م
  

 ی میه.. کردی گره رو بزنم دستم به دستش برخورد می خواستم حلقه یاگر م.. طناب رو دادم دستشسر
 دستام نیحاال خوبه شونه ش رو با هم..دو طرفشو گرفته بود.. شدی نمیلخواستم دستم بهش نخوره و

  .. تونستمی دونم چرا االن نمی نمیول.. بودمادهیمال
  
  ..؟یپس چرا معطل-
  
  ..زهیچ..اخه-
  

  ..زه؟یچ--
  
  .. بودیجد.. لحنش خنده م گرفتاز
  
  ..زهی کوچولو جهی یچیه: دلم گفتم تو
  
  ..نگ تر شد لبام پرری فکرم لبخند رونی ااز
  
زودباش ..دستم خسته شد..؟یگی واسه خودت جک متی موقعنی ایتو..؟ی خندی میبه چ: تعجب گفت با

  ..گره رو بزن 
  
 وونهینه خب مگه مثل تو د.. خوام دستم به دستش بخوره؟ی دونه نمی نمیعنی.. نگاهش کردمی چشمریز

 دی دستت بهش بخوره تردتی موقعنی ای تونکهی اونوقت از ایدی شونه ش رو براش مالیرفت..ست؟
  .. فکرت در کل خنده دارهی حساب کنی هم بخواشییخدا..؟یدار

  
به ..هر دو دستش دو طرف دستام بود و واقعا هم گرم بود..گره رو زدم..دی لرزی کوچولو مهی دستم
  ..نکنه تب داره؟: خودم گفتم شی لحظه پهی که یطور

  
  ..خی کهی تهیمثل .. من سرد بودی دستایول
  

  ..چرا دستات سرده؟: گفت ی زدم که با لحن ارومی سوم رو می گره داشتم
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  .. بوددهیپس فهم.. بود شکه شدمدهی که پرسیاز سوال.. طناب خشک شدی رودستم

  
  .. کردی برخورد ممی روسری داغش با گوشه ی که نفس هایبه طور.. کم بودیلی ش با من خفاصله

  
 کردم نه ی می نه من حرکتیعنی..نگاهمون تو هم قفل شد..دم کردمو واروم سرمو بلند کرجرات

  ..رمی گی مشی از تو دارم اتی بسته ولخی کردم دستام یاحساس م..اون
  

  ..دمی و به طناب دست کشنیی انداختم پاسرمو
  
  ..مینجوری همشهیمن هم..یچیه-
  
  .. دستات سرده؟شهی همیعنی-
  
  ..اره؟-
  

  ..چرا؟--
  
  .. بابایا

  
  .. کردمیرو محکم م گره داشتم

  
  ..د؟یمهمه که بدون :گفتم

  
  .. باشهادتی شهی همنویا.. کردمیاگر مهم نبود سوال نم: گفت ی و جدخشک

  
 بود و تا سر از کارم در سیبه هر حال پل..چونمشی نپنی از اشتری دادم بحی بود که ترجی لحنش جدانقدر

  ..ستی ول کن نارهین
  

 منم دیشا.. سرد؟یکی طبعش گرمه یکی گنی منیدیشن.. دونمی نمولشیخب دل:  چهارمو زدم وگتمی گره
  .. و طبعم سردهمینجوریا

  
 لباش ی لبخند کمرنگ هم روهی.. نبودی نگاهش جدگهید.. بهش انداختمی بلند کردمو نگاه کوتاهسرمو

  ..بود
  
  ..؟یی سرماای هستم ییبه نظرت من گرما-
  

  ..سرخ شده بودم.. بپرسهنویتوقع نداشتم ا..وکه شدم سوالش شنیاز ا.. کردمی گره رو محکم مداشتم
  

  ..سوال من جواب داشت--
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  ..نی باشییمن فکر کنم گرما..خب-
  

  .. کرد از بس داغ بودی می زبون درازشی اتیبه کوره .. نبودیازی به فکرکردن هم نالبته
  

  ..؟یدیاونوقت چطور فهم.. دونستمینم..واقعا؟: پررنگتر شد و گفت لبخندش
  
  .. شده هایچه بال گره ا.. گره رو هم زدمنیاخر.. زدمی داشتم سکته رو مگهید
  

  .. نداشتی که کاردنشیفهم: لرزش داشت ی کمصدام
  

  ..چطور؟--
  

 گفت محاصره شون کرده شهی میعنی.. منو تو خودش گرفته بودیدستاش هنوز دستا.. کردمسکوت
 ی معمولیلیخ.. نه.. کنهی مکی خودشو بهم نزدای ارهی نبود که بگم داره به دستم فشار میاونجور..بود

 تونستم ی مو شد ی نمدهی طناب کشینجوریا..البته مجبور بود نگه داره..همونطورطناب رو نگه داشته بود
  ..راحت تر گره بزنم

  
  .. از گرهنمیا..دییبفرما: سرمو بلند کردم و خواستم بگم یبا خوشحال.. تموم شدباالخره

  
  ..دیام ماس لبی لبخند رویول
  
 نیهم.. شوکه شده بودمنی همیواسه .. حرکت رو نداشتمنیانتظار ا.. زل زده بود به منی لبخند جذاببا

 دمیاروم خودمو کش.. خدا چه مرگم شده؟یوا..که نگاهشو از روم برداشت تازه به خودم اومدم
  ..دمی لرزی مجانیاز زور ه.. طناب برداشتیدستش رو از رو..کنار

  
  ..می بکشنی رو به کمکه انی ماشدیبا..ری طناب رو بگایب:ازاونطرف گفت ..دمی شنصداشو

  
طناب رو ..  کم ماساژ دادمهی و موچ دستامو دمیدستامو به هم مال.. نگاهش کنم رفتم جلو نکهی ابدون
  ..خودش هم پشتم بود و با دست سالمش سر طناب رو گرفته بود..گرفتم

  
  ..ن و محکم بکشبا شمارش من شروع ک..؟یاماده ا-
  
  ..باشه-
  

  ..بکش..1..2..3--
  
 ی ادهی فایول.. تکون کوچولو خوردهی نیماش..دی کشیاون هم از پشت طناب رو م..دمی تمام توانم کشبا

  ..نداشت
  

  .. کشمی منوریمن از ا.. رو هل بدهنیتو طناب رو ول کن برو ماش--
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 گفتم و دستمو یاعلی هی لب ریز.. دادمیهل م دی باز بایوا.. که گفته بود رو انجام دادمی کارهمون
 ی کامل چپ نکرده بود فقط به طرف چپ بدنه افتاده بود برانیماش..گذاشتم رو بنده ش و هلش دادم

  .. شد برگردوندشی راحت تر منیهم
  

  .. خسته بشمدینبا.. تونمیمن م..اره.. بتونمدیبا.. بشمدی ناامدینه نبا.. هل دادممحکم
  

 یسرگرد ازاونور طناب رو م.. دادمی هل منوریمن از ا.. دادمی میبه خودم دلدار لب ری ش زهمه
با ..می رو برگردوننی ماشمی باالخره تونستقهی دق20که در عرض ..میختی و عرق رمیانقدر ادامه داد..دیکش

  .. ذوق کرده بودمی حالم اصال خوب نبود ولنکهیا
  

  ..با لبخند نگاهش کردم.. رو ول کردطناب
  
  .. از اون نداشتمیمنم دست کم.. زدی نفس مسنف
  

  ..میباالخره موفق شد--
  
  .. کار نشد نداره؟دیدید..گهیبله د-
  
 ی کارچیه..بر منکرش لعنت..اره خب:چند لحظه نگاهم کرد و گفت .. رو من دی حرفم نگاهش چرخنی ابا

  .. تا بشه ی بخوادیفقط با.. نشد نداره
  

  ..نگاه کردم نی به ماشدموی ازش دزدنگاهمو
  
  ..م؟یحاال چکار کن-
  

 یشتری بشی اتمی جمع کنزمی هدیبا.. خاموش بشهشی اتمی بذاردینبا..شهی مکیهوا کم کم داره تار--
  ..انی جلو نمشیگرگا با وجود ات ..میدرست کن

  
  ..ن؟ی کنار ماشمیاری رو بشی اتستیبهتر ن-
  

  ..خطرناکه..ی نذارکشی رو نزدنی مواظب باش گالن بنزیول.. خبیلیخ--
  
  ..نه حواسم هست-
  
  ..در ضمن از کنار من هم تکون نخور..می جمع کنزمی همی نشده برکیپس تا تار-
  

  .. طرف درختا می و هر دو رفتبشی جیسرگرد چاقوش رو گذاشت تو.. کردمقبول
  

  ..دمی خش خش شنی از درختا صدایکی که از پشت می کردی چوب جمع ممی بود داشتیربع1 بایتقر
  
  ..سادمی سرجام واخی ترس سبا
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  .. کردی چوب جمع منی زمیخم شده بود و از رو.. پشتش به من بودسرگرد

  
 نی بی که صدام به طور وحشتناکدمی کشغی جنیهمچ.. دی از پشت درختا به طرفش دویکی دمی دفعه دهی

  ..دیچیدرختا پ
  

 بزرگ ی چاقوهی.. بهش حمله کرد سرشو بلند کرد که همون موقع اون مرددی شنغموی جی تا صداسرگرد
  .. دستاش بودیتو
  

چوب ها خورد .. شدی نمدهیصورتش د..نقاب داشت.. چوب هارو به طرفش پرت کرد ی معطلی بسرگرد
  .. شد رهی به اون مرد خی و برنده ازی اورد و با نگاه ترونی چاقوشو ببشی جیسرگرد از تو..ستادیا..بهش

  
  .. کردمی با وحشت به اونا نگاه م دهانم وی گرفته بودم جلودستمو

  
 بود که ی کنیاخه ا.. بودمدهی ترسیلیخ..هی گرری و زدم زدمی کشیفی خفغیج.. طرف سرگرد حمله کردبه
  .. شد؟داشی از پشت درختا پهوی
  

  .. مرد رو تو هوا گرفته بودی دستاسرگرد
  

  ..زودباش بجنب..درهارو قفل کن..نیبهار برو تو ماش: زد داد
  
 که بهش وارد شده بود یبا فشار.. کردی درد میلیپام خ..دمی دونی عقب گرد کردم و به طرف ماش ترسبا
  .. بود دهیچی توش پی و درد بددی کشی مریت

  
منو ..افتمی نمونده بود پس بیزیاز ترس چ..دمی کشغیج.. از پشت منو گرفتیکی بودم که نی ماشکینزد

از زور .. و درد گرفتنی ماشی م محکم خورد به لبه نهی سی هلم داد که قفسه نیهمچ..نیچسبوند به ماش
  .. بودم و هم درد داشتمدهیهم ترس..درد کبود شدم

  
  .. داشتی کلفت و خشنیصدا.. پوست صورتم حس کردمی چاقو رو روی غهی تیسرد

  
  ..له کنم خوشگی ت مکهی تکهیت.. بدملشیاقا دستور داده جنازه ت رو تحو.. جوجه؟یریاز دست ما در م-
  

 منو ذارمینم.. نه..نییچاقو رو اورد پا.. کرده بودخیبدنم ..دمی لرزیم.. خندهری گوشم بلند زد زکنار
  .. اشغالیفکر کرد..یبکش

  
تکون نخورد نامرد .. جدا کردم و با پشت کمرم هلش دادمنی که کم ازم فاصله گرفت خودمو از ماشنیهم

  .. کردیفکرشو نم.. شد ه بود کم هلهی عکس العملم نی خب با همیول.. یعوض
  

 سرم یی بخواد بالنکهی ایول.. گفتم تا مرز سکته هم رفته بودم دروغ نگفتمی بودم که اگر مدهی ترسانقدر
مطمئن .. انداختی منو به وحشت منی بده اارشی کلی شده م رو تحوکهی تکهی و به قول خودش تارهیب
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 ی شد برای باعث منیا.. کنهستمیدم خواسته سر به ن ازاد شدهیحاال که د.. اومدهارشیبودم از طرف ک
  ..نمینجات جونم اروم ننش

  
 دل و روده م ی ایا.. بهمدی شکمش که خوش رو پرت کرد جلو و چسبری و خواستم با زانوم بزنم زبرگشتم

  .. تو همدیچیپ
  

و اون مرد  بود ی دست سرگرد خونیچاقو تو.. شونه ش به پشت سرش نگاه کردمی لحظه از روهی یبرا
  .. بوددهیپهلوشو چسب

  
  .. حمله ستی بود انگار اماده ی بود و حالتش جورستادهی ای کنارسرگرد

  
   ..یاس: مرد داد زد اون

  
  ..هیعجب غول.. ذره هم تکون نخوردهی یبا دستم هلش دادم ول.. و به پشت سرش نگاه کردبرگشت

  
  .. قرمزهتیوضع..می بزن بریاس--

  
  .. کرد نگاهش کنهی از پشت نقاب هم ادم وحشت میفقط چشماش معلوم بود که حت.. و نگاهم کردبرگشت

  
  .. جوجهنیصبر کن و بب..ارمیباالخره خودم دخلتو م--

  
 شده بود هم پشت سرش لنگان لنگان ی که پهلوش زخمیاون..دی کنار و به طرف درختا دودی کشخودشو

  ..رفت
  

 خواد ی شد میاون مرد که ادعاش م..که چرا نگرفتشون؟تعجب کرده بودم .. بودستادهی همونجا اسرگرد
  ..منو بکشه پس چرا نکشت؟

  
  .. راه زانو زد وافتادنی بیسرگرد با حال زار به طرفم اومد ول.. زدمی زور ترس نفس نفس ماز
  
  .. حال خودم هم اصال خوب نبود با ترس رفتم طرفش و کنارش زانو زدمنکهی ابا
  
  ..ست؟یحالتون خوب ن-
  
  .. بهم انداختی رمقی سرشو بلند کرد و نگاه بی حالی ببا
  

  ..فقط..خوبم--
  

  .. بودیپانسمانش خون.. خدا یوا.. کتش رو زد کناری لبه
  

  ..می پانسمانشو عوض کندیبا.. کردهیزیزخم خونر--
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  .. شدی منیی ش باال و پانهی سیقفسه ..دی کشیتند تند نفس م..نی پشت افتاد رو زماز
  

 ی از مانتوم رو جر مکهی تهی دیبازم با..با قسمت خشکش خون ها رو پاک کردم.. رو باز کردم پارچهاروم
  ..می هم نداشتی اگهی دزیخب چ..ادی تنه ازش در بمی نهی ادامه بدم ینجوریفکر کنم هم..دادم

  
  .. چشماش بسته ستدمید..کارم تموم شده بود..پارچه رو روش بستم.. کردمزی زخم رو خوب تمیوقت

  
  ..سرگرد-
  

  ..ســرگرد: بلندتر صداش زدم نباریا.. ندادجواب
  

 فکر اشک نیاز ا.. شده؟شیزینکنه چ.. بهش فشار وارد شده بودیلیامروز خ..دمیترس.. جوابمو ندادبازم
  .. چشمام حلقه بستیتو
  
  .. ترس تکونش دادم و صداش زدمبا
  
  ..سرگرد..نیتورو خدا چشماتونو باز کن..جناب سرگرد..سرگرد-
  
  ..ختمی ری و اشک منییسرم خم شده بود پا.. افتاده بودمهی رسما به گرگهید
  

  ..می عسل به خوردت بدمیشی مجبور می کنیبازغش م.. دخترریانقدر ابغوره نگ--
  
  .. کردیچشماش باز بود و داشت منو نگاه م.. سرمو بلند کردم و نگاهش کردمی خوشحالبا
  
  ..تون خوبه؟حال.. خداروشکریوا: ذوق گفتم با
  

  ..ستمیبد ن..به مرحمت شما: زد وگفت ی جونی بلبخند
  

 عسل رو ی شهی شنی ماشیرفتم از تو..سرمو برگردوندم و از جام بلند شدم..  کردی داشت نگاهم مهنوز
  .. جاش نشسته بودیتو..اوردم و درشو باز کردم

  
  ..نی بخورنی کم از اهی-
  

 رو دستم و با ختمی رو ری از اب بطریکم..منم هوس کردم..ش انگشتشو زد تو عسل و گذاشت دهاناروم
  .. مانتوم پاک کردمیگوشه 

  
  .. کم بهتر بشههی باعث شد حالم شینیری شیوا.. انگشت زدم و گذاشتم تو دهانمهی
  
 ی غرغر می اونوقت هرهی گی ساعت بعد دستت خارش م1 ی خوریعسل گرمه م..دختر کمتر عسل بخور(

  )یکن
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  ..دیچی پی سرم می مادرم تویصدا..ایخدا..شدم خشک سرجام
  
  )ارم؟ی برات بی خوری مییچا..؟ییبهارم مادر کجا(
  

  .. به اشک نشستچشمام
  
  ..)ای خوری تو سرما مایب.. مادرزدلیعز..دخترم(
  

  .. شدی صورتم جاری قطره اشکام روقطره
  
  ..) مادر؟ییکجا.. مادر؟ییکجا.. مادر؟ییکجا..بـــــــهارم(
  

مادرم االن .. مادرمایخدا..هی گرریبلند زدم ز.. گوشام و محکم فشار دادمی گذاشتم روودستام
  ..حالش چطوره؟..کجاست؟

  
 ی پر از غمش هنوز تویصدا.. کردمیهمه ش مادرمو صدا م.. کردمی مهی و بلند بلند گردمی کشی مغیج

  ..).. مادر؟ییبهارم کجا..(دیچی پیسرم م
  

پشتش  ..دمی از درختا دویکی از جام بلند شدم و به طرف هیبا گر..به من با تعجب زل زده بود سرگرد
  .. کردمی زدم و مادرمو صدا می چسبوندم بهش واز ته دل زار ممویشونی و پستادمیا

  
 تونم کنارش ی کردم و نمری دره گنی ایمن تو..حالش بده..ششی پمارستانی بمی رفتی ممی داشتامروز
  ..ــــــایخدا..باش خودت نگهدارش ایخدا..باشم

  
 ی مشتری م بهی شدت گراری اختی چشمم بی اومد جلوی ش مدهی مهربون و رنج کشی که چهره نیهم
 ی مردم با عزت و احترام در کنار دخترش زندگنی زمونه بنی ایتو..دهی کشادی زی اون سختایخدا..شد

 کردن و ارابتشو حفظ کرد و با ک نجی شوهر نداشت ولنکهیبا ا.. نگاه بد بهش بندازهیکرد و نذاشت کس
  .. بشهتینذار اذ.. ستدهی اون رنج دایخدا.. کردی مری من و خودشو سی کردن شکم گرسنه یاطیخ
  

 چشمام ی مشکالتم جلویکی یکی.. زدمی خودم حرف می کردم و با خدای لب زمزمه مری رو زنای ای همه
  .. رفتنیرژه م

  
از اون طرف هم هر وقت .. کنهی دونستم االن داره چکار می نمنکهی نگران حال مادرم بودم و ای طرفاز
 گهیچرا االن د.. همه بال سر من اومد؟نیچرا ا.. شدی افتادم داغ دلم تازه تر می می اون شب لعنتادی

 ی هر چشهیچرا هم.. خدایا.. همه مشکالت رو تحمل کنم؟نی سن کم انی ای تودیچرا با..ستم؟یدختر ن
  .. افتادم و از حال مادرم خبر ندارم؟ری گنجایبستم نبود که حاال ا.. لنگه؟یسنگه مال پا

  
 ی منو مـــایخدا:داد زدم .. شده بود سی که صورتم از اشک خی گرفتم باال و درحالسرمو

من ..شیری گی ازم می مادر دارم که دارهی ایاز دار دن.. کسی دختر تنها و بهی..یبهار ساالر..منم..؟ینیب
باالخره ..ت دارمی اندازه ظرفهیتا ..منم ادمم..ست؟ی همه مشکالت بستم ننیا.. خدا؟ینی بیمنو م..تنهام
 ی کارهیچرا ..چرا اون شب اون بال به سرم اومد؟..یاون شب لعنت.. مادرمیماریب..شهی صبرم پرمیکاسه 
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 ایخدا..دادم؟ تقاص پس ینجوری کرده بودم که ای چه اشتباه بزرگمی زندگیتو..افته؟ی اون اتفاق نینکرد
همه ..شهی نمنمی بی کنم میهر کار م..شم کن محکم بی کارهی.. بدهتی گناهه پس بهم ظرفی خودکشیگیم

 پشت سر هم نطوریاگر داشت ا.. من ندارهی برای خوشچی هی کوفتهی زندگنیا.. خورمیش به در بسته م
 دمی از دست ممانمویا.. زنمی می اگر صبرم تموم بشه حتما دست به خودکشایخدا.. شدی نمبمی نصبتیمص

  ..نذار..نذار خدا.. بشمنی تر از اچارهینذار ب..نذار بدبخت بشم..پس کمکم کن..خدا
  
دستمو زده بودم به زانوم و از ته دل ..دی لرزیشونه هام م..نیی هق هق زانو زدم و سرمو انداختم پابا

  ..ه کنه خواستم که به منم نگایم.. خواستمیاز خدا کمک م.. زدمیضجه م
  

  .. نم بارون گرفته بودنم
  
 بود که ییدر دلش غوغا.. کردی بهار با خدا نگاه مازی بود و به راز و نستادهی پشت همان درخت اایار

اون شب .. مادرمیماریب..( و منگ بودجی شده بود گرشی گبانی همه حس که گرنیخودش هم از ا
 از پشت تعجببا ..)افته؟ی اون اتفاق نی نکردیکار هیچرا ..چرا اون شب اون بال به سرم اومد؟..یلعنت

  ..درخت به او نگاه کرد
  

  .. زنه؟یاز کدوم شب حرف م..گه؟ی مینجوری براش افتاده که داره ای چه اتفاقیعنی: دل گفت در
  
 به ییچه بال.. زند؟ی و از کدام شب حرف مدی گوی او چه منکهیا.. جمالت بهار او را به فکر فرو بردنیا

  .. کند؟ی کند و از خدا گله می مهی گرنی چننیمده که اسرش ا
  
قلبش به لرزه ..) خدادمی از دست ممانمویا.. زنمی می اگر صبرم تموم بشه حتما دست به خودکشایخدا(

 ی خودکشدیچرا با..؟ی چیعنی: لب زمزمه کرد ریارام ز.. ش گذاشتنهی سیدستش را رو..افتاد
 ی ممکچرا از خدا طلب ک.. دختر اومده؟نی به سر اییمگه چه بال.. از دست بده؟مانشویچرا ا..کنه؟
  ..کنه؟

  
 ی کدام پاسخچی هیبرا.. کردی جواب در سرش جمع شده بود و کالفه ترش می بی چراهانی اهمه

  ..نداشت
  
 خودش را ی جلوی به سختیول.. کرد که به طرفش برود و ارامش کندی او را وادار مییروی نکی

  .. کندی خودش را خالنکهیبه ا.. داشتازی نییاو به تنها.. دادی را نمی اجازه انیبه خودش چن..گرفت
  

حتم داشت امشب باران ..سرش را بلند کرد وبه اسمان نگاه کرد..دی صورتش چکی باران روی اقطره
  .. کندی مدنی شروع به باریسخت

  
در فکر فرو ..کرد و کنار ان نشست اتش روشن ییبه تنها.. انها را جمع کردی ها رفت و همه زمی طرف هبه

  .. پا سرش را بلند کردی صدادنیرفته بود که با شن
  

  .. امدی به طرفش مبهار
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 روشن شی سرگرد اتدمی که برگشتم دنیهم.. شدم از جام بلند شدم ی خالهی همه گالنی خوب از ایوقت
 زل زده شیمناکم به ات نیبا چشما.. نشستمنطرفیبه طرفش رفتم و من هم ا..کرده و کنارش نشسته

 یول..کرد ی سبک شده بودم ارومم می کمنکهیا.. برام مهم نبودیول..دهیمطمئن بودم صدامو شن..بودم
 ی نمیول.. کنهی کردم داره صدام میحس م.. نگرانش بودمتی نهای مامانم بودم و بادیهنوز هم به 
  .. افتاده بودمری گنجایا.. اومدی از دستم بر نمی کاریعنی.. بکنمیتونستم کار

  
  .. بودن؟ی اون مردا کی دونیم--

  
 مطمئنم از یول..نه: شده بود گفتم ینجوری اهی که به خاطر گری خش داری سرمو بلند کردم و با صدااروم

  .. اومده بودنارشیطرف ک
  

  .. مردهای می زنده اننیحتما اومده بودن بب..منم شک ندارم..نطورهیاره هم: تکون داد وگفت سرشو
  
  ..پس چرا ما رو نکشتن و رفتن؟-
  

 خوراک نجایرفتن چون مطمئن بودن امشب ا.. کردمی روکه من زخمشونیکی: کرد وگفت ی کوتاهسکوت
 می بذاردینبا..می برنجای از ادی فردا صبح زود بایول.. سروقتمونانی فردا ممی اگر هم نشدمیشی موونایح
  .. کنندامونیپ

  
  .. نشهدین بارون شددعا ک: اسمون نگاه کرد وگفت به
  

  ..ی بود و بارونیهوا ابر.. نبوددای تو اسمون پی ستاره اچیه.. هم به اسمون نگاه کردممن
  
  ..چطور؟-
  
 ی و اونجورشهی خاموش مشیات..خب معلومه:گفت ..  و رو کردری ها رو ززمی چوب ههی زل زد و با شی اتبه

  .. بهمون حمله کننوونایامکان داره ح
  

 و وحشت تموم دی حرف رنگم پرنی ادنیبا شن.. کرده بودمهی بودم و گردهی ترسی کافیاندازه  که به امروز
  ..زبونم بند اومده بود..تنمو گرفت

  
  ..م؟یشی خالص منجای ازایپس ک: حرص گفتم با
  
مطمئنم پشت ..می کنیفردا صبح زود حرکت م..می بریی جامی تونی نمکهیاالن که تار: گفت ی لحن جدبا

  .. روستا هستهی ها اون تپه
  
  ..؟یاز کجا مطمئن-
  

  .. شناسهی روستا منو میکدخدا..قبال اونجا بودم..اگر درست حدس زده باشم اسم روستا زراباد هست--
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 راه می تا الاقل فردا بتونمی جون سالم به در ببروونایخدا کنه امشب از دست ح: وگفتم رونی دادم بنفسمو
  ..میافتیب

  
دستشو اورد .. اومد ساکت شدی درختا می خش خش که از البه الی صدادنیکه با شن جوابمو بده خواست
  .. نگو و ساکت باشیچی هیعنی نیباال و ا

  
  .. شدی نمدهی دزی چچی بود که هکی درختا انقدر تارنیب.. دقت دور تا دورمون رو نگاه کردبا
  
  .. کردمی ترس فقط به اطرافم نگاه مبا
  
  .. ندارهتی امننجایا..نی تو ماشمی بردیبا..اروم از جات بلند شو-
  
 چند تا چوب بزرگ و انداخت تو ی روختی رو رنی از بنزیکم.. حرفش گوش کردم و از جام بلند شدمبه
  .. شعله ور شدشیات..شیات
  

  .. رو باز کرد تا برم تو کهنی ماشدر
  
  ..سرگرد..سر..س-
  

  3سه ..د و به پشت سرش نگاه کرد نگاهمو دنبال کرری مسدی نگاه وحشت زده م رو دیوقت
  
  .. براق که دهناشون هم باز بود به من و سرگرد زل زده بودنی گرگ با چشماتا
  

  ..االی.. نیبرو تو ماش: گفت عی سرسرگرد
  

 هم زل زده بودن به ما از ترس زبونم بند اومده ی اون گرگا که بدجوردنیبا د ..نی رفتم تو ماشعیسر
  .. شدی من بود مطمئنا حال و روزش از من بدتر می هم جای اگهی هر کس دیعنی..بود

  
 رو شهیرفتم پشت در و ش.. موند؟رونیپس چرا ب..با تعجب نگاهش کردم.. رو بست نی در ماشسرگرد

  ..نیی پادمیکش
  

  .. رو بکش باال شهیش :دی لب غرری تو که زیای بپرسم چرا نمخواستم
  
  ..شما.. اخهیول-
  

  ..امیمنم االن م..ای نرونی هم بنیکش باال و از ماش رو بشهیش..ستیمهم ن--
  
  .. باالدمی رو تا اخر کششهی نگفتم و شیزی چگهید
  
 یدرست مثل مشعل گرفت تو.. رو برداشتشی اتی تویچند تا از چوبها.. نگاهش کردمشهی پشت شاز

  ..دی کنار هم چیفی همون سمت خودمون چوب ها رو ردنیدور تا دور ماش..دستش
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پشتش ..چند تا ضربه به در زد.. هل بشه اروم اروم اومد عقبنکهیبدون ا.. اومدن سمتشیداشتن م گرگا

  .. عقبدمی درو باز کردم و خودمو کشی معطلیب..به من بود و نگاهش به گرگا
  

  .. قفل در رو زدی محکم کاری و در رو هم بست و برانی ماشی اومد توسرگرد
  

 یول.. شکست ی گرگا میسکوت شب رو زوزه ..می کردی به گرگا نگاه م و فقط و فقطمی هم نشسته بودکنار
  ..دنی کشیانگار داشتن خرناس م..صداشون اونقدرا بلند نبود

  
 جامون امن نی ماشنی ای تویول.. گرسنه هستند و منتظر فرصتن تا مارو شکار کننی دونستم حسابیم

  .. بودم که امن باشهدواری امیعنی..بود
  

 می هم دارنوی بود که همی شکرش باقیبازم جا.. عقبش سالم بودی داغون شده بود ول کهنی ماشیجلو
  ..می بشیتوش مخف

  
واقعا سکوت ..میمن و سرگرد هم سکوت کرده بود..دنی کشی و زوزه مدنی چرخی مشی ها دور اتگرگ

  ..میدی شنی هم مگروی همدی نفس های صدایحت.. بودینیسنگ
  
چون همه جا .. نبودشی که اتنطرفیا..درست کنار من..نی ماشی شهی شد به شدهی محکم کوبزی چهی دفعه هی

 خودمم کر شد چه برسه به ی زدم که گوشاـــــغی جنی اتفاق افتاد همچنی دفعه اهیساکت بود و 
  ..سرگرد

  
 لحظه برگشتم هی..شهی به شدی کوبیاون موجود هم خودشو م..دمی کشی مغی کردم و جی مهی بلند گربلند

 دمی کشی مغی جنیهمچ..رهی نبود جلومو بگی کسگهی وحشت کردم و دشتری بدنشیبا د.. گرگـــهمدید
  ..دی تپی میقلبم به تند.. کردم هر ان امکان داره حنجره م پاره بشهیکه احساس م

  
  .. کردمیداشتم سکته م..اروم و قرار نداشتم.. کردم ی مهی و گردمی لرزیم
  

  .. سالمش بودیبازو..دمی سرگرد رو سفت چسبینبود بازو بودم که حواسم دهی ترسانقدر
  
 ها باعث نیا..دنی کشی زدن و زوزه می مشهی وخودشونو به شیکی گرگا هم اومده بودن کنار اون ی هیبق
  .. بودمدهی نترسیزی از چینجوریتو عمرم ا.. وزنده بشمرمی شد هزار بار بمیم
  

 ده نفر یخود من به اندازه .. داشت که بگه؟ی چیعنی.. گفتی نمیچیسرگرد ه.. هقم بلند شده بودهق
  .. دوتامون بست بودی واسه گهی کردم دی و داد مغیج
  

  .. شدی نمدهی درش دی ترسچیه..اروم بود..دمی شنصداشو
  

  ..ی نگران باشستیالزم ن.. جامون امنهنجایدختر ا..اروم باش--
  

  ..؟یبشکنن چ.. روشهیش..اگه..ا: گفتمهی همون حال با گردر
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خواست بره جلو که محکمتر بازوشو ..با وحشت نگاهش کردم..سرگرد تکون خورد.. شددتری م شدهیگر

  ..گرفتم
  
  ..؟یریکجا م-
  

 کرد زل زده ی مدادی که ترس و وحشت درش بی از اشکم در حالسی خیبا چشما.. و نگاهم کردبرگشت
  .. عنوان حاضر نبودم بازوشو ول کنمچیبه ه..بودم بهش 

  
  ..ی خوام برم از تویم--

  
 تنها نجایمنو ا..دیتوروخدا نر..نه: و لحن پر از التماس گفتم هی وسط حرفشو با گردمیپر

  ..توروخدا..دینذار
  

 حرف نی غرور و اینه از رو..اخماش تو هم بود..زل زده بود تو چشمام.. کردم ی التماسشو ممظلومانه
  ..انگار ناراحته..نگاهش گرفته بود..ها
  
  .. اسلحه م رو بردارمخوامیم..رمی نمییجا: گفت ین گرفته ا لحبا
  
  ..از کجا؟..اسلحه؟-
  

  .. کنمداشی پدیبا..نی ماشی جلونیهم--
  
  .. بودکیتار.. به جلو انداختمی نگاهمین

  
  ..؟ی کنداشی پی خوای میچطور..کهی که تارنجایا-
  

  ..روشن شد.. فشار دادرشوی زی در اورد و دکمه فندکشو
  
  .. بهترهیچی از هینورش کمه ول.. ازش استفاده کردشهیان چراغ قوه هم مبه عنو-
  

 هیگر.. کردمی برده بودم جلو ونگاهش می دوتا صندلنیسرمو از ب.. جلو منم همراهش رفتمدی کشخودشو
  .. کردمی هنوز هق هق میم بند اومده بود ول

  
  ..و گرفت باالسرشو بلند کرد وبا لبخند اسلحه ش ر.. گشتی دونبالش مری زاون

  
  ..ی صندلریافتاده بود ز--

  
  ..؟ی باهاش چکار کنی خوایحاال م: هق هق گفتم با
  

  ..اومد عقب کنارم نشست.. کناردمی کشخودمو
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  ..می کنیاگر الزم شد ازش استفاده م..یچیفعال ه--

  
  .. ها محکمه؟شهی شیمطمئن: گرگا نگاه کردم و گفتم به
  

  ..نه--
  

  !..نــــه؟: زدم داد
  

  .. شکنه یشکننده ست و م.. ست شهیش..ستیخب از اهن که ن.. بابایا: نگاهم کرد وگفت عیسر
  

  .. خورهیما رو م..م؟یاگر شکست چه کار کن..نی بدحی خواد حالتشو برام توضینم: داد زدم سرش
  

  .. خورده بشمزی موجودات نفرت انگنی که توسط ادمی ترسی میلیخ.. اخرمو مظلومانه گفتمی جمله
  

  .. ترسوندی مرد رو نمنی ازی چچیانگار ه..پر از ارامش.. اروم بودنگاهش
  

 هم رفته بود رو شونیکی نباریا..شهی و باز خودشونو زدن به شدنی کشی بلندی موقع گرگا زوزه همون
خداروشکر وگرنه .. بودختهی نری جلو داغون شده بود ولی شهیش.. کردی و نگاهمون منیکاپوت ماش

  ..دست سازنده ش درد نکنه..هی محکمنیعجب ماش..دن تو اومیراحت م
  

  .. شدشتری ترکش بشهیش..شهی کوبه به شی داره خودشو مدمی کمال تعجب ددر
  
  .. نشکنهشهیفقط ش.. خدا غلط کردمیا.. سرگردی به بازودمی چسبی چنی ودوباره عدمی بنفش کشغی جهی
  

  .. توادیاالن م.. کشنهی رو مشهیداره ش.. شکنهیداره م: گفتم غی با جهمراه
  

 دونستم کارم یم..حرکاتم دست خودم نبود.. با وحشت به بازوش فشار دادم و صورتمو پنهون کردمسرمو
 نی وسط اتی موقعنی ای باال سرمون شاهد بود که من توی خدایول..رمی بازوشو بگدی و نباستیدرست ن

 هی اروم که نه تهالب.. کردیرم بود ارومم م که تنها نبودم و اون کنانیهم..همه گرگ فقط اونو داشتم
  .. بودی برام دلگرمییجورا

  
 کارام ی همه یول.. فشار داده بودمادیانگار ز.. اخش بلند شدیصدا.. به بازوش چنگ انداختمناخداگاه

  .. رفتارم نداشتمی رویناخواسته بود و کنترل
  

 خودم ی اون لحظه سرگرد رو ناجیتو..کنم فکر ی قبل از هرکارذاشتی به عقلم غلبه کرده بود و نمترس
  .. تونست بهم کمک کنهی که میکس..دمی دیم
  
 متوجه گهید.. شد از حال رفتمی دونم چی دفعه نمهی..شهی به شدنی کوبی خودشونو میی دوتانباریا

  ..اطرافم نبودم
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دلش ..ستی و حرکاتش دست خودش ندهی دانست ترسیم..دردش گرفت .. را چنگ انداختشی بازوبهار
 زی از همه چگریوجود گرگ ها د.. انها وارد شده بودی به هر دویادیامروز استرس ز.. سوختی او میبرا

  ..بدتر بود
  

 ی سوز وسرما حتنیهوا سوز داشت و ا.. بودیاتش رو به خاموش.. کرددنی شروع به باریدی شدباران
  .. شدی هم حس منیداخل ماش

  
از .. سکوت کرده بودایار.. بوددهیمحکم به او چسب.. فشردیدر دست م او را ی و بازودی کشی مغی جبهار
 ی شهیواز ان طرف هم گرگها خودشان را به ش.. تمرکز کندای گذاشت ارینم.. گرفتی بهار ارام نمیطرف

  .. و قصد شکستن ان را داشتنددندی کوبیجلو م
  
 ای اریدستانش از دور بازو.. ماندشی حرکت سرجایناگهان بهار ب.. کردکی شلی اسلحه ش را اماده ایار

  ..شل شد
  
از زور ترس .. شده بودهوشیب..ی صندلیبهار به پشت افتاد رو.. تکانش دادی متعجب نگاهش کرد کمایار

  ..از حال رفته بود
  
خم شد و ..اتش هنوز روشن بود.. شدادهی پنی ارام از ماشایار.. شکستی مشهی شگری دی چند ضربه با

 تکان ی حمله بودند ولیاماده .. بودندستادهی اشی گرگ جلو3هر .. ها را برداشت از مشعلیکی عیسر
  .. خوردندینم
  
 بود گرگ ها را به طرف نیقصدش ا..از اتش فاصله گرفت..در را بست.. اسلحه ش را در دست فشردایار

  ..خود بکشاند
  

 گلوله سکوت دره ی در پی پکی شلی صدای گرگ به طرفش حمله کردند ول3 که از اتش دور شد هر نیهم
 مطمئن بود تعداد انها ایار.. افتادندنی زمی غرق در خون بر رووانی ح3هر ..و سه.دو .. کی..را بر هم زد

 نیپس چهارم.. زدی مبه به پنجره ضرگری دیکی که ان موقع کنار اتش بودند و شانیتا3.. تا بوده است4
  ..گرگ کجا بود؟

  
 کی گرگ که قصد حمله به او را داشت شلدنی برگشت و با دعیش سر خش خش از پشت سری صدادنی شنبا

  .. تا کشته شدند4هر ..کرد
  
 دور نجای گرگ ها را از ای جنازه دیبا..کتش را به خود فشرد..دی چکی قطرات باران مای اری سر و رواز
  .. امدندی خون به انجا می با حس کردن بوگری دواناتیوگرنه ح.. کردیم
  

  ..همانجا گذاشتشان و برگشت.. و به طرف درختان برددی کشیکی یکیرا  تا گرگ 4 هر
  

 یگرخبرید.. به اطرافش انداختینگاه.. نمانده بودی از اب باقیزیچ.. شستی را با اب بطردستش
  ..از شدت باران کم شده بود..نبود
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 را شیرام شانه هاا.. خم شده بودنیی به پای صندلیسر بهار از رو.. و قفل در را زدنی داخل ماشرفت
  .. نشاندی صندلیگرفت و او را رو

  
  .. دادصی تشخشی نفس های در پی منظم و پی را از صدانیا.. فرو رفته بودیقی خواب عمبه
  
نا .. کردی هق هق میزی ری خواب هم با صدای تویحت.. بوددهیمظلومانه خواب.. صورتش نگاه کردبه

  .. لبانش نشستیخداگاه لبخند رو
  
  .. با گرگ ها چکار کردم حتمادی دی شد و می مداریاگر ب..دیهمون خوب که خواب:فت  لب گریز
  

 به دیشا..افتدی او بی برای دوست نداشت اتفاقیول.. دانست چراینم..از گفتنش هم اجز بود.. ندادادامه
  .. همدیشا.. دانستی که خودش ملیهمان دل

  
کت را .. بودسی خشیموها..از تن خارج کرد را سشیکت خ.. کردیاحساس سرما م..دی کشیقی عمنفس

  .. هم گذاشتیچشمانش را رو.. دادهی تکی صندلیبه پشت.. جلو انداختی صندلیرو
  

 زد و یدر خواب حرف م..نگاهش کرد..چشمانش را باز کرد..دی زمزمه وار بهار را شنی موقع صداهمان
  .. کردیهق هق م

  
  ..شود شی جلو برد تا متوجه زمزمه های را کمصورتش

  
  ..مامان..مامان-
  

صورتش مظلومانه تر از قبل .. کرده بودسی را خشیبایاشک صورت ز.. زدی اسم مادرش را صدا ممرتب
  .. کردیجلوه م

  
 او یشانی پی دستش را جلو برد و رودیبا ترد.. بهار داغ بودینفس ها.. کم نگاهش کردی از ان فاصله ایار

  .. به او وارد شده بودیادی بود که امروز به حد زیصبحتما از فشار ع.. تب داشتیکم..گذاشت
  

 قینفس عم.. شدرهیبه سقف خ.. دادهی تکی سرش را به پشتایار..ختی ری اشک مبهارهمچنان
از حضورشان در دادگاه تا به االن که .. اتفاقات امروزریدرگ.. بودریذهنش درگ..چشمانش را بست..دیکش
 نجای کرد هر چه زودتر صبح شود تا بتوانند خودشان را از ایدعا مدعا .. بودندرافتادهی دره گنی ایتو

  ..نجات دهند
  

 او ی شانه یتا خواست چشمانش را باز کند بهار دستش را رو.. حس کردکی نزدی بهار را از فاصله حضور
 یم لب کمک ری زنباریا..هنوز خواب بود.. شدرهیبا تعجب به او خ.. بوددهی چسبای به اربایتقر..گذاشت
  .. گفتی مانیهذ..خواست

  
 ی هم حس مشی لباس های تن بهار را از رویگرما.. مردانه را به تن داشترپوشی تنها همان زایار

اتش خاموش شده بود و ..باران بند امده بود .. کم بودنینور داخل ماش.. بهار عقب رفته بودیروسر..کرد
  .. هم از نور مهتاب روشن بودنیداخل ماش
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 ی داغیحت.. شانه ش بودیحرارت دستانش که به رو.. تنشیگرما.. بهار به اوی از اندازه شی بیکینزد

  .. شده بودشیهمه و همه باعث کالفگ.. تب دارش ینفسها
  

خواه ..در هردو حالت انسان بود..ی ادم معمولکی باشد چه سیحاال چه پل..زهی غری بود و دارامرد
  .. داشتمی که از ان بی مردانه ای زهیغر.. در او وجود داشتزهی غرنیناخواه ا

  
  .. بوددهی بهار سفت و محکم اورا چسبیخواست بهار را از خود جدا کند ول.. را ارام تکان داد دستش

  
 یتی وضعنی و در چننطوری ناخواسته انکهی ازایول.. بودیادم خوددار..ازخودش مطمئن بود.. بودکالفه

 شد احساس عذاب ی باعث منهای حالش منقلب شده انی چننین او ا تهی شده بود و از گرمکیبهار به او نزد
  ..وجدان کند

  
 یی برخوردها و کارهانی او اهل چنی ناخواسته بود ولنکهیبا ا..افتدی اتفاقات بنی خواست اینم

 که به دو راه ختم ی ازهیغر.. بودزهی غریاز رو.. هوس نبودی که به او دست داده بود از رویحالت..نبود
 نی عنوان اچیبه ه..د نبود که دنبال هوا و هوس باشی مردایار..و راه دوم عالقه..راه اول هوس..د شیم

  .. راه دومیول..را قبول نداشت
  

 بر ترسش لی ها دلنی کدام از اچیه..نه .. داشتیرادی بهار انکهینه ا.. ترساندی دوم او را مراه
 باعث ی بود که همگزهای چیلی او خلیدل.. بودگرانی او اختالفاتش با دلیدل.. بودیی او جدالیدل..نبود

  .. داشته باشدمی بندهی شد او از ایم
  
 حس نی توانست ای مایا.. بود؟ی شدنای ایول.. بتواند سرکوبش کنددیشا.. کردی می حس دورنی ااز

  .. را در خود سرکوب کند؟دیجد
  
  ..سش هم به همان اندازه بود تریول.. شدی تر می کرد حسش قوینگاهش که م.. شدرهی بهار خبه
  

  .. فرو رفته بودیقی بار بهار به خواب عمنیا.. او را از خود جدا کردارام
  
  .. شدرهیبه ماه خ..سرش را برگرداند.. دادهی تکی صندلی پشتبه
  

  .. کم چشمانش گرم شد و به خواب رفتکم
  

  .. انها بودی برای روز خسته کننده اامروز
  
  .. و اضطرابشی از تشوپر
  

  9فصل 
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کم کم .. به اطرافم انداختمینگاه گنگ.. چشمامو باز کردمی اروم الدیچی دلم پی که توی احساس دردبا
  ..میبرام جا افتاد که کجا هست

  
  .. چشمام گذشتی از جلونمای سی مثل پرده شبی گرگ ها و اتفاقات دی حمله ی دفعه صحنه هی
  
وحشت ..سرگرد نبود..کنارمو نگاه کردم.. نبودیخبر.. رو نگاه کردمرونی بنی ماشی شهی ترس از شبا

  .. بشمادهی پنی از ماشدمی ترسیم.. کجا رفته؟ایخدا..کردم
  

 ی و نگاهدمیدستامو به هم مال..ادی می خدا چه سوزیوا..نیی پادمی رو کششهی کم شهی کنار پنجره و رفتم
  .. بودومدهی کامل باال ندیهنوز خورش..به اطراف انداختم

  
 یچیه.. بودیاز گرسنگ.. درد گرفته بودیدلم حساب.. چوب بودکهی دستاش چند تا تیتو ..دمشیور د داز

  .. نمونده بودی باقشیزی عسل که اونم چشهی شهینخورده بودم و غذامون شده بود 
  

 پاش نشست و ی نگاهم بکنه روی حتای به من بکنه ی توجهنکهیبدون ا.. شدمادهی رو باز کردم و پنی ماشدر
  .. کردی روشن مشیداشت ات.. مونده بودی باقشبی که از دیی هازمی هی روختی چوب رو ری هاکهیت

  
  .. هم خوردمی کم از ابش به صورتم زدم و کمهی.. توش نبودیادی ززیچ.. اب رو برداشتمیبطر

  
  .. بودنییسرشم پا.. گفتی نمیچیه.. به اون بودنگاهم

  
  ..ریخصبح ب..سالم: کردم و گفتم ی سرفه اتک

  
  ..ریصبح بخ: وخشک گفت ی لب جدری ها و ززمی هری سرشو بلند کنه فندک رو گرفت زنکهی ابدون

  
  .. گرگا افتادمادی دفعه هی.. کنه؟یچرا نگاهم نم.. چش شده؟نی اواااا

  
  .. شد؟ی چشبید-
  
  .. رفتنی جاش بلند شد وبه طرف ماشاز
  

  .. شد؟ی چیچ--
  
  .. شدن؟ی گرگا چنهیمنظورم ا-
  

  .. ذاشتی نمبشی براش با ارزشه که تو جیلیانگار خ.. رو باز کرد و فندکشو گذاشت تو داشبورتنی ماشدر
  

از .. کم فکرکنمهی تازه فرصت شد ی سرکار خانم از ترس غش کرده بودیوقت..یچیه: زد وگفت پوزخند
 نیبه هم..وردم دخلشون رو اریتا ت4بعد هم با .. تونستم تمرکز کنمی نمی کردغی جغیبس تو گوشم ج

  ..یراحت
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  .. شده؟ینجوری چرا انیاصال ا.. کرد؟ی داشت مسخره م میعنی
  

مگه : گفتم یبا لحن جد ..دمی مالی که دستامو به هم میدر حال.. نشستمشی کردم وکنار اتی کمرنگاخم
  .. بودمدهیخب ترس..دست من بود؟

  
  .. زل زدشی روم نشست و به اتروبه

  
  ..جاش رو بازوم هست..یدیبود ترسکامال معلوم ..اره خب--

  
 اروم کتش رو زد دینگاه گنگم رو که د.. نگاهم کردی چشمری سکوت کردم زدی دیوقت.. نگاهش کردمگنگ

  .. ناخن بودیجا..کنار و بازوشو نشون داد
  
  .. داره؟ی به من چه ربطنیخب ا-
  
  ..هنوزم پوزخند رو لباش بود.. بهم انداختی نگاهمین

  
  ..یندازیتو خواب هم مثل بچه گربه چنگ م دونستم ینم--

  
  ..ادی نمادمی یزیمن که چ-
  
  ..ادی بادتی دمینبا: جاش بلند شد و گفت از
  
  .. و به طرف من گرفترونی عسل رو اورد بی شهی شنی ماشی تواز
  

  ..حال و حوصله ندارم کولت کنم..هیچون راهمون نسبتا طوالن ..یفعال ضعف نکن.. کم بخورهی ریبگ--
  
  ..رهی گی ملیچه خودشم تحو..عمرا..؟یکولم کن..اوهو: دلم گفتم تو
  
  .. تو هم و رفت اونطرف نشستدیاخماشو کش.. بهم انداختینگاه کوتاه..دمی از دستش کشبای رو تقرشهیش
  
  .. بهتر بودیچی از هی گرفت ولی غذا رو که نمیجا.. کم از عسل خوردمهی
  
 کم بهم هیموهاش .. نگاهش کردمی چشمریز.. کم خوردهیاونم .. نگفتمیزی رو گذاشتم جلوشو وچشهیش
 همراه با اخم بود نکهینگاهش با ا.. هنوز هم جذاب بودیول.. داد خسته ستی بود و صورتش نشون مختهیر

  .. شدی می جدیمخصوصا وقت.. دوبرابر شده بودشییرای گیول
  

  ..نگاهمو حس کرد چون سرشو بلند کرد  ینیانگار سنگ.. من زل زده بودم بهشی کرد ولی نگاهم نماون
  

  .. کنه؟ی رفتار مینجوریچرا داره باهام ا..ه؟ی دردش چنمی خواستم ببیم..دمی ندزدنگاهمو
  
  ..نیی تو هم و سرشو انداخت پادی کششتری اون اخماشو بیول
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 هر دیبا.. خرت و پرت هست جمع کنی هرچنی برو از تو ماشی منو نگاه کنینی بشنجای انکهی ایبه جا--

  ..میچه زودتر حرکت کن
  

  ..سهیفعال اون رئ.. هم نداشتمی اگهی دی خب چاره ی نداشتم بلند شم ولحال
  

 کوله برداشت و هی نیاز عقب ماش.. برداشتمنی خوره رو از تو ماشی دونستم به دردمون می که می چهر
  .. توش و انداخت روشونه شختیلوازم رو ر

  
 همه نی شبه سرگرد رفتارش با من اهی سوال بود که چرا ی خودم جایبرا.. کردی به من نمی توجهاصال

  .. رفتارو بکنهنی باهاش نداشتم که باعث بشه با من ای کاردمی دی کردم می فکر میهر چ.. کرده؟رییتغ
  
 نی انداخت تو ماشراهنویپ.. و خاموشش کردشی رو اتختی کم خاک رهی بود ی که خونراهنشی همون پبا
  .. کتشبیگذاشتش تو ج..دی بود اونو برداشت و بوسزونی جلو اوی نهیی به اکی کوچ قرانهیو
  

 و می شدی درختا رد میازالبه ال.. رفتی گفت و جلو جلو می نمیچیه..منم دنبالش رفتم.. کردحرکت
  .. شدی نمدهی جز درخت و بوته دیزی چمی رفتی جلوتر میبازم هر چ

  
 دفعه هی.. کردی بود و درد میشکمم خال.. نا نداشتمگهید..می رفتی م راهمی بود که داشتی ساعت1 بایتقر

  .. که ناخداگاه گفتم اخ و دوال شدم و دستمو به شکمم گرفتمدی کشری تنیهمچ
  

  ..هنوزم اخم داشت.. و به طرفم برگشتستادیتو جاش ا..دی اخم رو شنیصدا
  

  .. شد؟یچ--
  
  .. کنهی درد میلیخ..دلم: ناله گفتم با
  
 می رسی شب هم به روستا نمی و معطل کنیای انقدر شل راه بیاگر بخوا: و گفت رونیص نفسشو داد ب حربا

  ..می بشی که توش مخفمی هم ندارنی ماشگهی دنباریو ا
  
  .. کرد؟یمگه دست من بود که دلم درد م.. حرفش حرصم گرفتنی ااز
  

 گمیدارم بهت م..؟یدی دستور می هچرا: سرش داد زدم ی بلندی با صدابایتقر..ستمی کردم صاف بایسع
  ..مگه دسته منه؟.. کنهی درد میلیدلم خ..ستیحالم خوب ن

  
  ..یای راه بی بتوندی بای کندای نجات پیخوایاگر م..ستیدست منم ن--

  
  .. تونمی نمگمیم..؟ی زنیچرا حرف زور م-
  
  ..یمن رو هم معطل خودت کرد.. بموننجایپس هم: گفت تی عصبانبا
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  ..انقدر پست بود؟.. بذاره و بره؟نجای خواست منو ای میعنی.. بودیجد..اهش کردم زده نگبهت
  
  ..اد؟ی سرم میی چه بالستی نالتونمی خنیع..؟یری و میکنی منو ول میعنی-
  

 کنه و بچه ی کجام درد می بگی و هی ناز کنیاگر بخوا: صورتمو گفت ی اشاره ش رو گرفت جلوانگشت
  .. کنمی کارو منی همیاری در بیباز

  
  ..ارمی ازش کم بدیمنم نبا..دمی دی پشت و پناه می جنگل خودمو بنیوسط ا.. کرده بودمبغض

  
راه .. خورمی شد من از جام تکون نمنطوریحاال که ا..؟ی هستی کیفکرکرد: خشم نگاهش کردم وگفتم با

  ..نییبفرما..باز و جاده دراز
  

خدا کنه زودتر .. بودمیهم بغض داشتم هم عصبان..م درخت نشستم و زانوهامو تو شکمم جمع کردهی کنار
  .. تونمی نمسادهی جلوم وانی تا ای خوام بغضمو بشکنم ولیم..شمیدارم خفه م..بره

  
  .. لجبازیدختره : حرص سرم داد زد با
  

  .. که هستینیهم:منم داد زم .. بلند کردم و نگاهش کردمسرمو
  

  ..؟یاینم..نه؟یحرف اخرت هم--
  
  ..بهار هم بره به درک..نییبفرما.. دست وپاتون باشمی خوام جلویمن..امینه نم-
  
نه .. بردمی مثل قبل ازش حساب نمگهید.. برام مهم نبودیول..دی کشی شعله متی چشماش خشم و عصباناز

  .. منم بهارایاون ار ..می بودی دو تا ادم معمولنجایا.. متهم بودم نه اون بازجوگهیمن د
  

  ..دمیجام پر داد زد که تو نیهمچ
  

  ..ی بشوونای جا باش تا خوراک حنیهم..این..به درک--
  

 قطره هی که پشتشو به من کرد نیهم..با چشم دنبالش کردم.. و رفتدی هم پشتشو کرد به منو راهشو کشبعد
  ..دی صورتم چکی چشمم رویاشک از گوشه 

  
  .. وجدانیب..نامرد..یلیخ..ی پستیلیخ..یلعنت: زدم داد

  
  ..؟ی هستیت بگه با ک برنگشاصال

  
  ..ی کسیاحساس ب.. کردمی می پناهیاحساس ب..هی گرری گذاشتم رو زانوهام و زدم زسرمو

  
 جنگل تک و تنها نی ایحاال منه بدبخت تو: لب گفتم ری کردم زی که هق هق میدر حال.. بلند کردمسرمو

  ..؟ی بود قسمتم کردیبتی چه مصنی اایخدا..چکار کنم؟
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  .. کنمی کارهی دیبا.. و زار بزنمنمی بشنجای همدینبا.. گذشته بودیت ساعمی نبایتقر

  
دستمو گرفتم به شکمم .. شده بودشتریدل دردم ب.. اشکامو پاک کردمنمی استیبا گوشه .. جام بلند شدماز

  .. چرخمی کردم دارم دور خودم می همه ش احساس می رو رفته بودم ولیادیراه ز..وراه افتادم
  
مطمئن بودم .. چند نفر رو حس کردمدی شاای نفر هیحضور ..دمی خش خش شنیت سرم صدا دفعه ازپشهی
  ..دمی فکر به خودم لرزنیبا ا.. کنهی مبمی داره تعقیکی
  

 غیج.. از درختایکی پشت دی دستشو گذاشت رو دهانم و منو کشیکی دفعه هی وخواستم بدوم که برگشتم
  .. زدمیدست وپا م..دمی کشیخفه ا

  
 نفس هاش روکنار صورتم حس یگرم..سادیمنو چسبوند به درخت و خودش هم پشتم وا..ش بود بهپشتم

  ..کردم
  

  ..میافتی مریوگرنه گ..ساکت باش..سسسسیه--
  

 نکهی هم از ایی جوراهی دروغ چرا ی بودم ولی از دستش عصباننکهیبا ا.. سرگرد بودیصدا.. بودخودش
  .. بود ذوق کرده بودمنجایا

  
 چند نفر رو از پشت یصدا.. من که اروممیول.. بکشمغی جدی ترسیانگار م.. دهانم بود هنوز رودستش

  ..دمیدرخت شن
  

  ..ن؟یهمه جارو گشت.. شد؟یچ--
  

  ..نی انگار اب شدن رفتن تو زمیبله اقا ول--
  

 ی چدیدیشن.. خوامیمن هردوتاشونو سالم م..نیبازم بگرد.. دور نشدنادیمطمئنم ز--
  ..ســـالم..گفتم؟

  
  ..بله قربان--

  
  .. بودارشیک..خود پست فطرتش بود.. دادمصیصداشو تشخ.. کردمی وحشت به مکالمات اونا گوش مبا
  

 ی مارشیانقدر که از ک..دمی کشی مغی شد دست سرگرد رو دهانم بود وگرنه از زور ترس ناخداگاه جخوب
  .. فهممی االن منویا.. بودمدهی از گرگ ها نترسشبی ددمیترس

  
سرگرد اروم دستشو .. گذشتقهیچند دق.. شدنی دور منجای که از ادمیاهاشونو شن پیصدا

  ..برگشتم ونگاهش کردم..برداشت
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اونا متوجه من ..دمشونی رفتم که دیداشتم م.. دارو دسته ش دنبالموننارشویک: اخم نگاهم کرد وگفت با
  ..نطرفی ایای می داردمید کنم که داتی برگشتم تا پنی همیبرا.. اومدن طرف تویداشتن م..نشدن

  
  ..؟ی بری خواستیمگه نم..؟ی اومدی چیبرا: گفتم ی لحن جدبا
  

 تا ی مونی منجای همای یایبا من م.. حق انتخاب با خودتهیول.. خوام برمی خواستم برم و االن هم میم--
  ..ارشی کای من ای.. کنه؟داتی پارشیک
  

 احساس ی بود ولی دونم چه حسینم.. بشمی جورهی باعث شد)..ارشی کایمن  (ای اخرش که گفت ی جمله
  ..ندهی کردم برام خوشایم
  

  ..یری بگمی ودرست تصمی نکنیبهتره لجباز--
  
  ..ه؟ی درست چمیبه نظرت تصم-
  
  ..خودت بگو-
  
  ..پس شما بگو..دمیمن پرس-
  

  .. پرسهی از مامور دولت سوال نمیکس--
  

  .. داره؟یکالاش.. پرسمی من میول: چشماشو گفتم ی زدم توزل
  

 ی مدتی تهدی خطر کمتریایاگر با من ب:کالفه صورتشو برگردوند وگفت .. نگاهم کردرهی لحظه خچند
  ..افتهی جونت به خطر می اگر بمونیول..کنه

  
  ..جون من برات مهمه؟-
  
  .. کم رفتم عقبهی و دمی برگشت و نگاهم کرد که ترسنی دفعه همچهی
  

  ..ود نشسته بشیشونی پی رویظی غلاخم
  
  ..ه؟یمنظورت چ: خشم سرم داد زد با
  
  .. کردم خودمو نبازمی هم سعی از طرفیول.. تته پته افتاده بودم به
  
  ..فقط سوال کردم.. داشته باشم؟ی منظوردیمگه با..یچیه..ه-
  

به درخت پشت .. اوردمیاز کاراش سر در نم.. بودمدهیواقعا ازش ترس..فکش سفت شده بود.. جلواومد
  .. دادمهیسرم تک

  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

233

 ی تونجایمن و تو هر دو ا.. رو برات روشن کنمیزی چهیبذار : چشمام وگفت ی شد تورهی تمام ختی جدبا
قصد من فقط ..راهش رو هم بلدم..می کندای نجات پنجای که از اخوامیمن م..می افتادری گی لعنتی دره نیا

 نداره یتیحاال اگر جونت برات اهم..نهی به خاطر همیای با من بگمیوفقط نجات جونمونه واگر هم بهت م
 ی چیدیفهم.. بهت حمله نکرده باشنوونایتازه اگر قبلش ح..ی بمونارشی به استقبال کنجای همی تونیم

  ..گفتم؟
  

 ایپس حاال شما گوش کن جناب سرگرد ار: گفتم ی لب با لحن گرفته اریز.. چشمام بودی رونگاهش
 پس برات مهمه که سرنوشت ی بندی جمع میدار..درسته؟.. قصدت نجات جونه ماست یگیشما م..رادمنش

 برام منجون ..اره....ی بموننجای ای تونی متهی اهمی که اگر جونت برات بی هم گفتنویا..شهی میمن چ
 ی دونیم.. خبرمی که برام ارزش داره مادرمه که االن از حال و روزش بیزیتنها چ..زهی چنی ارزشتریب

  ..؟ی دونیم..؟تهی اهمیچرا جونم برام ب
  
 مدت بهشون عادت کرده نی ایتو..اشکام مهمون چشمام شد.. کنارش رد شدم وپشتمو بهش کردماز

  ..بودم
  
 یعنی ی کس رو نداشته باشچی های دننی ای مادرت سرطان داشته باشه و توی دونیم: بغض گفتم با
 وباهاش ی شونه هاش بذاری رو تا سرتوی کس رو نداشته باشچی هی بزرگنی به ایای تو دنی دونیم..؟یچ

  ..؟ی چیعنی یدرد ودل کن
  
 یم.. تونمی االن نمیول.. کردمی درد و دالمو با اون می همه ضهی بفهمم مادرم مرنکهی قبل از اتا

  .. که هست بدتر بشهینی ترسم ناراحتش کنم وحالش از ایم..ترسم
  

 حرف ها عقده شده نی ایهمه ..ردم کی میاحساس خفگ.. نرفت نیی پای گلومو قورت دادم ولی توبغض
مثل .. کردی دفعه سر باز مهی دلم و ی توختمی ریغم و غصه م رو م.. بودمیدختر تودار.. دلمیبود رو

  .. طاقتم تموم شده بودگهید.. بارون که با خدا حرف زدمری زشبید
  
 یم..؟ی چیعنی یشو بخر داروهای مادرت جلوت بال بال بزنه و تو پول نداشته باشی دونیم: ناله گفتم با

 مادرتو فراهم کنه ی تا فقط بهت قول بده داروهای ادم پست فطرت هوسباز بشهی زن ی از زور فقر بریدون
  ..؟ی چیعنی
  

  .. بودنییسرش پا.. ونگاهش کردمبرگشتم
  

 ی وقتم نمچی نگفته که هلیاونم به هزار دل.. گذرمیمن از جونم م..اره؟..؟ی چیعنی ی دونیم: زدم داد
نه به .. ترسم؟ی می من از خودکشی دونستیم..ارمی تونم به زبون بی که نمههیانقدر شوم و کر..تونم بگم

 ی خودکشنکهیبه ا..ایدنبه اون ..به خدا.. دارممانیمن هنوز ا..به خاطر عذاب پس از مرگ..خاطر مرگ
 ی منکاروی حتما ارهی خودم عهد کردم که اگر مادرمو ازم بگی با خودش عهد کردم با خدایول..گناهه

  .. چرا؟ی دونیم.. پامری زذارمی ممانمویا..کنم
  

  ..یزی از هر چیته.. بودیانگار خال.. نبوددای از نگاهش پیچیه.. سرشو بلند کرد و زل زد تو چشماماروم
  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

234

 نیچون تنهاتر.. کنمهی رو بعد از مادرم ندارم که بهش تکی کسچیچون ه.. کسمیچون ب: بغض گفتم با
 که ینه شغل.. دارم که بتونم خودمو زنده نگه دارمینه پول.. در انتظارمهزی چه چستیمعلوم ن..شمیم

  ..یچیه.. ندارمیچیه.. باشمدواریام
  

 و فی ادم کثهیبشم .. انگلهیبشم .. برم تو کار خالفدیبا.. مواد بفروشمدیبا.. کنمی خودفروشدی باپس
تا عمر دارم اه .. بچرخونم؟مویبا پول خون ادما زندگ.. تا خودم زنده بمونم؟رمیجون ادما رو بگ..پست
 که ی کسگهیم.. کنهنتیفر فالن کس خدا نگهیاون مادر نم.. پشتم باشه که به بچه ش مواد فروختم؟یمادر

  .. گرم بخورهنی به زمی کف دست بچه م الهذارهی مواد رو منیا
  

 ندارم وهنوز شتری سال ب18..بچه م من ی فکرکردی خودت نشستشی پدیشا.. بشهینجوری خوام ای نممن
 ی هایسخت.. مدهی ادم رنج کشهیمن .. وقت فراموش نکنچی هنویا.. جناب سرگردیول..شهی سرم نمیچیه
 دستاش و ها و گرفت تی و مامانم مدی لرزی که بودم دستام از زور سرما مکیکوچ.. رو متحمل شدمیادیز
 پول یچون حت.. قطعش کرده بودننی همی برامی بدمی کرد تا گرم بشه چون پول گاز رو نداشتیم

 که نهیاالن فقط تنها ارزوم ا.. روز افتادمنی تا االن که به اری بگنهایاز ا..می کپسول گاز بخرهی مینداشت
  ..نمیمادرمو بب

  
بهار ..یمنه واقع..خوده خودم.. منمنیا..؟ینی بیم.. چقدر بدبختم؟ینی بیم: زدم وگفتم پوزخند

  ..یساالر
  

 جونشو ایب..رشی بگایب.. به تودشی کف دستشو مذارهی که جونشو میکس: بردم جلو و داد زدم مودست
باور کن در .. منم خالص کنای بی اون گرگا رو خالصشون کردیگی مشبیهمونطور که د..گهی دایب..ریبگ

  ..ی کنیحق من لطف م
  
خم شده بودم و .. به شکمم گرفتم و دستمودمی کشغی که از زور درد جدی کشری سر دلم تنی دفعه همچهی

  .. کردمیناله م
  

مثل ..سرم به طرف جلو خم شده بود.. افتادم که سرگرد خودشو به من رسوند و بازومو گرفتی مداشتم
  ..دمیچی پیمار به خودم م

  
  .. دادمهی کرد نشستم و به درخت تککمکم

  
  .. کرده بود سی صورتمو خاشک

  
  ..ی بکشقی کن نفس عمیسع:گفت  ی به روم زانو زد و با نگرانرو
  
 کم هی.. اوردرونی کوله عسل و اب رو بیاز تو.. نداشتی ادهی فادمی کشی مقی هم نفس عمی هر چیول

  ..به طرفم گرفت..درشو بست و تکون داد.. توشختی هم اب ری دردار و کملی استوانی لهی تو ختیعسل ر
  

  .. بخورنویفعال ا..شهی نمهیخال چون معده ت ی بهت قرص بدم ولخوامیم.. بخورایب--
  
  .. خوردمی ازش گرفتم و کموانویل.. زدمی زور درد شکممو چنگ ماز
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  ..یشیبهتر م.. قرصو بخورنیا--

  
  .. اب وعسل خوردمشی مونده یبا همون باق.. ازش گرفتم و گذاشتم تو دهانمقرصو

  
روبه روم نشسته ..کردم چشمامو بازیاروم ال..  رفتیدلم ضعف م.. دادم هی به درخت تکسرمو

  .. چرا؟یول..نگاهش نگران بود..بود
  
  ..د؟ینگران: ناله گفتم با
  

  ..چطور؟: کرد وگفت زی رچشماشو
  
  ..مزاحمم؟ .. نی هم ناراحت نشرمی بمافتمی کردم اگر از زور درد بیاخه فکر م..یچیه-
  
به ..منو درک کنه.. بدهمیدار گشتم که دلی میکی اون لحظه دنبال یتو.. رو مظلومانه گفتم" مزاحمم "

  ..حرفام گوش بده و ارومم کنه
  

  .. نگاهم کردرهی خیکم.. بودیدی پر از ناامنگاهم
  

 معده ی براتیاسترس وعصبان..یاریبهتره به خودت فشار ن: وگفت نیی از چند لحظه سرشو انداخت پابعد
  ..ستیت خوب ن

  
  .. کنهی حرفا ارومم نمنی ایول-
  

  .. کنه؟ی ارومت میپس چ: گفت ی لحن خاص بلند کرد وباسرشو
  
  ..ی ارومم کنی تونی کنم تو میاحساس م..تو: دلم گفتم تو
  
 اون فکر یول.. تونه ارومم کنه؟ی که اون می چیعنی.. فکرم تعجب کردمنی بعد خودم هم از ایول

  .. خودم بخوامنکهیبدون ا.. ذهنمیناخداگاه اومد تو
  

  .. اثر قرص بوددیشا.. کردم حالم بهترهیاحساس م.. زبون تر کردملبمو با.. بود جوابشو بدممنتظر
  
  ..نکهیا..نکهیا.. باشه باهاش حرف بزنمیکی نکهی ا-
  

  ..؟ی چنکهیا--
  

  .. شد بهش بگمیروم نم..نیی انداختم پاسرمو
  
  .. کنم حالم بهترهیاحساس م..میبهتره بر..یچیه-
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  ..می کنیحرکت م..اگر واقعا حالت خوبه:گفت بعد هم از جاش بلند شد و.. لحظه نگاهم کردچند
  

  .. رو گرفتم و از جام بلند شدمدرخت
  

  ..؟یدی به من می قولهی--
  
  .. بودیلحنش جد.. تعجب نگاهش کردمبا
  
  ..؟یچه قول-
  

  ..گمیاول قول بده بعد م--
  

  .. بگهخوادی می دونستم چینم.. بودممردد
  
  ..بدم تونم قول ی که نمینجوریهم..نیاول شما بگ-
  

  ..بعد هم نگاهشو به من دوخت.. به اطراف انداخت ینگاه.. و سرشو برگردونددی کشقی عمنفس
  
  ..ی زنی حرف نمیدی ازمرگ و ناامگهیبهم قول بده که د: گفت ی حال جدنی و در عرای لحن گبا
  

  ..گه؟ی داره می چنیا.. شدشتری بتعجبم
  
  .. بدم؟ی قولنی همچدی بای چیبرا-
  

  .. خوامیت مچون من از--
  
  ..ن؟ی خوای رو میزی چنیشما چرا از من همچ-
  

  ..؟ی چکار دارلشیتو قول بده به دل.. بابایا: و گفت دی موهاش کشنی بی دستکالفه
  

  .. خواست؟ی ازمن میزی چنیچرا همچ..اوردمیاز کاراش سر در نم.. کردمسکوت
  

  .. چشم به من دوخته بودمنتظر
  
  ..؟یدیقول م-
  

  .. خوب نبود که باهاش کل کل کنمادیحالم هم ز..ستیدست بردار ن..م نداشتی اچاره
  

  ..یول..دمیقول م..باشه: زمزمه کردم اروم
  
  ..میبر..اری و اما نی ولگهید..سسسسسیه-
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 نی گفت ای به من میزی چهی..یی صداهی.. داشتمی حسهی..نگاهش کردم.. کرد به من و حرکت کردپشتشو

  ..گه؟ی احساسم درست میعنی..شهی مشیزی چهیجناب سرگرد 
  

 به خودم ی که توان از پاهام خارج شد و وقتدی درخت برداشتم و قدم اول به دوم نرسی تنه ی از رودستمو
  .. رو زانو افتادمدمیاومدم د

  
  ..فشارم افتاده بود.. رفت و حس نداشتم راه برمی مجیسرم گ.. کرد ی درد می کمدلم

  
  ..جلوم زانو زد..دی به طرفم دودنمی و با دبرگشت

  
  .. شده؟یباز چ--

  
  ..فکر کنم فشارم افتاده..پاهام حس نداره.. تونم راه برمینم-
  

  ..می خوری و به شب ممیشی معطل مشتری که بینجوریخب ا--
  
  ..معلوم بود کالفه ست.. سکوت نگاهش کردمتو
  

به محرم ونامحرم هم ..دارم خودم ی برادی عقای سرهی من نیبب: گفت حی به من دوخت و رک و صرنگاهشو
منم مجبور شدم عسل .. رودرک کردمتمونیوضع..ی به بازوم دست بزنی مجبور شدروزید..دمی متیاهم

 االن هم نکهیا..یول.. خودم بگنجونمی برایی جوراهی تونم ی هم منوی ایای دهانت تا بهوش بیبذارم تو
 باور یول..ستی دونم که دست خودت نیم..یای راه بی تونی دونم نمیم..ستیدرست ن..بخوام کولت کنم

  ..ستیاصال درست ن..شهیکن نم
  
من هم .. حرفاتون رو قبول دارمیهمه .. دونمیم: گفتم شدی مدهی که انگار ازته چاه شنیی صدابا

  .. مونهی راه مهیپس .. کنمی فکر مینجوریهم
  

  ..؟یچه راه: گفت عیسر
  
  ..ی و برنجای ای منو بذارنکهیا-
  

 سر یباز تو برگشت.. راه حل نشون دادنتنی با ایخسته نباش: گفت ی بلندی با صدابای از قبل تقر ترکالفه
  ..پس روش حساب نکن..ستی نی شدنی کارنیهمچ.. اول؟یخونه 

  
  ..رهی مجی کنم سرم داره گیهمه ش احساس م.. تونم راه برم؟یمن که نم..م؟یپس چکار کن-
  

 ی بگه ولیزی چهی خواد ی خوندم که می حالت صورتش ماز..دستاشو مشت کرده بود.. کردسکوت
  ..باالخره سکوت رو شکست ..مردد
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 ستی نیادی ززیچ.. راه نباشهشتری ساعت ب3 ای 2 دیتا روستا هم شا.. درسته؟می افتادری گنجایمن و تو ا--
اون ..ونم کولت کنم تی هم نمیاز طرف.. تنها ولت کنمنجای تونم تورو ایمنم نم..یای راه بی تونی تو نمیول

  ..پس.. که برات گفتمیلیهم به دال
  
  ..؟یپس چ-
  

  .. کهنهیاون هم ا.. مونهی راه برامون مهیفقط ..پس: گفت ی ارومی وبا صدانیی انداخت پاسرشو
  

  ..دی کشی عذاب میی جوراهیانگار .. کردمی رو کامال حس مدشیترد.. کردسکوت
  
  ..؟یچه راه..گهی دنیخب بگ-
  
  ..ی من بشی غهی صنکهیا: گفت عی تند وسریلیشو بلند کرد و خ دفعه سرهی
  

قدرت حرف زدن ..خشکم زده بود..یاونم با چه سرعتـــ.. برق از تنم عبور کردانیانگار جر.. شدمشوکه
  .. بهم وارد کرده بودیشوک بد..هم نداشتم

  
 ی کنم ولیکامال درکت م..ی رو قبول کنیزی چنی همچی تونی برات سخته و نمدونمی منیبب: تند گفت تند

 که ییبه خدا.. ماستی هر دوی ساده ست که فقط و فقط به خاطر راحتتی محرمی غهی صهی نیباور کن ا
 نی خاطر انیهم خورم که فقط به یقسم م.. خورم قصد سواستفاده ازت رو ندارمی سرمونه قسم میباال

  ..باور کن.. رو دادمشنهادیپ
  

  .. باورش برام سخت بودی کردم ولیدرک محرفاشو .. شوک بودمی توهنوز
  
  .. هم سرگردنباری اارشیاون بار ک.. بشم؟غهی صدی بار دوم بای برایعنی
  
 تو ی جورچی هیول..می که داشتی خودمونه و اعتقاداتی راحتیدرسته برا.. بکنمنکاروی تونستم اینم.. نه

  .. رفتیکتم نم
  

  .. سختیلیخ.. برام سخت بودقبولش
  

  ..منتظره جواب من..ر بود منتظنگاهش
  

  .. باشدیمشترک مورد نظر خاموش م--
  
 ورود ی که به در اتاقش خورد اجازه ی تقه ای صدادنیبا شن.. پرت کردزی می را روشی حرص گوشبا

  ..داد
  

  ... داد یسالم نظام.. وارد اتاق شدی حشمتستوان
  
  .. به جلو خم شدیکم..شت  گذازی می بلند شد ودستانش را روی صندلی از رودنشی با ددینو
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  ..؟ی نداردیخبر جد-
  

  .. قربانریخ--
  

  .. انداختشی صندلی داد و خودش را رورونی را بنفسش
  
  .. رو خب جستجو کننمارستانی دادگاه تا بری مسدی گروه رو بفرستهی.. خبیلیخ-
  

  ..می کردنکاروی قربان قبال ایول--
  
  ..یشتریقت ب با دنباریا..دیدوباره جستجو کن.. دونمیم-
  
  ..اطاعت قربان-
  
  ..ستادی بلند شد وکنار پنجره اشی از جادینو.. اتاق خارج شداز
  
 یمادر بهار ب.. بوددهی کس انها را ندچیه.. از دادگاه خارج شده بودندی و بهار ساالرای که ارروزی داز
  .. گرفتی کرد وسراغ دخترش را می میتاب
  
 ی دو روز نمیکی ناتمام در مورد پرونده ش فعال تا ی کارهای سرکیام  انجی به او گفته بود بهار برادینو

  ..ادیتونه ب
  
 مارستانیهنوز هم ب..دلش ارام وقرار نداشت..مادر بود..د؟ی توانست به او دروغ بگوی می تا کیول

  .. خوب نبودچیحالش ه.. بودیبستر
  

  .. دوخترونی را از پنجره به بنگاهش
  
  ..ن؟ی تو زمی بریاب که نشد..؟ییو کجاپسر ت: لب زمزمه کرد ریز
  

 دنی با دی کس را نداشت ولچی هیحوصله ..تلفن همراهش زنگ خورد..دی کششی موهانی بی دستکالفه
  .. مجبور شد جواب بدهدشانی خانه یشماره 

  
  ..سالم مامان جان..الو-
  

  ..؟یدی جواب نمتویچرا گوش..سالم پسرم--
  

  ..دمی بود نشنلنتیرو سا..شرمنده--
  

  .. خاموشه؟شیچرا گوش.. چطوره؟ایار.. مادر؟یخوب--
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  .. بدهد؟یحاال چه جواب..دی کشقی عمنفس
  
  ..تیرفته مامور.. هم خوبهایار-
  

  ..کجا؟..ت؟یمامور--
  

  .. فکر کرد یکم
  
  ..اصفهان-
  

  .. مادرش پر از تعجب شدیصدا
  

  .. رفته؟یک..اصفهــان؟--
  
  ..روزید-
  

  ..؟یگی به ما می اصفهان تو االن دارتی رفته مامورروزی دایار--
  
  ..وقت نشد زنگ بزنم.. کم شلوغ بودهیسرمون ..شرمنده مامان-
  

  ..حالش خوبه؟..ادهی دونم کارت زیم..اشکال نداره مادر--
  
  ..خوبه-
  

  .. خاموشه؟شیپس چرا گوش--
  
  .. بودهی شبشتری ب به پوزخندی کرد لبخند بزند ولیسع.. مادرش کالفه شده بودی در پی پی سوال هااز
  
  .. روشن کنهشوی تونه گوشیحتما نم..تهیخب مامان جان گفتم که تو مامور-
  

 گهیم..استی نگران اریلیطفلک خ..رهیاگر بهت زنگ زد حتما بهش بگو با هما تماس بگ..باشه پسرم--
  ..دهی دی خواب بدشبید
  
  ..؟یچه خواب: گفت ی کنجکاوبا
  

  ..فقط گفت بچه م سرگردون بود و حالش هم خوب نبوده.. نگفتیزی بهش گفتم به من چیواال هر چ--
  
  ..فکش منقبض شده بود.. دستش را مشت کرددینو
  

  ..؟ی شنوی مادر صدامو مدینو..الو--
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  .. برمدیبا..د؟ی نداری کارگهیخب د..دمیبله مامان شن-
  
  ..مواظب خودت باش..خدا پشت وپناهتون باشه..نه پسرم-
  

  ..نیبه خاله سالم برسون..نطوریشما هم هم--
  

  ..خدانگهدار..حتما پسرم--
  
  ..خداحافظ-
  

 ی سرگردان است نگرانش مای بود اردهی خاله ش خواب دنکهیا..در فکر فرو رفت.. را قطع کردیگوش
  ..کرد

  
  ..؟یید اخه تو کجا: و داد زد دی کوبزی می رومحکم

  
 کنند ناراحت دای از انها پینسته بودند اثر نتوانکهیاز ا.. بودیعصبان.. دستانش گذاشتی را روسرش

  ..وکالفه بود
  
  .. کردی کرده بود وبه بهار نگاه مهی تکی به درختایار
  

 داد که استرس یحرکاتش نشان م.. را در هم گره زده بود فشیانگشتان ظر.. انداخته بودنیی را پاسرش
  ..دارد

  
 کی ی کرده بود ولشنهادی راه را پنیدون قصد ا بنکهیبا ا.. زده بودجانیخودش هم ه.. دادی او حق مبه

  .. بودجانی هشترشیب.. ترس نبودنباریا.. داشتیحس
  
 نداشته یشروی فرصت پنی از اشی حس نوپا را در دلش سرکوب کند تا بنی بود که انی قصدش ای طرفاز

  .. دادی میشنهادی پنی همچکی از انطرف خودش یباشد ول
  

 یزمان.. زخمشیشست و شو.. چشمانش بودی شده بود جلوکی به بهار نزد مدتنی ای که توی لحظاتتمام
 ریکامال دستان سرد بهار را به طور غ.. زدی که بهار به طناب گره میوقت..که عسل به دهان او گذاشته بود

  .. در دست داشتمیمستق
  
 یاس به سراغش م شود همان احسی مکی هر بار که به بهار نزددی دیم.. طاقتش تمام شده بودگری دیول
  .. حال قابل لمسنی در عیول..  مبهم بودشیچون برا.. گذاشتی نمشی رویاسم..دیا

  
 تی موقعنیدر چن.. بند بودی پادی عقای سرکی به ی نبود ولدیانچنان مق.. از سر لذت باشد دی ترسیم

 نیچه اول..ود بهار بود هم که داشت با خیهر تجربه ا.. دختر تنها باشدکی هم قرار نگرفته بود که با ییها
چه االن که .. نجات داده بودرا لبان بهار گذاشته بود و جانش ی که لبانش را به روایبرخوردشان کنار در

  .. بودندکیناخواسته کنار هم قرار گرفته بودند و به هم نزد
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 بود و خودش.. کردی فرق متی االن موقعیول.. بوددهی را در خود ندی حسنی چننی تا قبل از اایار
  ..زهی غریهر دو دارا..هر دو تنها..بهار

  
 یدلش م.. از سر لذت استنی احساس گناه کند که اردی گی که دست بهار را می نداشت وقتدوست

چون ان موقع بهار .. ان نگذاردی افتاد الاقل اسم لذت به خاطر هوس روی اتفاقنیخواست اگر هم چن
 مان موارد قبل ه..ردی شد که عذاب وجدان بگیاعث نمب.. دست زدن به اونیبنابرا.. شدیمحرمش م

  .. فرق کرده بودتی االن موقعیول..ناخواسته بود
  

 نی چندینبا.. استادی زشانی دانست تفاوت سنیم..ردی بهار بگگنی نداشت نگاهش را از صورت شرمدوست
 ی تر میم قو حس هنی کرد ایهر وقت که نگاهش م.. دست خودش نبودیول.. به او داشته باشدیحس
  ..شد

  
  .. توانستی نمی خواست سرکوبش کند ولیم
  

  .. شودنینچنی خواست ای ازته دل نمچون
  
  .. ذهنمو حرف سرگرد پر کرده بودیهمه .. کل دل دردمو فراموش کرده بودمبه
  

  .. ندارمی چاره ادمی دی کردم می فکر میهر چ..نیی نشسته بودم و سرمو انداخته بودم پانی زمیرو
  

 نی ای تونیاگر م..ری االن بگنی رو هممتیتصم..ی و فکر کننجای اینی که بشمیوقت ندار :دمی شنشوصدا
فقط زودتر ..می کنی راه حل منو عملمی مجبوری تونی اگر نمیول.. که خب بسم اهللای کنیهمه راه رو ط

  ..جواب بده
  

  .. بودیصورتش جد..ود  نشسته بشیشونی پی رویاخم کمرنگ.. سرمو بلند کردم و نگاهش کردماروم
  
  ..دیتا چه مدت با..تا-
  

  ..دیخودش منظورمو فهم.. شد بپرسمیروم نم.. ندادمادامه
  

  ..م؟ی باشغهی تا چه مدت صی بگیخوایم--
  

  .. تکون دادمسرمو
  

  .. کنمی مشی کارهی روستا و بعد من میریم..می کندای که نجات پیتا وقت--
  
  .. تا چه مدت؟یعنی-
  
  .. روزه5ر من نظ.. دونمینم-
  
  ..شم؟ی روز بهش محرم م5 من تا یعنی.. روز؟5: که اون نشنوه گفتم ی لب جورریز
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  ..؟ی گفتیزیچ--

  
  ..فقط.. نگفتمیزیچ..نه: بلند کردم وگفتم سرمو

  
  ..؟یفقط چ--

  
  ..ست؟ی نادی روز ز5پنج -
  

  ..گهیسوال کردم د.. گفتم؟یخب مگه چ.. تو همدی کششتری باخماشو
  

  ..یخود دان..دی روز طول کش5 هم تا همون دیشا..می کرددای تا فردا نجات پدیشا..مال دادممن احت--
  

 تی محرمهی خودم گفتم خب شیپ.. کنمی همه فکر منی نکرده ایحاال خوبه ازم خواستگار.. بودممردد
  ..ساده ست

  
 خواستم زخمشو یکه م یچه وقت.. باردستمو به تن وبدنش زدم5 از شتری تا حاال شمارش کردم بروزی داز

  .. بودمدهی بودم و بازوشو چسبدهی که ترسیپانسمان کنم و چه زمان
  

  ..گهی دمیشی خالص منجایباالخره از ا..ستی نیزی روز که چ5 پنج
  

  .. ندارمیمن حرف..باشه: گفتم ی بلند کردم وبا لحن ارومسرمو
  

 سرمو عیسر..ن تو هم گره خوردسرشو چرخوند و نگاهمو..به صورتش نگاه کردم.. کنارم نشستاومد
  ..نییانداختم پا

  
  ..؟یحاضر--

  
  ..بله-
  
  ..می رو خوندغهیص
  

من قبال .. داشتمجانی هیخودی دونم چرا بینم..رونی بمی که تموم شد هر دوتامون نفسامونو دادنیهم
  .. رو نداشتمی حسنی همچی شده بودم ولارشیمحرم ک

  
  .. جاش بلند شداز
  

  ..مین حرکت کدی باگهید--
  

  .. بلندشم که دستشو به طرفم دراز کردخواستم
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  .. شدی نمدهی صورتش دی توتی از اخم و عصبانی اثرگهید..لبخند به لب داشت.. کردمنگاهش
  
 ی فکر نمینجوری وجه اچی به هی کنم ولی بار اولم نبود لمسشون منکهیبا ا.. به دستش نگاه کردمدی تردبا

  .. کنهیکه دستم با دستش برخورد م باره نی اولیانگار برا..کردم
  

  .. رو کنار گذاشتم ودستمو بردم جلودمیترد
  

  .. گرم ومردونه ش گرفتی دستای سردمو تویدستا
  
  .. جام بلند شدماز
  

  ..می بودستادهی هم ای روبه رومستاصل
  

  ..با تعجب نگاهم کرد.. عقبدمی باز کرد که ناخداگاه خودمو کشدستاشو
  

  .. شد؟یچ--
  

  ..حاال چم شده؟.. شدمی نمدی سرخ و سفینجوری بهش محرم بشم انکهیتا قبل از ا..نیینداختم پا اسرمو
  
  ..؟ی چکار کنی خوایم-
  

  ..گهی خوام کولت کنم دیخب م.. که چکار کنم؟میمحرم شد--
  
  .. نهیوا-
  

  ..چرا؟: از زور تعجب گرد شد چشماش
  
  ..خب ..خب-
  

  .. اورده باشمی بهونه اهی مثال خواستم
  
  ..ادی بهش فشار مینجوریا..هیبازوتون زخم: بازوش اشاره کردم وگفتم به
  

  ..نه؟ی همتی اصللی دلیمطمئن: نگاهم کرد وگفت مشکوک
  
  ..اره-
  

  ..ادی کنم که به بازوم فشار نی کولت می جوریول--
  
  ..د؟ی دونیاخه م..نــه-
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  ..هی از چدمی برد که تردینگار پا..؟ی کنیچرا انقدر من و من م..گهی بگو و خودتو خالص کن دخب
  
  .. کنهی به شونه م تکای خب بیلیخ-
  

  ..میشونیدستمو گرفتم به پ.. رفتیاهیکه دوباره چشمام س.. خوادی بگم نه نمخواستم
  

  ..حالت خوبه؟--
  
  ..رهی مجیسرمم گ..ضعف دارم..نه-
  

 محرم نی همیمگه برا.. کنمبذار کمکت..؟ی کنیدختر چرا انقدر لج م: وگفت رونی با حرص داد بنفسشو
  ..م؟ینشد

  
  ..چرا..خب: دادم گفتم ی ماساژممویشونی که چشمام و پهمونطور

  
درضمن ممکنه سر وکله ..می وقتمون رو هدر دادی هم کلنجاشیتا هم..افتی حرف نزن و راه بگهیپس د--

  ..پس زود باش.. بشهدای ودارو دسته ش هم پارشی کی
  

 دموی تردی جورهیباالخره  ..میمثال محرم شده بود.. کردمیدست دست م داشتم خودیب.. گفتی مراست
  ..کنار گذاشتم وقبول کردم

  
  ..کمرمو سفت گرفت ..مردمی خدا داشتم میوا.. اورد جلو و دور کمرم حلقه کرددستشو

  
  ..دستت رو بنداز رو شونه م--

  
 نی ای چرا منو تویوا.. لبوسرخ شده بودم در حد.. کردمی وجه نگاهش نمچیبه ه.. کارو کردمنیهم

  .. خدا جون؟یدی قرار متیموقع
  
 گهیقلبم که د.. داغ کرده بودمی اجرپزی حاال در حد کوره دمای لرزی مدی االن از زور سرما مثل بتا
  .. پامی جلوافتهی م رو بشکافه و بنهیکم مونده بود س..یچیه
  

پاهام جون ..میحلقه کرده بود راه افتاد داد و دستشو دور کمرم ی که منو به خودش فشار مهمونطور
اگر سفت منو نگرفته بود .. بندازم رو شونه شموینیمجبور شدم سنگ.. تونستم درست راه برمینم..نداشت 

  .. شدمی منیبا مخ پخش زم
  

  ..می کردی طینجوری رو همی ساعت1 بایتقر
  
 ی حس خاصهیغلش بودم تموم مدت که تو ب..خودش هم روبه روم نشست..نمیکمک کرد بش..ستادیا

اونو انکار کنم قلبمو .. تونستم انکارش کنمینم.. بودنیریبرام ش..ی حس گرم و خواستنهی..داشتم
  .. کنه رو چکار کنم؟ی می تابی م داره بنهی سی که توینیا..؟یچ
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 ادیزروم ..لبمو اروم گاز گرفتم.. یواااااااا.. خوش گذشته بودی به من که حسابیول.. زد ی نفس منفس
  ..شده ها

  
فکر بد .. خوش گذشته بوددی کشی لحاظ که خسته نشده بودم و اون منو منیاز ا.. نه از اون لحاظحاال
  ..نکن 

  
  ..؟ی خوریم: اب رو در اورد وگفت یبطر

  
  ..یمرس..نه-
  

  .. قلوپ خوردهی.. تکونش دادیکم
  

  ..تسی توش نشتری چند قلوپ بیبه اندازه ..شهیابمون هم داره تموم م--
  
  ..م؟ی رسی میبه نظرت ک-
  

  ..گهی ساعت د2 کنم یفکر م--
  
  .. نا ندارمگهیمن که د-
  

  .. زدی کرد ولبخند خاصنگاهم
  

  .. بگم؟یپس من چ..تو که جات بد نبود--
  

  ..؟یاوردی به روم نمشدی میحاال چ..نییسرمو انداختم پا.. سرخ شدمدوباره
  
  ..ن؟ی شدتیاذ-
  

  .. زد نگاهش هم به من بودی که لبخند میدر حال..دمسرمو بلند کر.. مکث کردیکم
  

  .. نشدمتیاذ..نه--
  

  .. نگفتمیزی دادم و چلشی تحوی محولبخند
  

  ...بهار--
  

 نطوری هم من ادیشا.. کردی فرق منباری ایتا االن هم چند بار اسممو به زبون اورده بود ول..دی لرزقلبم
  .. کردمیفکر م

  
  .. نگاهش کردممنتظر
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  ..؟ی داریبدونم االن چه احساس شهیم--
  
  ..؟یدر مورد چ-
  

 مجبور مونی راحتی وبرامی افتادری جنگل گنی ای تونکهیا..گهی دنیهم: به اطرافش انداخت وگفت ینگاه
  ..؟ی داریاالن چه حس..می به هم محرم بشمیشد

  
  ..ردم کی می شده بود بازجادی مانتوم ای لبه های که به خاطر پاره شدن رویی هاشهی ربا
  
  ..می شدرشی اتفاق بوده و هر دو ناخواسته درگهی کنم همه ش یفکر م.. دونمیخب نم-
  

  ..ستی حکمت نی کار خدا بچی هگمی من میول: لب گفت ری تکون داد و زسرشو
  

  ..میافتی بری گنجای توش بوده که من و تو ایحتما حکمت: کرد و ادامه داد نگاهم
  
  ..؟یچه حکمت-
  

  ..می بعد بفهمدیشا.. دونمینم:نه ش رو انداخت باال وگفت شو.. گرفتنگاهشو
  
  ..میبر:بلند شد و گفت .. نگفتمیزیچ
  

  ..حالم بهتره..امیخودم م.. خوادینم: که گفتمرهیخواست دستمو بگ.. هم از جام بلند شدممن
  

  ..؟یمطمئن--
  
  .. کنهی کم دلم درد مهیفقط ..اره-
  

  ..میبر..می بخوریزی چهی می تونی روستا ممیزودتر برس--
  

 ی متوجه بشه که دلم درد مذاشتمینم.. زدمیبا دست به دلم چنگ م.. کردمی حرکت مکنارش
  .. داشتمیدی ضعف شدی رفت ولی نمیاهی چشمام سگهید..دمی کشیخودمو به زور م..کنه

  
  .. پاتو بپایجلو--

  
  ..؟ی چیبرا-
  

  ..مار--
  

  ..مار؟..م:با ترس گفتم ..سادمی واسرجام
  

  ..نگاهم کرد ..سادی هم وااون
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 نگفتم که نویا..چه درنده و چه خزنده.. توش هستییوونای حنی که همچهی جورنجای اتیخب موقع..اره-

  ..ی حواستو جمع کندی االن خودت بای حواسم بهت بود ولیاون موقع با من همقدم بود..یبترس
  
 خدا یوا..مـــــار؟؟؟؟؟.. راه برمییا تنهستمی نی بغلم کن من راضایب..قربون مرامت : دلم گفتم تو
  .. کم داشتمنویهم
  

واال .. طرفمادی نشه بدای مار سر وکله ش پهی دفعه هی که دمیی پای پامو می جلویچهارچشم..می کردحرکت
  ..به خدا شانس که نداشتم

  
  .. رو بغل پام حس کردمیزی چهی لحظه سرمو بلند کردم که همون موقع هی
  
  .. دهانم گرفتم یتمو جلو و دسدمی کشغی جهی
  
  ..مار..مار..م: لکنت گفتم با
  

  ..به طرفم اومد..ستادی اسرگرد
  

  ..حرکت نکن--
  
  ..نیهم.. چندتا سنگ بود هی.. نبودیچیه.. چوب از کنار درخت برداشت وبرگ هارو کنار زد هی
  

  ..مار کجا بود؟.. که سنگهنایا: وگفت دی کشیقی عمنفس
  

  .. رفتهدیخب شا..خب--
  

  .. هوا اومد جلو ودستشو دور کمرم حلقه کردیب.. وسرشو تکون داددیخند
  

  .. شدمشوکه
  
  ..؟ی کنیچکار م-
  

  ..ی زنیکمتر توهم م.. بهترهیبا من باش ..شهی نمینجوریا--
  
  .. ولم نکردیول.. کنار دمی حرص خودمو کشبا
  

  ..مطمئنم مار بود.. من توهم نزدمیول--
  

  ..افتیبحث با من راه ب جر و یبه جا..یحاال هرچ--
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کم کم خودم باهاش همراه ..دوباره همون حس اومده بود سراغم..دی کشی منو دنبال خودش مبایتقر
  ..شدم

  
  ..دستتو بنداز رو شونه م--

  
  .. خوبهینجوریهم-
  

  ..؟یای راه می دارلکسیمن دستمو انداختم دور کمرت تو هم ر.. پارک؟میمگه اومد--
  
  ..گفتم که حالم خوبه.. کنه؟ی مریی وسط تغنی ایبندازم رو شونه ت چخب مثال اگه دستمو -
  

  ..یهر جور راحت.. کنهی نمریی تغیزیچ--
  

  ..تعجب کردم.. برداشتدستشو
  

  ..ستی نی مشکلگهی دای من راه بیشونه به شونه ..حالتم که خوبه..یای راه بی تونیخودت که م--
  
  .. بودیلحنش معمول.. نبود همیعصبان.. گفتی رو با اخم و تخم نمنایا

  
  .. نگفتم و کنارش حرکت کردمیزیچ
  

حاال بماند که از ترس مار صدبار سکته رو زدم و از زور .. بود گذشتی ساعت هم هرجور2 نی اباالخره
  ..درد هزار بار مردم و زنده شدم 

  
  .. حالیخسته و ب..می هر دو خسته بودیعنی.. هم خسته شده بودسرگرد

  
  ..روستا از اون فاصله هم معلوم بود..میستادیا تپه هی یرو
  

  ..میدیباالخره رس..خودشه--
  
  ..م؟ی کرددای نجات پیعنی: گفتم ی خوشحالبا
  

  ..ایدنبالم ب..اگر خدا بخواد اره: کرد و گفت نگاهم
  

 ی کرد وحالشو می شد به سرگرد سالم می از کنارمون رد میاز بدو ورود هر ک..می روستا شدوارد
  .. دادی که لبخند به لب داشت جوابشونو می باز در حالیسرگرد هم با رو..دیپرس

  
 گنی خودشون مشیالبد پ.. زدی موج میادی نگاهشون تعجب زیتو.. کردنی نگاهم می جورهی همه یول
  .. همراه سرگرد اومده تو روستا؟هی دختر کنیا

  
  ..خونگرم و مهمان نواز..هییخدامرد مومن و با ..مهیاسمش کدخدا رح.. کدخدای خونه می بردیبا--
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  .. شناسه؟ی روستا رو منی دوست داشتم بدونم از کجا ایلیخ.. کردمی دقت به حرفاش گوش مبا
  

  .. افتاده؟نجای گذرش به ای چطوراصال
  

  .. شناسنشی خوب میلی روستا هم خی اهلانگار
  

  .. روستا بودی باالبای کدخدا تقری خونه
  

  .. زن اومدهی یصدا..دیچند بار به در کوب..ستادی ای در چوبهی ی جلوسرگرد
  

  ..ه؟یک--
  

  ..باز کن ماه بانو :سرگرد
  

   ..هیمی قدیلیمعلوم بود خ.. باز شدیژی قی با صدادر
  
 سرگرد لبخند دنیبا د..ستادی درگاه در ای سرش داشت توی که چادر روی سبزه رو در حالانسالی زن مهی

  ..زد
  

  ..؟ی خواین ناخونده نممهمو..سالم ماه بانو :سرگرد
  

صاحب خونه .. پسرمیستیتو که مهمون ن..مهمون خونده و ناخونده نداره..یخوش اومد.. سالم پسرم--
  ..بفرما..بفرما تو..یا

  
سرگرد هم ..  و رفتم تونییسرمو انداختم پا..سرگرد اشاره کرد که من اول برم تو.. در کنار رفتی جلواز

  ..پشت سرم اومد
  

  ..ماه بانو با لبخند زل زده بود به من..ردم  بلند کسرمو
  
  ..سالم-
  

  ..دی خداروشکر شنی اروم بود ولیلی خصدام
  
  .. طرفم اومد وبغلم کردبه
  

  ..یخوش اومد..سالم دخترم--
  

  .. شدرهی از خودش جدا کرد ودوباره بهم خمنو
  

  ..زمی تو عزیچقدر خوشگل..هزار ماشااهللا..ماشااهللا --
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  ..؟یپسرم پس چرا خبرمون نکرد : به سرگرد گفترو
  

  ..نطوریمن هم هم.. با تعجب نگاهش کردسرگرد
  

  .. ماه بانو؟یچه خبر :سرگرد
  

مبارکت باشه ..ن؟ی خوردیی رو تنهااینیریش.. قرص ماهونیا: بانو با لبخند به من اشاره کرد وگفت ماه
  ..پسرم

  
  .. ما باز مونده بودی هر دودهان

  
  .. کهنجوریماه بانو ا :دیاروم خند کرد وی تک سرفه اسرگرد

  
  .. باعث شد حرفشو قطع کنهی مردونه ایصدا

  
  ..یخوش اومد..جناب سرگرد..نجاستی ای کنیبه به بب--

  
  .. زد و به طرفش رفتی اون مرد لبخند گرمدنیسرگرد با د..می وبه پشت سرمون نگاه کردمیبرگشت

  
  ..سالم کدخدا :سرگرد

  
  .. بغل کردن گرویهمد

  
  ..؟یراه گم کرد..یصفا اورد..سالم پسرم --

  
  ..میواقعا راهمونو گم کرد..ی رو درست گفتنباریا..اره کد خدا: و گفت دی اروم خودشو کنار کشسرگرد

  
  .. واروم سالم کردمنییبا خجالت سرمو انداختم پا..کدخدا نگاهم کرد.. من اشاره کردبه
  

  ..یخوش اومد..سالم دخترم--
  

 ی جلونجای انیای دونستم میاگر م..ی ازدواج کردینگفته بود..مبارکت باشه پسرم: به سرگرد گفت رو
  .. کردمی می گوسفند قربونایپاتون گاو 

  
  ..من که..هی چه حرفنینه کدخدا ا: وگفت دی خندسرگرد

  
  .. دختر جوون بودهی.. باعث شد سرگرد ادامه ندهی نازک ودخترونه ای صدانباریا

  
  ..ایسالم اقا ار--
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 ییبای و زفی وصورت ظریچشمان اب.. ساله 24 ای 23 بای دختر جوون تقرهی..می دو نگاهش کردهر
  .. بوددهی پوشدی سفنی جهی و ی سارافن ابهی..داشت

  
 ی روستا عبور می از تومی داشتیاخه وقت.. خوردی روستا نمنی ای به دختراپشیت.. کرده بودمتعجب

 بود نه ی شهرنی اپیت.. بودندهی لباس نپوشینجوریاصال ا..بودم دهی رو دنجای ای چند تا از دخترامیکرد
  ..ییروستا

  
  .. لبخند به سرگرد زل زده بودبا
  

  ..نیینجای دونستم شما هم اینم.. خانمایسالم در :سرگرد
  

 روستا هستم باز ی توی روز2..دمیدرسته امروز رس: گفت ی بود با لحن خودمونای دختر که اسمش دراون
  ..تهران گردم یبر م

  
  .. نگفتیزی سرشو تکون داد و چسرگرد

  
  .. تونییبفرما..ن؟یستادی انجایچرا ا :کدخدا

  
سرگرد جلو رفت و منم پشت سرش ..ماه بانو دستشو پشتم گذاشت و تعارف کرد برم تو.. داخل اشاره کردبه

  ..بودم
  

  .. کرد لبخند بزنهیسع.. و با لبخند سالم کردمستادمی اای دریجلو
  

  .. تونییبفرما..سالم--
  

تعارف ..برو تو دخترم: گفت عیچون سر..دی فهمنوی مادرش هم ایحت..هی بود لبخندش مصنوعتابلو
  ..مهمونامون خسته ن..اری بی مادر برو چاایدر..نکن

  
  ..میریمی ممی رسما دارمی کاش خسته بودیا: دلم گفتم یتو
  

  ..د صدام زد که سرگرنمی دونستم کجا بشی بودم و نمسادهی در وایجلو
  
  ..نجای اایبهار ب-
  
  .. اونا سرخ شده بودمی رهی نگاه خریز..کدخدا و ماه بانو با لبخند نگاهمون کردن.. کنارش اشاره کردبه
  

  .. سرگرد نشستمکنار
  

  ..شااهللای انیخوشبخت بش: بانو ماه
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فکر ..شت کرده بودن خونه درموردمون اشتباه بردانی اهی کدخدا اهالی همون بدو ورودمون به خونه از
  ..می کردن من و سرگرد زن وشوهریم
  
  .. زدی برعکس داشت لبخند میول..  نه؟ای گهی میزی چنمی سرگرد نگاه کردم تا بببه
  

  .. نگویچی هیعنی کارش نی بگم که نامحسوس زد به بازوم که ایزی چهی لب بهش ری اروم زخواستم
  

  ..م؟یستیچرا بهشون نگفت ما زن وشوهر ن.. خفه شدممنم
  

  .. کن پسرمفیتعر..نورایخب از ا :کدخدا
  

.. دی به سرگرد رسنکهیتا ا.. پدرش گرفت و بعد هم مادرشیجلو.. وارد شدی چاینی با سای موقع درهمون
  .. بهارالی خیب.. کنم؟ی توجه منیحاال چرا من انقدر به ا.. رو گرفت جلوشی چاینیلبخند زد وس

  
  .. کنم نوش جونتونیخواهش م: لب گفت ریاون هم ز..ت رو برداشی تشکر کرد وچاسرگرد

  
 ی رو برداشتم و با لبخند ازش تشکر کردم ولیمنم چا.. بفرما نزدهی ی من ولی رو گرفت جلوینی سبعد

  .. دادلمی لبخند کمرنگ تحوهیاون فقط 
  
  ..زدا یمشکوک م..چطور فقط بلده به سرگرد بگه؟.. نوش جانی که به منم بگشهی ازت کم نمیزیچ
  

 که سرگرد شروع کرد به حرف زدن نگاهش نیهم..  به من انداخت ی مادرش نشست و نگاه کوتاهکنار
  .. شدرهی اون و بهش خی رودیچرخ

  
 یتک و تنها تو..می روستا که تصادف کردمی اومدی ممی و داشتمی جاده بودی من و خانمم توروزید :سرگرد

 می خودمونو برسونمی تونستنی همیمن راه رو بلد بودم برا.. بده نبود که نجاتمونی و کسمیدره افتاده بود
  .. بودنیخالصه ش هم..به روستا

  
  .. بود؟یبا ک!!!!گفت من و خانمم؟.. منو جمع کنهادی بیکی..  خودی که جاهیبق
  

به من .. با من بود؟یعنی.. دره افتاده بود؟ی هم توی اگهی از تو و سرگرد مگه کس دری به غوونهی دخب
  .. خانمم؟گهیم
  

 ی دهانتو ببند داریعنیدوباره نامحسوس زد به بازوم که .. نگاهم کردی چشمریز.. باز مونده بوددهانم
  ..یدی میسوت

  
سر .. هنوز تو شوک بودمشیی خدایول.. زدمی لبخند زور زورکهی هی جمع و جور کردم و رو به بقخودمو

  !.. من زنشم؟گهی اوردم چرا میدر نم
  

 هنوز ی هم نگاهش نگران شد ولایدر.. اروم زد تو صورتشمی گفت تصادف کردایون اول که ار بانو همماه
  .. کردیبه سرگرد نگاه م
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  .. نشد؟تونیزی نکرده چییخدا..ن؟یپسرم االن سالم..یعجب اتفاق: گفت ی با نگرانکدخدا

  
خداروشکر ..رفت خانمم درد گی شد و پای زخمیفقط بازوم کم..نه: زد وگفت ی لبخند کمرنگسرگرد

  ..میدی ندی جدبیاس
  
 یخوب بود ول.. شدمی می حالهی خانمم گفتی که منیهم..خب نگو جانه من.. گفت خانممنی خدا باز ایا

  ..گنگ بود
  

  ..نجای اادی زنم دکتر بیزنگ م.. نشدهتونیزیخداروشکر که چ :کدخدا
  

  .. رو برداشت و شماره گرفتیگوش
  

  .. مگه تلفن هم دارن؟نایا: کنار گوش سرگرد گفتم اروم
  
  .. ندارنی اهالی همه یول..  تلفن دارنگهی دی چند جاهی و مطب دکتر و مدرسه و نجایا: لب گفت ریز
  

ماه بانو با لبخند نگاهمون .. گرفتیکدخدا داشت شماره م..به تک تکشون نگاه کردم.. تکون دادمسرمو
 زنه ی مشکوک منی اگمیمن م..اخماش تو همه؟اوا چرا ..ای دریول..منم به روش لبخند زدم.. کرد یم

  .. هستشیزی چهیحتما ..ها
  

  ..میشوکه شد..ن؟ی ازدواج کردنینگفته بود: به سرگرد گفت رو
  
  .. ازدواج کردم چه برسه به شمانیخود منم خبر نداشتم با ا:  دلم گفتم یتو
  
  ..قشنگ معلوم بود.. گفتی راست منویا.. شوکه شده بوداشیی خدایول
  
  .. کارا رو مادرم انجام دادیهمه ..تمی تو مامورشهیمن که هم.. شدییهوی زیهمه چ :رگردس
  

  .. بوده نه عاشقانه درسته؟یپس ازدواجتون سنت: لبخند زد وگفت ایدر
  

دکور کنار نشسته .. بودمیمن که کال تماشا چ.. خواد جواب بده؟ی میمونده بودم چ.. سکوت کردسرگرد
 می گذاشتمی بگه بچه هم دارگهی دی قهیخوبه چند دق.. کرد تنمی دوخت و می م ودی بریخودش م..بودم

  .. اخرش بودگهی گفت که دی منویاگه ا.. وقت تو راه خسته نشههی مادرم شیپ
  

 چه یاخ.. قلوپ خوردمهی.. رفت از بس گرسنه م بودی میلی ویلی دل منم قنیا.. کردی مخی داشت مییچا
  .. چسبهیم..گرمه

  
  ..ازدواجمون کامال عاشقانه بود..اتفاقا برعکس: گفت ید از چند لحظه سکوت با لحن جد بعسرگرد
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چندتا .. خوردم تا بهتر بشمی از چاگهی قلوپ دهی..به سرفه افتادم..  جست تو گلوم ی حرفش چانی ابا
  ..سرفه کردم بهتر شدم

  
  ..افتادمیتم پس م رسما داشگهی گفت که دیزی چهی نباری بود که اومدهی حالم جا نهنوز

  
  ..زم؟ی شد عزیچ: گفت ی رو به من با لحن نگرانسرگرد

  
 یچ..نگاهش کردم..چشمام از زور تعجب گرد شد.. کل سرفه کردن فراموشم شدبه

  !!زم؟؟یعز!!!!!..گفت؟؟؟؟
  

 خدا کنه.. کردم لبخند بزنم ی رومو برگردوندم و سععیسر..  اروم ابروشو انداخت باال دی رو که دتعجبم
  .. قدر بلدم نی تا همگهید.. ش بوده باشههیشب
  

  .. جست تو گلومی دفعه چاهی..یمرس..خوبم: گفتم اروم
  

 دی پریی که شوهرت گفت ازدواجتون عاشقانه بوده چانیهم..از زور شرمه دخترم: بانو با لبخند گفت ماه
  ..نیای به هم میلی خیلیخداوک..خدا حفظتون کنه..تو گلوت

  
  ..سرگرد هم لبخند زد و تشکر کرد..دم  لب تشکر کرریز
  

کال .. دادی رو نشون نمیزیصورتش چ.. کنم روشو برگردوندی دارم نگاهش مدیتا د.. افتادای به درنگاهم
  .. دونم چراینم.. شک کرده بودمنیمن از اول به ا

  
گفت تا ..ادانقدر گرفتم تا جواب د.. زدیهمه ش اشغال م: رو گذاشت و رو به سرگرد گفت ی گوشکدخدا

  .. کم شلوغههی سرش نکهیمثل ا ..ادی مگهی ساعت دمین
  

  ..یلطف کرد.. به زحمتت نبودمیراض..ممنونم کدخدا--
  

 روستا انجام نی ای برایی نرفته که چه کاراادمیهنوز ..دمی مو انجام مفهیوظ.. پسرم؟هی حرفا چنیا--
  ..بهت مدئونم..یداد

  
  .. منت بودیمن ب ی کارایهمه .. کدخدایستیمدئون ن--

  
  ..یزنده باش.. پسرمیاز بس بزرگوار--

  
 کرده یحتما کار مهم.. روستا چکار کرده؟نی ایسرگرد برا.. کردمی با دقت به حرفاشون گوش مداشتم

  .. بهش مدئونهگهیکه کدخدا م
  

 اتاق می برنیپاش..ارمی براتون غذا برمیم..نی نخوردیزی چروزیحتما از د: بانو از جاش بلند شد وگفت ماه
   ..نیاونجا راحت تر.. یبغل
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  ..با اجازه کدخدا: رو به کدخدا گفت سرگرد
  

  ..راحت باش..برو پسرم--
  
  .. رفت ما هم پشت سرشیماه بانو جلو م.. جاش بلند شد و منم بلند شدماز
  

  ..ماه بانو خودتو به زحمت ننداز :سرگرد
  

  ..ه؟ی چه حرفنیا.. پسرمستی نیزحمت--
  
  .. و بازش کردستادی در اهی یجلو ..میکن رد شد بالی تواز
  

  ..نییبفرما--
  

  .. تومی و رفتمی دو تشکر کردهر
  

  .. خودتونهیخونه ..نیراحت باش..ارمیاالن براتون غذا م: بانو ماه
  
  .. دادهی تکیسرگرد نشست وبه پشت.. بودمستادهیمستاصل وسط اتاق ا ..رونی اتاق رفت باز
  

 صندوق بزرگ هی و یمیدوتا کمد قد.. اتاق نبودی تویادی ززیچ.. کردمیه م داشتم اطرافمو نگامنم
  .. بودواریکنارد

  
 نهی اهی شده هم روش انداخته بودن و ی ترمه دوزی پارچه هی هم سمت راست بود که کی کوچی طاقچه هی

  .. گذاشته بودنواری هم کنار دی جفت پشت2.. بزرگ هم روش بودی
  

  ..؟یسادیاز بس وا یخسته نشد..نی بشایب--
  

  ..رو به روش نشستم و با اخم زل زدم بهش.. افتادمششی پقهی چند دقی حرفاادی دنشیبا د.. کردمنگاهش
  
  .. کردمی سکوت با همون اخم فقط نگاهش متو
  

  ..؟یچرا اخم کرد..ه؟یچ :سرگرد
  
  ..ن؟ی بود به کدخدا و زنش زدی اون حرفا چ-
  

  ..فا؟کدوم حر: انداخت باال وگفت ابروشو
  
  .. بابا بن بستهرونی بایب.. چپی علی زنه به کوچه ی خودشو می چجورنی خدا ببیا

  
  .. که من خودم خبر ندارم؟می با هم ازدواج کردیما ک..؟ی دونی شما نمیعنی-
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  .. وقتچیه: شونه ش رو انداخت باال وگفت لکسی ریلیخ
  
  .. بود؟ی چیخب پس اون حرفا برا-
  

  ..؟یدی تو نفهمیعنی--
  
  .. رو؟یچ: تعجب گفتم با
  

 به شااهللایا.. من و تو رو بستن به هم و گفتن مبارکهمی از همون اول که وارد خونه شدیدی خودت که د--
  ..نی بشری هم پیپا
  
  .. اشتباه شدهی گفتیشما هم م..خب گفتن که گفتن-
  

  ..؟ی راحتنیبه هم: زد وگفت پوزخند
  
  .. راحت ترنمیاز ا-
  

 یاونا نم ..ستی دختر خانم که با منه زنم ننی گفتم نه ایمن اگر م..؟ی کنینه فکر مد اخه چرا بچگا--
بعد من بگم متهم بوده حاال ازاد شده منم با خودم برش ..ش؟ی که با خودت اوردشهی تو مهیگفتن پس ک

شده  دختر پاهی با رد که سرگدیچی پی کل روستا حرف می توی گفتم زنمیاگر نم..کی نکیداشتم اوردم پ
 ای..بگم بهمون حمله شده بود خوبه؟.. خوبه؟یبگم متهم بود.. جواب بدم؟یاونوقت من چ..اومده روستا

  .. بگمنکهیا
  

  ..اول به جوانب فکرکن بعد بگو کارم اشتباه بوده..استغفراهللا: وگفت رونی داد بنفسشو
  

 هزار میما زن و شوهر گفت یاگر نم.. گفتی راست مدی دنیخب از ا.. کردمی به حرفاش فکر مداشتم
  .. شناسنی خوب میلی معلومه سرگرد رو خی شناسن ولیحاال منو نم..اوردنیجور حرف برامون در م

  
   ..یول.. نظر باهاتون موافقمنیخب از ا..خب-
  

  ..؟ی چیول--
  

  ..م؟ی چکار کندیحاال با..یچیه: کردم وگفتم نگاهش
  
با لبخند .. غذا اومد توینی سهیماه بانو با ..باز شد  وخواست حرف بزنه که در اتاق دی صورتش دست کشبه

  .. رو گذاشت جلومونینینگاهمون کرد وس
  

  ..نوش جانتون..دییبفرما..ستیقابل تعارف ن--
  
  ..دیدیزحمت کش..ممنونم ماه بانو خانم-
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  ..؟یچرا خودتو به زحمت انداخت.. بخوره؟ی همه غذا رو کنیا..دستت درد نکنه ماه بانو:سرگرد

  
  ..با اجازه..دی بخورافتادهیتا از دهن ن..نوینگو ا.. نبود پسرمیزحمت--
  
  ..به سرگرد نگاه کردم..رونی اتاق رفت باز
  
  ..هیچه زن مهربون-
  

  ..هیکدخدا خودش هم مرد خوب..اره--
  

  ..دوست داشتم از اونم بدونم.. کردمی و نگاه هاش فکر مایبه در..تو فکر بودم.. گرفتی لقمه مداشت
  

  ..به خودم اومدم و با تعجب به دستش نگاه کردم.. فکر بودم که دستشو گرفت جلومغرق
  
  .. بزرگ برام گرفته بودی لقمه هی
  

  .. کنه؟یدلت هنوز درد م..بخور--
  

  ..نگاهم که بهش افتاد سرشو چرخوند و مشغول شد.. کردیداشت نگاهم م.. رو از دستش گرفتملقمه
  
  ..کم-
  

 یاب بخور.. ترشهیماستش کم..دوغ نخور.. به معده ت فشار اوردهیگرسنگ..یشی بهتر می غذا بخور--
  ..بهتره

  
 کرد که ی همه سفارش بهم نمنیاگر نبود که ا.. نگرانمه؟یعنی.. بودنییسرش پا.. نگاهش کردمی چشمریز
  .. بخور اونو نخورنویا

  
  ..سرشو بلند کرد ونگاهم کرد.. کنمی نمی حرکتدی دیوقت

  
  ..؟یور خیپس چرا نم--

  
 دیشا.. بودیمزه ش عال..کتلت بود.. بهش زدمیکیگاز کوچ.. زدم ولقمه رو به دهان بردمی کمرنگلبخند

  ..چون..هم چون
  

  .. خوردیاروم اروم غذا م..مشغول خوردن بود.. کردمنگاهش
  
  ..واقعا هم مزه داد.. که سرگرد برام درست کرده بودیلقمه ا.. با اشتها به لقمه م گاز زدمنباریا

  
  .. روشختی هم ری بشقاب و خورشت قرمه سبزی توختی پلو ریکم.. م که تموم شدلقمه
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 مهمون ناخونده میحاال ما هم شده بود.. ناهارشون درست کردهیحتما برا.. بانو سنگ تموم گذاشته بودماه

  .. بودی دست پختش عالیول.. سر سفره شونمیونشسته بود
  

 همه توجه ذوق مرگ شده بودم کال ساکت نیمن هم که از ا..فت گی نمیچیه.. رو گذاشت جلومبشقاب
  .. خوردمینشسته بوم و غذامو با اشتها م

  
  .. اخ گفت و دستشو گرفت به بازوشهی دفعه هی
  
  .. نگاهش کردمی نگرانبا
  
  .. شد؟یچ-
  
  ..دی کشری دفعه تهی دونم چرا ینم..دستم: ناله گفت با
  
  ..ن؟یدرد دار.. خدایوا-
  

  ..اره--
  
 ی تونیم..شهی مداشی پگهیاالنا د.. ربعش رفتهکیفکرکنم ..رسهی مگهی ساعت دمیکدخدا گفت دکتر تا ن-

  ..؟یتحمل کن
  

  .. گفتی نمیچیه.. لباش نشسته بودی محو رویلبخند.. کردی زدم نگاهم می مدت که حرف متموم
  

  .. زنه؟یچرا لبخند م.. سکوت کرده بودم منم
  

  ..دیبه وجود اومده بود رو شن ذهنم ی که توی سوالانگار
  

  ..شهی میدنی ت واقعا دافهی قیشی نگران می وقت--
  
  ..با من بود؟..دهانم باز موند.. تعجب نگاهش کردمبا
  

  ..شه؟ی میمگه چجور..؟یچ: لب گفتم ری کردم و زی سرفه اتک
  
  ..یشینترس زشت نم-
  
  ..یعنی..یعنی شمیخب اگه زشت نم..شم؟یزشت نم.. تعجب کردمشتریب

  
 کرده ریی کوچولو تغهی انگار رفتارش می به هم محرم شده بودیاز وقت.. کنه؟ی مینجوری چرا امروز انیا

  ..بود
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  .. زدی تر باهام حرف مراحت
  
  .. دونم چرا دوست نداشتم ادامه بدهینم
  

 یمحاال ..دی جواب سوالمو بددیاون موقع ماه بانو اومد تو و نتوست: حرف رو عوض کردم وگفتمریمس
  ..د؟ی چکار کننیخوا

  
  .. شونه ش بودی هنوز رودستش

  
  .. شناسهی روستا رو منیاون ا..میی کجاگمی زنم و می زنگ مدیبه نو.. دکتر اومد و رفتنکهی بعد از ا--

  
  .. بودن که اون روز باهاتون اومده بود ستاد؟یی همون اقادینو-
  

  ..ت من هم هسیپسر خاله ..ی محبدیسروان نو..اره خودشه--
  

  .. دنبالمون؟ادیپس امشب م: تکون دادم وگفتم سرمو
  

  .. نگفتیزیچ.. لحظه نگاهم کردچند
  

  .. سکوت رو شکست باالخره
  

  ..شهی زنم معلوم میزنگ م.. دونمینم :سرگرد
  
  .. دونبالمونادی تونه بیحتما م..هیلیهنوز تا شب خ: دلم گفتم تو
  
  .. نگرانشمیلی هم خیاز طرف..ه مامان تنگ شدیدلم برا..شه؟ی میعنی خدا یوا
  

 پماد بود شترشی دارو که بی سرهی..خداروشکر عفونت نکرده بود.. کردنهی اومد و زخم سرگرد رو معادکتر
  .. بشهدهی زخمش مالی قبل از پانسمان رودیگفت با.. از پماد ها همراهش بودیکیبراش نوشت که 

  
 کرد که با ی سوخت و درد می جاش میول..اشت ندیزی زخم جوش خورده بود و خونری خاطر سوختگبه

  .. شدی سوزش ودرد رفع منی دکتر ای هی پماد طبق توصنیوجود ا
  

  .. اتاق نشسته بودمیمن هم تو.. زنگ بزنهیسرگرد رفت که به سروان محب.. از رفتن دکتربعد
  

  .. سوختیچشمام م.. کم بخوابمهیدوست داشتم .. از ناهار حالم بهتر شده بودبعد
  

   شد که در اتاق باز شدی بودم و چشمام داشت گرم مدهی دراز کشتازه
  

  10فصل 
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به روش لبخند زدم که اونم با .. بودستادهی تو درگاه در اایدر.. ضرب تو جام نشستمهی باز کردم و چشمامو

  .. جوابمو دادیلبخند کمرنگ
  

  ..رو به روم نشست.. اتاق شد و درو بستوارد
  

  ..مزاحمت که نشدم؟--
  
  ..؟ی پرسی سواله منمیا..ی بگم نشددی هم بایشده باش: دلم گفتم تو
  

  ..دی ببخشدیبا..می مزاحمتون شدای من واریعنی..من و سر..ه؟ی چه حرفنینه ا: زدم وگفتم لبخند
  

  .. لباشی نشست روی کجلبخند
  

  .. صاحب خونه ننجای اایاقا ار..ه؟ی چه حرفنینه ا--
  
  ..دوستانه نبود.. بودگهی جور دهی.. نگاهشیرو لباش لبخند بود ول..ومد ای خوشم نمچی نگاه هاش هاز
  
  ..دیلطف دار..ممنونم-
  

 ی و کار به عشق وعاشقدی با هم اشنا شدی بدونم چجورشهیم.. رو گفتمقتیحق..ستینه لطف ن--
بدونم  خواد ی دلم میلیخ..دمی پرسیمحض کنجکاو.. هستمی دختر فضولدی وقت فکر نکنهیالبته ..د؟یرس

  ..سرگرد رادمنش سخت ومغرورچطور عاشق شده؟
  

 یی اگر خدادی پرسنوی استیحاال خوبه فضول ن.. سمج بدم؟ی دختره نی به ایچه جواب.. خوب شدحاال
  ..د؟ی پرسی ازم می چگهی کنه دی خواست فضولینکرده م

  
  .. زنهی حرف مینجوری رو سرگرد شناخت داره که درموردش ایلی خانگار

  
 هی.. دوست بودایمادر من با مادر ار..دی دونیخب م.. کنمینه خواهش م: زدم وگفتم یصلحت ملبخند
 نکهی اگهید.. و میدی دگروی همدای رفت وامد ها من و ارنی انیب .. میبا هم رفت وامد داشت..نهیری دیدوست

داشتم قبول منم چون دوستش .. هم با مادرم حرف زدن و نظرمنو خواستنشونی به مادرش گفت و اایار
  ..می شد که ما عاشقانه با هم ازدواج کردینجوریا.. بهم گفت عاشقمهای اریبعد که اومدن خواستگار..کردم

  
منتها ازنوع ..ی کنی نمدای پای که نمونه ش رو تو کل دنمی داشتی ازدواج عاشقانه اهی.. جون خودتاره

 امکان نی تر از اکیکال رمانت..ده ودرنی وحشوونهی مشت حهی نی اونم درست وسط جنگل بشی اغهیص
  ..نداشت

  
 مرد سخت و نی کردم چنی وقت فکر نمچیه..بهیعج.. نگاه عاشق شدن؟هی با ای اقا اریعنی..چه جالب--

  .. ببازه وعاشق بشهنشوی نگاه دل ودهی با یرینفوذناپذ
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 تونستم یبود که نم وسط برام سوال نی ایزی چهی.. نگاهش کردم وسرمو تکون دادمی با لبخند بزرگفقط
  ..ازش نپرسم

  
  .. نفوذه؟رقابلی سخت و غنیگی که مدی شناسی رو مایشما از کجا انقدر خوب ار-
  

  .. تاپ دادمی ذوق کرد انگار بهش تنیهمچ
  

 ای 2 یماه.. اومد روستای مادی زای اقا ارلی اوای دونیم: گفت فشی ظری وبا همون صدادی خنداروم
 زد و ی می سر به اهالهی اومد یصبح م.. موندیاکثر اوقات هم نم..دمشی دیم ادی من زنی همیبرا..بار3
  ..هی وجدمغرور مرد دمیکم کم به اخالقش واقف شدم و فهم.. رفتی خورد ومی ما می ناهار خونه هی
  
 ی جدی مغرور بود ولیعنی.. کردیالبته با من خوب رفتار م: زل زد به منوگفت شی ابی اون چشمابا

  .. مردهیبه نظرم .. کنمی متیمیم حس کردم باهاش احساس صمکم ک..نبود
  

  ..گه؟یمثل برادر د: وسط حرفشو با لبخند گفتم دمی پا پرجفت
  

  ..دیکال حرف تو دهنش ماس.. باز مونددهانش
  
 شد یمگه م..ازش خوشم اومده بود..یول..مثل برادر که نه..چطور بگم..خب: کم نگاهم کرد وگفت هی

  ..ادی خوشش نی مردنیادم از چن
  

 لبخندمو حفظ کردم وگفتم دمی داستان جذاب گوش مهی چونه م وانگار که دارم به ری زدم زدستمو
  .. شد؟ی ش چهیبق..چه جالب..خب:
  

  .. زده بودخشکش
  

 و به رفتارش دمی دای که از سرگرد در مقابل دریزیطبق اون چ..هی شده بود دردش چرمی تازه دستگاخه
  .. بودی معمولیلیخ.. کردی اخم هم بهش نمیحت..ستی نیمی صمایال هم با در اصدمیتوجه کردم د

  
 به روم ی زده بودم ولیی حدساهی نداختی که به سرگرد میی با نگاه هادمی رو دای از همون اول که دریول
  ..چون شک داشتم که درست باشه.. اوردمینم
  
شصتم خبر  ..نجایر حرفو باز کرد تا برسه به ااز همون اول هم س..  حاال که خودش اعتراف کرده بود یول

  .. دارهیدار شد که قصد
  

پس بذار .. من ندارهی رویری حرفاش تاثنی و استمی سرگرد نهی دونست که من زن واقعی نممنتها
  ..گهی اورده دریگوش مفت گ..بگه

  
  ..گم؟ی رو منای من انیشیشما که ناراحت نم: زد وگفت ی مصنوعلبخند

  
  ..ادامه بده..زمینه عز-
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 دونستم از چه ینم.. توجهشو جلب کنمی جورهیدوست داشتم ..ازش خوشم اومده بود..گهیاره د..خب--

 تهران میلی تحصیبه خاطر رشته .. کردم همونطور رفتار کنمی می وگرنه سعادی خوشش میجور دختر
 ی می اومد سعیون م هم که ایی روزهایول.. روستاامی خوابگاه هستم و کمتر میتو.. کنمی میزندگ

 ی جلوش خودیهر چ.. توجههی که بهم بدمی دی باز هم میول..نجای خودمو برسونم ای جورهیکردم 
  .. که ازدواج کردهگهی ماه اومده و م1تا االن که بعد از ..هه.. بوددهی فای دادم بینشون م

  
داشت که در حضور من با  رو یادی دختره هم زنی ای ولستمیدرسته زن سرگرد ن.. زدمی لبخند نمگهید

  .. زدی حرفا رو بهم منی سرگردم اهی کنه من زن واقعی خودش فکر مشی پنکهیوجود ا
  

 بگه من شوهرتو دوست داشتم و االنم دوستش دارم تو اونو ازم نکهیا.. بود؟یقصدش چ..هه
  ..یول..ی ولستمیدرسته زنش ن..نمون؟ی خواد اختالف بندازه بیمثال م..ش؟یگرفت

  
  .. که دارمیحس..احساسم..؟ی چیول
  

 هم که جلوم نشسته به شوهرم نظر ینی لحظه حس کردم زن سرگردم و اهی دمی جمالت اخرشو شنیوقت
  .. کردی فرق مزیهمه چ.. االنیول..درسته از قبل سرگرد رو دوست داشته..داره

  
  .. ورت داشته؟االتیخ..؟یمگه زنش.. کنه بهار؟ی فرق میچ
  
در هر حال زنش .. روزه5زن ..زن موقت..االن حکم زنشو دارم..محرمش که هستم؟ ی ولستمیزنش ن..نه

 باال سر ی خدایول.. ثبت نشدهیاسم.. شناسنامه م نخوردهی تویمهر.. ندارمیمدرک..شمیمحسوب م
  ..می محرم شدگهیما کنارهم به همد.. اون درختانیب.. اون جنگلیتو..شاهد ما بود

  
 ای روستا میرسیم..می تا چه مدت گرفتارمی دونستی نمنکهیا..اتمون بود همه ش به خاطر اعتقاددرسته

  .. نه؟ای سرگرد بشم و بهش دست بزنم زونی اودیبازم من با.. ؟میراهو درست اومد..نه؟
  

 تونم یپس نم..االن بهش محرمم..اره..پس من زنشم..می ها باعث شد ما به هم محرم بشدی شانی ای همه
  ..سکوت کنم

  
عقده هام هم .. ندارهیرادی کوچولو که اهی ی ولدهیبه اون غلظت که زن دائم عکس العمل نشون م نه حاال
  ..شهی میخال

  
  .. زل زده بود به منیبا لبخند بزرگ..بهش نگاه کردم.. تاحاال تو فکرمیاز ک.. خودم اومدمبه
  
  .. کردممشی لبخند گرم تر و پررنگتر تقدهی و منم اوردمی خودم نی روبه
  
  ..؟یاونوقت االنم همون حس رو دار..نطوری ایک..اهان: گفتم لکسی ریلیخ
  

  ..هنوزم حسم همونه..اره: مکث بکنه جواب داد نکهی ابدون
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  .. حفظ کنمی کردم لبخندمو همونجوریسع
  
 که ی دونیم.. زن داره و زنش هم من هستم؟ای ارنکهیبا وجود ا.. ماله منه؟ای اری دونی منکهیبا وجود ا-

اون هم .. کنمی هم عوضش نمایبا دن.. که دارمیبعد از مادرم اون تنها کس.. براشرمیمیم..م؟یشق همما عا
گفته که از .. من نبودهز جی دخترچیبارها بهم گفته که چشمش دنبال ه..دوستم داره.. خوادیمنو م

 ی مروگیما همد.. ارزش قائل بودمتمی شخصی و عاشق من شد چون براادی خوشش نمزونی اویدخترا
 منحرفش کن ی اگر هم نتونستای کن شی نگاهتو دروزمیپس عز..ی تصورشو بکنی تونیانقدرکه نم..میپرست

 اخرش نکهیهم ا.. اون متاهلهچون ستیهم درست ن..نگاه سوء به شوهر من نداشته باش..گهی طرف دهی
 هم قبال یتفاق اچی زده نشده وهی حرفچیپس حاال که ه..ستی خوب نتی واسه روحیشی معیخودت ضا

  .. بمونهی باقی هم بذارنطوری بهتره همافتادهین
  

 دونم که یم..ادی برتی شوهر خوب گهی کنم یبرات دعا م: انداختم باال و با همون لبخند گفتم ابرومو
  ..ادیم
  

 ی بهش زده بودم ولی کلفتیحرفا.. هم از زور خشم سرخ شده بودیاز طرف.. کردی زده نگاهم مبهت
  .. بودارفتهیمنو هم جو گ..ا اون باشه به شوهر مردم نظر نداشته باشهت..حقش بود

  
 روشو برگردوند ونگاهم کرد با خشم رونی بره بنکهیقبل ازا.. از جاش بلند شد وبه طرف در رفتعیسر

چون فکر .. کردمی من که به خاطر اون خواستگارامو رد مفیح..نیخوش باش..خوبه..عاشقته؟..هه:گفت 
  ..قی هر چه القیخال.. منو نداشتاقتی اون لنمی بی میول..ذارهیروز قدم جلو م هی کردم یم
  

 دونه هی شااهللایا..قی هر چه القیخال.. اخرت کامال موافقمیبا جمله ..قایدق: تکون دادم و گفتم سرمو
  ..ی چشم نداشته باشی که به مال کسیجور..خوبش قسمتت بشه

  
  .. انداختمش رو بند خشک بشهرسما شستمش و.. شدی داشت منفجر مگهید
  

  .. کامالااااا محترمانهاونم
  
  .. و درو هم پشت سرش محکم بسترونی اتاق رفت باز
  

  ..شهی مشیزی چهی.. مشکل دارهدختره
  

  .. که خوابم برددی نکشقهی دق5 و به دمی دراز کشدوباره
  

  ..الو--
  
  ..دیسالم نو..الو-
  
  ..؟ییکجا..؟یخوب..سر؟ پییتو..ایار: بلند داد زد ی با صدادینو
  

  ..می زراباد هستیاالن روستا.. خوبم--
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 دادگاه تا ری ستاد چندبار مسی بچه های دونیم.. زده؟بتی کجا غروزیاز د..؟ی کنیاونجا چکار م-
  ..می نکرددای ازتون پی اثریول.. رو گشتن؟مارستانیب

  
 و دارو دسته ش دنبال من ارشی ک قدر بدوننیفقط تا هم.. کنمی مفی مفصل برات تعردمتیبعد که د--

  .. خوانیما رو  زنده م..و بهار هستن
  

  ..بازم اون نامرد؟..؟یچ--
  
  .. دنبالمون؟ی بفرستنی ماشهی ی تونیامشب م..اره-
  

  ..؟یچند لحظه گوش..گمیبذار بپرسم بهت م..رمیدارم م..تمیمن که تو مامور--
  
  ..باشه-
  

  ..ستی امشب امکانش نایار : جواب داددینو..  از چند لحظه سکوتبعد
  
  !..چرا؟-
  

 ست از کهی هم که همون جاده بارانبریراه م..راه رو بسته.. کردهزشی روستا رکی نزدی از کوه هایکی--
 امیخودم فردا م..؟ی صبر کنی تونیم..شهیبچه ها اطالع دادن تا فردا ظهر راه باز م..زور تردد بسته شده

  ..دنبالتون
  
  ..رد  کی سکوت کوتاهایار
  
  ..ری بگنجای تماس با اهیقبل از حرکت ..میری نمرونیاز خونه ب.. جامون امنهنجایما ا..باشه-
  

  ..خاله نگرانته..ی خوشحال شدم که سالمیلیخ..باشه حتما--
  
  ..؟یباهاش حرف زد-
  

 تی ماموریدرضمن گفتم رفت..ی بهش زنگ بزنیگفت هر وقت تونست..نه با مامان حرف زدم--
  ..ی ندی وقت سوتهی..اصفهان

  
  ..؟ی نداری با من کارگهید.. زنمیبرسم تهران زنگ م..باشه-
  

  ..من فردا ظهر اونجام..نه مواظب خودت باش--
  
  ..خداحافظ..باشه-
  

  ..خداحافظ--
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  .. بابت راحت شدنی از االمیخ..نی از انمیخب ا:در دل گفت .. را قطع کردیگوش

  
  .. بودشی به کارهایدگی اشپزخانه مشغول رسیاه بانو توم.. بودرونیکدخدا ب.. بلند شدشی جااز
  
 امد ی که از داخل اتاق میی گفت و گوی صدادنی با شنیول.. که بهار در ان بود رفتی طرف اتاقبه

  .. دادی انها گوش میبه حرف ها ..ستادیهمانجا پشت در ا
  
  ..؟یاونوقت االنم همون حس رو دار..نطوری ایک..اهان:بهار ( 
  

  ..هنوزم حسم همونه..اره: ایدر
  

 یم.. زن داره و زنش هم من هستم؟ای ارنکهیبا وجود ا.. ماله منه؟ای اری دونی منکهیبا وجود ا : بهار
 ی هم عوضش نمایبا دن.. که دارمیبعد از مادرم اون تنها کس.. براشرمیمیم..م؟ی که ما عاشق همیدون
 جز من یختر دچی گفته که چشمش دنبال هبارها بهم..دوستم داره.. خوادیاون هم منو م..کنم

ما .. ارزش قائل بودمتمی شخصی و عاشق من شد چون براادی خوشش نمزونی اویگفته که از دخترا..نبوده
 ی اگر هم نتونستای کن شی نگاهتو دروزمیپس عز..ی تصورشو بکنی تونیانقدرکه نم..می پرستی مگرویهمد

هم .. چون اون متاهلهستیهم درست ن..هر من نداشته باشنگاه سوء به شو..گهی طرف دهیمنحرفش کن 
 چی زده نشده وهی حرفچیپس حاال که ه..ستی خوب نتی واسه روحیشی معی اخرش خودت ضانکهیا

  .. بمونهی باقی هم بذارنطوری بهتره همافتادهی هم قبال نیاتفاق
  

  ..)ادی دونم که میم..ادی برتی شوهر خوب گهی کنم ی دعا مبرات
  

  .. را گفته باشدنهای شد بهار ایباورش نم..خشکش زده بود.. بودستادهی مبهوت پشت در ا ومات
  
چون .. کردمی من که به خاطر اون خواستگارامو رد مفیح..نیخوش باش..خوبه..عاشقته؟..هه :ایدر( 

  ..قی هر چه القیخال.. منو نداشتاقتی اون لنمی بی میول..ذارهی روز قدم جلو مهی کردم یفکر م
  

 دونه خوبش قسمتت هی شااهللایا..قی هر چه القیخال.. اخرت کامال موافقمیبا جمله ..قایدق:بهار
  ..)ی چشم نداشته باشی که به مال کسیجور..بشه

  
پشت ان .. افتاد که سمت راستش بودیچشمش به کمد.. از پشت در کنار رفت و به اطرافش نگاه کردعیسر

  .. شدیمخف
  

  .. امدهرونی از اتاق بای دردیفهم..دی در خانه را شنید و بعد از چند لحظه صدا بسته شی بلندی با صدادر
  

 ی انها را به زبان اورده ولی دانست مصلحتی منکهی بهار با ای حرف هادنیبا شن.. حرکت نداشتتوان
   پر معنا باعث شده بود قلبش نا ارم گرددیواژه ها..کلمات.. جمالتنیهم
  
 ی که بیجانیه..جانی با هختهی امیترس.. بودنیریش..ره به دلش افتادهمان ترس دوبا..همان حس..

  .. ساختیقرارش م
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 و در را باز دی کشقینفس عم.. داشتیدستانش لرزش خاص..به طرف اتاق رفت.. امدرونی پشت کمد باز

  ..کرد
  

  .. ماندرهی بهار خی و رودینگاهش دور اتاق را کاو.. به داخل گذاشتیقدم
  

  .. بود وبه خواب رفته بوددهیراز کش اتاق دی گوشه
  
به او ..کنارش نشست..به طرفش رفت.. قرار بودینگاهش ب..لبخند زد.. تر شدی او حسش قودنی دبا
  .. شدرهیخ
  

بعد از مادرم اون .. براشرمیمیم..م؟ی که ما عاشق همی دونیم..(دیچی پی بهار در سرش می هم صداهنوز
  ) کنمی هم عوضش نمایبا دن.. کنمی هم عوضش نمایبا دن.. کنمیش نم هم عوضایبا دن.. که دارمیتنها کس

  
 نی دوست نداشت ایول.. اجبار بوده استی بهار تنها از روی حرف های واقف بود که همه ی به خوبخودش

  ..را باور کند
  

  .. گفتی قلبش خالف ان را میول..ستی گفت درست نی معقلش
  
  .. کردیعصومانه تر جلوه مدر خواب م.. شدرهی او خیبای صورت زبه
  

  .. را جلو برددستش
  
بهار ارام چشمانش ..دی دستش را عقب کشایار..دیپلک بهار لرز.. نوک انگشتانش صورت او را نوازش کردبا

  ..را باز کرد
  

  .. نشستشی در جاای اردنیبهار با د.. به در اتاق خوردی موقع تقه اهمان
  
  ..دییبفرما :ایار
  

  ..ماه بانو بود.. اتاق باز شد در
  
  ..شهی حالتون بهتر مدیری دوش بگهی..حموم رو گرم کردم: لبخند رو به ان دو گفت با
  

 اونا رو یاز حموم اومد.. رو برات گذاشتم کنارای دری دست از لباس هاهیدخترم : به بهار گفت رو
  ..تن نکرده ست..بپوش

  
  ..تتون درد نکنهدس.. ماه بانو خانمدیدیچرا زحمت کش: با لبخند گفت بهار

  
  ..بااجازه..نی راحت باشنجایا..دخترم تعارفو بذار کنار--
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  .. رفترونی اتاق باز
  

  .. پشه نشسته بود؟ایرو صورت من مگس : رو به سرگرد گفتم رونی که ماه بانو ازاتاق رفت بنیهم
  
  ..چطور؟..دمی ندیزیمن که چ..نه: تعجب گفت با
  

  .. مگسه مزاحم شدهدیگفتم شا.. رو صورتمهیزی چهیحس کردم ..ونم دینم: انداختم باال وگفتم شونمو
  

  .. تو هم و تک سرفه کرددی اخماشو کشسرگرد
  

  ..چرا مزاحم؟--
  
 رو صورتم ی دونم چیحاال هم نم.. اومد و نذاشت بخوابمایاون موقع که در..اخه تازه خوابم برده بود-

  .. من مطمئنم مگس بودهیلو..بر مردم ازار لعنت..دمی دفعه ازخواب پرهیبود 
  
  ..بعد هم من برم..ری دوش بگهی حرفا بلند شو برو نی ایبه جا: گفت ی لحن جدبا
  
  .. حموم؟ی بری خوای میشما که بازوت زخمه چطور: بازوش اشاره کردم وگفتم به
  
  ..تو به اونش کار نداشته باش-
  

  ..چش شده؟.. تو هم بودی حساباخماش
  
  .. شده؟یزیچ-
  

  ..نه:رد وگفت  کنگاهم
  
  ..باشه من رفتم..لحنتون..اخه-
  

  ..کجا؟: گفت عیسر
  
  .. کنه؟ی مینجوری چرا انیا

  
  ..گهیحموم د.. بابایا-
  

  .. خب برویلیخ--
  
  .. رفتمی هم می گفتینم: لب گفتم ریز
  

  ..؟ی گفتیزیچ--
  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

269

  .. جام بلند شدم وبه طرف در رفتماز
  
  ..رینخ :دمی لب غرریز
  

  ..رونیدم ب هم ازاتاق اومبعد
  
  .. هاشهی مشیزی چهی نمیا

  
  .. خاطرخواهش شده ؟ای دری اخالق خوشگلش چطورنی ابا
  
 حوله یموهامو تو..دی سفنی جهی سبز وکی تونهی.. اندازه م بودای دریلباسا..رونی حموم اومدم باز

  ..پوشونده بودم
  

  ..د نسبتا بزرگ بواطشونیح.. اشپزخونه بودی درست روبه رواطی حی توحمام
  

  .. سر بزنمهی امیبعد ب.. مرغ و خروس دارننامیحتما ا.. اومدی مرغ و خروس میصدا
  

 ی داشتم ولیسی و رودروادمی کشی شدم خجالت می میی جاهیاول که وارد .. طور بودمنی همشهیهم
  ..گهی بود دینجوریاخالقم ا.. شدمی می گذشت کامال خودمونی دو ساعت میکی که نیهم
  

  ..رونیو اشپزخونه اومد ب بانو از تماه
  
  ..موهات نم داره..ی خوریدخترم برو تو سرما م: گفت دنمی دبا
  

  .. رنگ چشماشو از مامانش به ارث بردهایپس در.. بودیچشماش اب.. زدم و نگاهش کردملبخند
  
  ..حالش چطوره؟.. االن کجاست؟یعنی.. مامانم افتادمادی دنشی دبا
  

  ..دیم چک صورتی قطره اشک روهی ناخداگاه
  

 شد بغلش ی دونم چی دفعه نمهی..سادیاومد جلو ورو به روم وا.. کردی بانو با تعجب نگاهم مماه
  .. شدنی صورتم جاریاشکام قطره قطره رو.. شونه ش یسرمو گذاشتم رو..کردم

  
  ..؟ی کنی مهیچرا گر.. شد دخترم؟یچ--

  
  .. مامانم تنگ شدهیدلم برا..ماه بانو-
  
به سرگرد بگو ببرت ..ی تو دختر که انقدر مادرتو دوست داریفدا: وگفت دی پشتم دست کشبه
  ..حتما اونم دلش برات تنگ شده..شینیبب
  
  ..اشکامو پاک کردم.. اغوشش جدا شدماز
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  .. ناراحتتون کردمدیببخش..گمیحتما بهش م-
  

  ..راحت باش..منو هم مثل مادرت بدون..ه؟ی چه حرفنینه دخترم ا--
  
  ..نی خوبیلیخ..دی هستیشما زن مهربون-
  
برو تو ..ینی بی خوب می دهی رو هم به دگرانی دخترم که دیخودت خوب: وگفت دی صورتم دست کشبه
  ..ی خوریسرما م..زمیعز
  

  .. لبخند گرم و مهربون دادهیاون هم جوابمو با .. تکون دادم و به روش لبخند زدمسرمو
  

  .. دادمهی تکیرو به روش نشستم و به پشت.. داده بودهی تکواریسرگرد به د.. تو اتاقرفتم
  

  .. کردی نمنگاهم
  

   ..می برگردمی تونیامشب نم--
  
  ..اخه چرا؟:  نگاهش کردم وگفتم ی نگرانبا
  

  ..نییسرمو انداختم پا..طاقت نگاه نافذشو نداشتم .. شدرهیچند لحظه بهم خ.. بلند کرد و نگاهم کردسرشو
  

  .. دنبالمونادی مدیفردا ظهر نو..سدود شدهراه م.. کردهزشی از کوه ها ریکی--
  
  .. کرد؟ی مزشی کوه ردی امروز بانیحاال هم..م؟ی شانسه ما دارنمیا.. بابایا-
  

  .. نفر هم جونشونو از دست دادن4 یحت.. اتفاق افتادنی هم همشی ماه پ2..ستی بار ننی اولیبرا--
  
  ..نگاهش کردم..از جاش بلند شد.. نگفتمیزیچ
  

  ..حموم رمیمن م--
  
  ..پس-
  

  .. و نگاهم کردبرگشت
  
 ای.. رو نزنی حرفای..اد؟ی خوشم نمچی همهی من از حرف نصفه نی دونیم..؟یپس چ: گفت ی لحن قاطعبا

  .. کامل بگوی زنیاگر هم م
  

  ..چه خشن..اوهو
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  .. خواستم بگمی نمیزیچ..ن؟یچرا انقدر بداخالق شد: کردم و گفتم ی کمرنگاخم
  

  ..؟ید گفت بویچ) پس(اون --
  
  ..؟ی خواستم بگم پس زخمتون چیم.. م که نگران حال شماموونهیمن د-
  

 خوب حس یلی نگاهش رو خینی سنگیول..نییسرمو انداختم پا.. نکردی لحظه فقط بهم زل زد و حرکتچند
  .. کردمیم
  
  .. اب به زخم برسهذارمینم.. کنمیپانسمان رو باز م: اروم گفت نباریا

  
  ..رونیدرو باز کرد و رفت ب ی معطلی هم ببعد

  
  .. بکنهخوادی بذار هرکار میچکارش در.. های اوونهی تو هم دبهار

  
  ..دهی خشونت به خرج مادی زدای جدیول..نیهم.. وقت زخمش عفونت نکنههیگفتم .. نگرانش شدمخب

  
 بلند بود  از بسیول..با حوله خشکش کردم.. موهامو تکون دادم یکم.. رو از دور موهام باز کردمحوله

  .. رو شونه هامختمی رنطوریهم.. کردشی شد کارینم
  

 سرگرد هم نکهی اونور شدم تا انوریانقدر قلت زدم و تو جام ا.. برد؟ی مگه خوابم میول ..دمی کشدراز
  ..دوش گرفت و برگشت

  
  ..موهاش نم داشت.. خسته نبودگهیصورتش د.. زودچه

  
 که حوله کنار رفت نگاهش به من نیهم.. شده بودمزیمخیتو جام ن..دی کشی حوله رو به صورتش مداشت
  ..دهانش باز مونده بود.. شدخکوبیم..افتاد

  
  ..نکنه شاخ در اوردم؟.. کنه؟ی نگاهم مینجوری چرا ااوا

  
همونطور که حوله تو دستاش بود وسط اتاق .. کردی بازم داشت نگاهم میول..دمی صورتم دست کشبه

  ..خشکش زده بود
  
 نی پس بگو چرا عیوا..ستی سرم نیمن روسر.. خاک دو عالم تو ســرمیا..مام گرد شد دفعه چشهی

  ..مجسمه وسط اتاق خشک شده
  

  .. طرف شونه مهی بود ختهی بلندم ری شده بودم موهازیمخی که نهمونطور
  

  .. در اومدم و تو جام نشستمزیمخی از حالت نعیسر
  
  .. سوختمی از زور شرم داشتم میوا
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  .. خواد چکار کنه؟ی منمی تا ببدمشیی پای می چشمری ش زهمه

  
  ..ستادیرو به روم ا..سه قدم..دو قدم.. قدمهی..اومد جلو.. استرس دستامو تو هم قالب کرده بودمبا
  

حوله رومحکم تو دستش فشار .. دستاش بود ثابت موندی که توی حوله اینگاهم رو.. سرمو بلند کردماروم
  ..و قورت دادمبه زور اب دهانم..  داد یم
  
  .. شد به همدهی بلند به طرف در رفت و چند لحظه بعد هم در اتاق کوبی دفعه با قدم هاهی
  

  .. کندشیاگر مال خودش بود حتما از جا م..  کوبه ی به هم مینجوری مردمه ای خوبه در خونه حاال
  

گرفته بودم استرس .. نشدیزیخداروشکر چ..شیاخ..دمی نفس راحت کشهی رونی که رفت بنیهم
  ..ددددیشد

  
  .. کجا رفت؟حاال

  
 پشتم و شال رو ختمیموهامو ر.. شال هم همراه لباسا گذاشته بود که با خودم اورده بودم توهی بانو ماه

  ..انداختم رو سرم
  
  .. تو حال نشستهدمی که درونیاز اتاق رفتم ب.. شدی کم کم داشت شب مگهید
  
  .. بودی حالت صورتش جدیاخم نداشت ول..دیگاهشو دزدن.. سرشو بلند کرددی در رو شنی صداتا
  

  ..دمی که صداشو شنرونی رو سرم مرتب کردم و خواستم برم بشالمو
  

  ..؟یریکجا م--
  

  ..نگاه اون هم به من بود.. و نگاهش کردمبرگشتم
  
  .. ماه بانوشی خوام برم پیحوصله م سر رفته م-
  

  .. نرورونیموهات نم داره ب--
  
  ..؟ی دونیتو از کجا م :دیهانم پر دفعه از دهی
  
 اصال یول.. داره؟دنی پرسنمیا..دی دشی پقهید اخه خنــگ خودش چند دق.. شدممونی زود پشیلی خیول

  ..حواسم نبود
  

  ..حاال خوب شد..اید ب.. تو همدی کشاخماشو
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  .. خوام باهات حرف بزنمی منی بشایب--
  

  ..منتظر نگاهش کردم..تم و رو به روش نشستم رفی حرفچی لحنش قاطعانه بود که بدون هانقدر
  

 ی نمنکهی فقط به خاطرامیمن و تو به هم محرم شد: گفت یبا لحن کوبنده و محکم.. چشمامی زد توزل
 من بهت دست یبه هر حال درست نبود ه.. نه؟ای می رسی به روستا مایا.. در انتظارمونهیزی چه چمیدونست
قبول ..گهی دزی اجباره نه چی کار ما از رونیبهت هم گفتم که ا..ی بکننکاروی تو ناخواسته اایبزنم 
قبول ..درسته..می روز به هم محرم هست5من و تو تا ..میدی به روستا رسیول..میمحرم شد..یکرد

  .. ساده ستی غهی صهی..ستی ماست عقد ننی که بینیا..میستی زن و شوهر نیول.. کنمیانکارش نم..دارم
  
  ..اوردمیر نم سر دیزی حرفاش چاز
  

  ..ه؟یمنظورتون چ.. دونمی که خودمم مناروی ایخب همه : بهش انداختم وگفتم ی گنگنگاه
  
 ی و نمشهی تموم می به زودتمونیمحرم..ی باشی خوام جلوم بدون روسرینم: تر از قبل گفت ی جدنباریا

  ..ادی به وجود بی تو مشکلیخوام برا
  

 قصد من که یول.. خواد تکرار بشهینم.. شدهیی هوادهیموهامو د.. بودنیپس دردش ا..اهــــان
  ..ستی سرم نیخودمم خبر نداشتم روسر.. کردنش نبود؟کیتحر

  
 ناخواسته دی دونی خودتونم منیدی که موهامو دشهی پقهیاگر منظورتون چند دق: از خودش گفتم تریجد
  ..شهی تکرار نمگهید.. باشهیول..بود

  
 نگفت و سکوت یزیاخرش هم چ.. داشتدی تردی هم بگه ولگهی دزی چهی خواست یانگار م.. کردمنگاهش

  ..کرد
  

  ..می اتاق مشغول نماز خوندن شدیمن و ماه بانو هم تو.. نمازی از اذان سرگرد و کدخدا رفتن برابعد
  

  .. مادرم دعا کردمی که شد دستامو رو به اسمون گرفتم و از ته دلم براتموم
  

 ییبا رسوا..امیبا بدبخت..با دختر نبودنم..امی بتونم با مشکلم کنار بنکهیا..ه کنشتری خودم که صبرمو بیبرا
  ..که به بار اومده بود

  
  .. فکرکنمینذاره به خودکش.. کنهادیتحملمو ز.. خدا کمک خواستماز
  

  ..کمکم کن.. خداری رو ازم نگدی امی کورسونیا.. داشتمدی امهنوزم
  

  .. گفت عصر برگشته تهرانمدیاز ماه بانو که پرس..دمی رو ندایدر
  
 به ی خوبیحرفا.. خودش بودریخب تقص.. داده نمونهحی من ناراحت شده و ترجی دونستم از حرف هایم

  ..من نزد
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 زد و من هم فقط شنونده یسرگرد با کدخدا حرف م..می حال نشسته بودی توی از صرف شام همگبعد

 ی که طیودن و خطرناک بودن دره و راه طوالن که تو دره بهمون حمله کرده بییاز اون گرگا..بودم
  .. زدی حرف منایکال از ا..میکرده بود

  
  .. داده بودادی هنر رو مامان بهم نیا..من هم بلد بودم ببافم.. بافتی می بانو بافتنماه

  
رفتم ..صدام زد.. اتاقی بعد هم ماه بانو از جاش بلند شد و رفت تومی و حرف زدمی دو ساعت نشستیکی
  ..ارهی کمد داره تشک در می ازتودمید..ششیپ

  
  .. نفره؟کی ای نی خوایپتو دونفره م..نیدخترم براتون تشک دونفره انداختم تا راحت باش--

  
 خاک یوا!!.. تشک دو نفـــره؟؟یاونم رو.. کنار سرگرد بخوابم؟دی بایعنی.. که کال تو هپروت بودممن

  .. کم داشتمنویهم..به سرم
  

 نفره کی تو کمد دیاگر هم خواست..ذارمیبراتون دونفره م: گفت گمی نمیزیو چ ساکتم دی دیوقت
  ..نیراحت باش..زمی عزدی نکنیبی غرنجای اگمیبازم م..دیخودتون بردار..هست

  
  ..رونیبا لبخند نگاهم کرد واز اتاق رفت ب.. اتاق خشک شده بودموسط

  
  ..ره که هنوز تو هنگ بودم فقط زل زده بودم به تشک دو نفمنم

  
  .. موندرهی تشک خیاون هم نگاهش رو.. اومد تو اتاق و درو بستسرگرد

  
  ..ماه بانو انداخته؟--

  
  ..نه که از خدامه تو بغلت بخوابم..پ نه پ من انداختم: دلم گفتم تو
  
  ..اره-
  
  ..اشکال نداره.. خبیلیخ: شونه ش رو انداخت باال و گفت لکسی ریلیخ
  

  ..رونی زد بی داشت از حدقه مچشمام
  
  .. سرتا پاش پر از اشکالهنکهیا..اشــکال نداره؟-
  

  .. تشک نشست ی رو خاموش کرد و روالمپ
  

  ..نمی ببی تونستم سرگرد رو به راحتی مینورش کم بود ول.. اتاقی پنجره افتاد توی شهی ماه از شنور
  
  ..چطور؟: لبخند گفت با
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  .. زنه؟ی شده لبخند میچ.. شدشتری بتعجبم

  
  ..ستی درست ندی خودتون گفتخب..خب-
  
  !..من؟:  تعجب گفت با
  
  ..خود شما..اره-
  

  ..م؟ی رو تشک دو نفره بخوابدی گفتم نبای من ک--
  
  ..ارمی در بموی روسردی نبادی گفتیول..نی نگفتنویا-
  

  ..گمیهنوزم م.. گفتمنویا..خب اره--
  
  ..دهی بهم دست میخفگاحساس .. بخوابمی من شبا عادت ندارم با روسریول: حرص گفتم با
  
  .. زدم مال کدخدا باشهیحدس م.. پاش بودی شلوار پارچه اهی و دی سفی مردونه راهنیپ

  
  .. لباش هم لبخند بودی کرد به روی باز مراهنشوی پی که دکمه هاهمونطور

  
  ..ن؟ی کنیچکار م-
  

  ..ارمی در مراهنموی که دارم پینی بیم--
  
  ..اخه..یول-
  
  ..نییسرمو انداختم پا.. تنش بوددی سفی پوش رکابریز.. در اوردوراهنشی پلکسی ریلیخ
  

 منم عادت ندارم شبا با ی بخوابی شبا با روسریتو عادت ندار..یستیتو که نامحرم ن.. اخه ندارهیول--
  .. بلوز بخوابمای راهنیپ

  
  ..دهی بهم دست میاحساس خفگ: منو در اورد وگفت یادا

  
  .. شده بودمی خنده م گرفته بود هم حرصهم

  
  ..ن؟ی کنیمنو مسخره م-
  
  ..نه-
  
  ..نیاری رو در مراهنتونیاونوقت خودتون پ..ارمی در نموی روسرنیگی طرف مهی از یول-
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  ..دی سرشو درست کرد و دراز کشری زبالشت

  
  .. کردیاون فرق م-
  
  ..؟یچه فرق-
  

  ..من مردم..گهیخب د: کرد وگفت نگاهم
  

  ..ی شد گفتخوب
  
  ..شهی نملی دلنکهیخب ا-
  

  .. بخوابری بگایب..یسی اونجا وای خوای میتا ک.. شو دخترالی خیب--
  
  ..گهی رو نمیزی دونستم تا نخواد چیم.. نشد جوابنکهیا

  
اون که .. نداشتمی اگهی دیچاره ..پاهامو حرکت دادم و به طرفش رفتم.. نه؟ای بودم که برم جلو مردد

  .. بود؟ی واسه چ ادا و اصوالنی اگهید.. بهم نداشتیکار
  

  .. کردمی می شالم بازیبا گوشه .. تشک نشستمیرو
  

  ..گهیبخواب د--
  
  .. تونمینم-
  

  !..چرا؟--
  
  ..یروسر-
  

  ..اری خب درش بیلیخ: و گفت رونی داد بنفسشو
  

  .. موهام برداشتمی اون بودم اروم شال رو از روی هم که انگار منتظر اجازه من
  

  .. کنهیبرام مهم نبود که داره به موهام نگاه م..دم نگاهش رو حس کرینی سنگبازم
  
 اون بود ی جاارشیکه اگر ک.. مطمئن بودم نوی ایول..هی چلشی دونستم دلیواقــعا نم.. ونم چرادینم
  ..نهی منو ببی تار موهی ی ذاشتم حتینم
  

  .. متنفر بودمارشیچون در هر حال از ک..می بودی میتی موقعنی همچهی اگر تو البته
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 هم پنجه هامو نباریا..دمی کشی اوردم تو موهام دست می در مموی که هر وقت روسرمیشگی عادت همطبق
 چپم و با پنجه هام شونه شون ی رو شونه ختمیهمه رو ر.. روشدمی موهامو مثل شونه کشیفرو کردم تو

  .. اومدی خوشم منکاریاز ا..کردم
  

  ..امی باعث شد به خودم بصداش
  
  ..ب بخواریبهار بگ-
  

  ..دی بازومو گرفت و کشهویکه ..خواستم بپرسم چته؟..هنوز نشسته بودم.. لرزه؟ی صداش مچرا
  

  ..سرم درست کنار سرش بود.. رو تشکافتادم
  
  ..گهی بخواب دریبگ: حرص گفت با
  
  ..شما بخواب..؟یبه من چکار دار-
  

  ..؟یذاریمگه تو م--
  
 حموم پانسمان یحتما تو..فقط چسب زده بود زخمش رو یرو.. شدم و نگاهش کردمزیمخی جام نتو

  .. پانسمان بکنهرونی اومد بدمیچون من که ند..کرده
  
  .. گرفته بودمدهی مردونه ش رو نادی زهیغر.. کنم ی مکشی دونستم با کارام دارم تحرینم
  

  .. دونستم؟ی منه بدبخت از کجا میول.. کردمی رو منکارای جلوش ادینبا
  
  ..چکارت دارم؟..من؟-
  

  ..دی موهام چرخینگاهش رو.. من شدخی مدوباره
  

  .. راستمی بود رو شونه ختهی شون رهمه
  

  ..چشم..لب..چونه..اومد باالتر.. گردنمی افتاد رونگاهش
  

 شی که با هر نگاه وجودمو به اتیبه طور..گرم بود.. بودی جور خاصهینگاهش .. هام گر گرفته بودگونه
  ..دی کشیم
  

چطور .. نسبت بهش کشش داشتمتی نهای بیول.. دونم چم شده بودینم..ت موند چشمام ثابی تونگاهش
  .. خاصیلیخ.. بودی خاصزی چهی..خواستن.. جورهی.. جور تمناهی..بگم؟

  
 دیشا.. تونستمی نمنکهی خواستم و هم ایهم نم.. کردمی نمیحرکت..خشک شده بودم.. اورد جلوصورتشو

  ..همونطور بمونم..دوست داشتم باشم.. تونستم بکشم کنارینم..م تونستینم..اره.. بودشتری قدرتش بیدوم
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  ..لرزش داشت..نگاهش سرگردان بود.. زدشمیات..داغ بود.. بازومیگذاشت رو.. راستش رو اورد باالدست

  
  .. کردمی مینه باهاش همکار.. شدمینه مانع م..درست کنار سرش.. سرمو گذاشتم رو بالشتاروم

  
  ..دست راستشو گذاشت اونطرفم.. شدزیمخی اون ندمیمن که خواب..دی تپی م منهی سی با سرعت نور توقلبم

  
  .. دونستم محرمشمیم..تاب نگاهشو نداشتم.. بستمچشمامو

  
اگر ..حسم خاص بود.. من نسبت بهش احساس داشتمی دونم ولیاونو نم..منم داشتم.. داشتزهی غراون

 یاحساسم م..رمی تونستم جلوشو بگینم.. احساسمیم ول گرفتی بود هر جور شده بود جلوشو مزهیتنها غر
  ..پس اونو داشته باش..ی دارازیگفت بهش ن

  
تا ..اون خواستن..در حد اون کشش..کی نزدیلی خینه رابطه ..ازته دلم خواهانش بودم.. خواستمشیم

  .. گفتی که حسم میحد
  

با تمام وجود حسش .. کردم رو احساسی واقعیگرما..بعد هم.. پوست صورتمی نفسهاش به رویگرم
  ..دوباره تکرارش کرد.. از لبام کردزی بوسه رهی.. لبامیلباشو گذاشته بود رو..کردم

  
 یوجودم م.. گرفته بودمشی کلمه اتی واقعیبه معنا..نفس هاش تند شده بود.. به بازومدی کشدستشو
  ..سوخت

  
  ..؟یرس چ استیول..استرس داشتم.. بودجانیاز زور ه..دمی لرزی خودم مبه
  

  ..من..من..من که دختر نبودم.. کهمن
  

  .. لبام بودیلبهاش هنوز رو.. باز کردمچشمامو
  

 بذارم ادامه دینبا..ادی به وجود بی بذارم حسدینبا..ستمیمن دخترن..من.. بذارمدینبا..نه.. در اومداشکام
  ..بده

  
  ..ستمین..ستمیمن دخترن..ستمی کرد نی که سرگرد فکر میمن اون..من..ستمی پاک نمن

  
  .. ش و هلش دادم عقبنهی سی گذاشتم رودستامو

  
  ..هی گرری دستامو بلند زدم زیسرمو گرفتم تو.. جام نشستمتو
  

  .. زدمی از ته دل ضجه میول.. دهانمو گرفتمی نره جلورونی صدام بنکهی ایبرا
  

 ی ولدمی ازت پرسنویار ا هزاران بدیشا..چرا؟..چرا خدا؟.. رو بچشم؟ی تونم طعم خوشبختی چرا نمایخدا
  .. که من انقدر بدبختم؟هی چلشی دونم دلینم
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  .. حس کردمی صداش رو به خوبیندامته تو.. بودیمونی پر از پشصداش

  
 ی خواستم کاریباور کن نم..یول.. چم شدهوی دونم ینم.. نداشتمیبه خدا قصد بد..منو ببخش..بهار--

  ..خشبهارمنو بب.. منو ببخشایخدا..در حد..بکنم
  

 یول..به خدا..به من .. کردی داشت التماس منطوری که محرمش بود ای بوسه به کسهی یبرا.. پاک بوداون
  .. خدا؟یمن چ..یمن چ

  
  .. دفعه از کوره در رفتم و سرمو بلند کردمهی
  

 یتو از درد..ی دونی نمیچیتو ه: داشتم بلندتر از حد معمول نشه گفتم ی که سعیی کردم و با صدانگاهش
  ..من..من.. نگویچیپس ه..ی دلمه خبر نداریکه تو

  
  ..د؟ی چرخی زبونم نمیرو.. به زبون اورد؟شهیاصال مگه م.. بگم؟یچ
  

  .. خواستم ساکت باشهی اون لحظه نمیالاقل تو.. دادیسکوتش زجرم م.. هم سکوت کرده بوداون
  
  ..نیهم.. اون فقط سکوت کرده بودیول.. بگهیزی چهی.. خواستم اونم بهم بپرهیم
  
تو هم ..همونطورکه اون خوردم کرد..دی بهم خندارشیهمونطور که ک..به من بخند.. بگویزی چهی یلعنت-

  .. سکوت نکنیول..نابودم کن..خوردم کن
  

 شد و از من ی و نجابتت می پاکی همه ادعانی که اییپس باالخره تو (دیچی پی سرم می توارشی کیصدا
 ی دونینم.. چقدر خوشحالمی دونینم.. چه خوبیواااااااااا.. اره؟ دادنبتوی رو ترتی کردی میدور

  ..).. چقدر خوشحالمی دونینم..چقدر خوشحالم
  

  .. شددتری م شدهیگر
  
  ..یلیخ..ی پستیلیخ..ارشیخدا لعنتت کنه ک-
  

  .. بهت بخندم؟ی چیواسه ..؟یگی مهی چنایا..بهار چت شده؟--
  
 من تا اخر عمرم نکهیا.. زنگ خطر بودهیاون بوسه برام .. اخرمیزده بودم به س.. شده بودموونهید

  ..نمی بی رو نمی رنگ خوشبختنکهیا..بدبختم
  
  .. به اشک نشسته م زل زدم بهشی چشمابا
  

  .. بدونهدیبا.. احساست بشهری اون هم درگدینبا.. بود که بدونهوقتش
  



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

280

 هی که جلوت نشسته قربانینیا..مـستیمن پاک ن..ستــمیدختر ن..یبهار ساالر..چون من :دمی لب غرریز
  ..؟ی فهمــیم..ستیدختر ن..ستیبهار پاک ن.. شدهی مرد عوضهیهوس 

  
  .. باز مونده بوددهانش

  
  .. شده بودرهی و مبهوت به من خمات

  
  !..؟یچ: شد گفت ی مدهی که به زور شنیی صدابا
  
 ی بدبخت باقهیخر عمرم  تا انکهیمحکوم به ا..من محکومم..به من تجاوز شده..یدیاره درست شن-

  ..ی گناهنی همچهیاونم ..ستمی کنم چون اهل گناه نی تونم خودکشینم..بمونم
  
  ..شوکه شده بودم..بازومو گرفت و محکم تکونم داد.. دفعه به طرفم اومدهی
  

  ..فکش منقبض شده بود .. شدی مدهی دی هم به خوبکی تارمهی نی همون فضای توصورتش
  

  ..کار خودشه؟..ید حرف بزن لعنت..اره؟..ارش؟یک :دیغر
  

  .. اون باعثش شدیول..نه: و با هق هق گفتم نیی انداختم پاسرمو
  

 زل زد تو میمستق.. دفعه چونمو گرفت تو دستشو سرمو بلند کردهی..دستاش شل شد.. کردماحساس
  ..چشمام

  
  ..ات بود؟تو اتاق باه ..ی مهمونی نبود که اون شب تویهمون..اون مرد..برام بگو..بهار-
  

  ..؟ی دونیتو از کجا م..تو:بهت زده زمزمه کردم .. م بند اومدهیگر.. از زور تعجب گرد شدچشمام
  

  ..کالفه بود.. کنارمنشست
  

 که نقاب به صورتش داشت و کنارت نشسته بود رو یاون مرد.. بودمی اون مهمونیمنم اون شب تو--
  ..ادته؟ی
  
  ..؟یو بودت..اون مرد مرموز..اون: تعجب گفتم با
  

  .. تکون دادسرشو
  

  .. شدی نمباورم
  
 بگم اون شب بهت تجاوز دیاگر منظورت به اون شبه و اون مرد با:نگاهم کرد و گفت .. طرفم برگشتبه

  ..نشد
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  ..یتو سالم بود.. ت کردنهی پزشک هم معایحت ..یحت: کرد و ادامه داد ی کوتاهسکوت
  

  ..شم بهوشی کردم هر ان امکان داره بی ماحساس
  
 هی حرفات نیبگو که ا..یگی راست میبگو که دار..بگو: گفتم دمی که خودم هم به زور شنی ارومی صدابا

  ..توروخدا بگو..بگو که من هنوزم دخترم..ستی ننیری شیایرو
  
  .. کردمی دادم و هق هق میتکونش م.. ش رو چنگ زدمقهی برداشتم و زی طرفش خبه
  
  .. بگوگهی بار دهی..بگو من هنوز دخترم..یبگو لعنت-
  

  .. زدمیزار م..سرم خم شده بود.. شل شددستام
  

  .. تو بغلشدی گرفت و منو کشدستامو
  

  ..ایار: کردم گفتم ی مهی گذاشتم رو شونه ش و همونطور که گرسرمو
  

 کم اروم هیدختر ..هیلی باشن خدهیتا االن هم نشن..رونیممکنه صدات بره ب..اروم باش..سسسسسیه--
  ..ریبگ
  

 صبح از یپس چرا وقت.. شد؟یبگو اون شب چ..برام بگو: و با التماس گفتم رونی بدمی از بغلش کشخودمو
  .. تنم نبود؟یزی شدم چداریخواب ب

  
  ..گمی مزویهمه چ..گمیباشه م--

  
  ..می بوددهی هم دراز کشکنار

  
  .. شروع کرد به حرف زدنمی که به سقف زل زده بودهمونطور

  

  11فصل 
  
  "داخل اتاق  . .ی شب مهمان"
  

با دست به صورتش ضربه ..خم شد..چشمانش بسته بود.. به بهار انداختینگاه.. کمربندش را باز کردمرد
  ..زد
  

  ..دختر..یه--
  
  .. شده بودهوشی بهار بیول
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  .. لبانش نقش بستی رویطانی شلبخند
  

نشونت .. اره؟یندازیچنگ م..ی وحشیگربه کوچولو.. رسمی راحت تر به کارم مینجوریا..بهتـــر--
  ..دمیم
  
  ..دی محکم به در کوبیکی را ببوسد که شیخم شد و خواست لبها.. لذت به بدن او نگاه کردبا
  
  .. باز کنیکثافت عوض.. درونیباز کن ا-
  

 متوجه موضوع شود او ارشی دختر نامزد اوست و اگر کنی دانست ایم.. بودارشی کیصدا.. شده بودهول
  ..شترا زنده نخواهد گذا

  
  .. زدینفس نفس م.. بوددهی پررنگش

  
  .. زدی و داد مدی کوبی محابا به در می بارشیک
  

  .. کردی می بهار را مخفدیبا.. بلند شد و کمربندش را بستعیسر
  
 نیکمر بهار محکم به زم.. انداختنی زمی ارزش او را روی بیءای رحمانه مانند شیب.. را بلند کرداو

  ..اصابت کرد
  

  .. را مرتب کردیرو تخت.. تختریبهار را هل داد ز.. را باال زدی رو تختینشست لبه  نی زمیرو
  

  ..دی ترسیهنوز هم م..دی ش کشقهی به یدست
  
به طرف .. او را گرفتی قهی وارد اتاق شد و ی زخمیری چون شارشیک.. طرف در رفت و بازش کردبه
  .. هلش دادوارید
  
  ..؟یکجاست عوض-
  

  .. مست کرده بودی شک حسابیب.. دادی الکل میدهانش بو..شمانش سرخ بودچ.. نداشتیعی طبحالت
  

  .. اقا؟یک--
  

  .. به صورتش زدی محکممشت
  
  ..او انجا نبود..افتی از بهار نیاثر.. اطرافش نگاه کردبه
  
  .. به صورتش برخورد کردی همزمان مشت محکمی طرف او برگشت ولبه
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 دی ای درمی مست کرده است وبا چند مشت از پاارشی دانست کیم.. رفته بود نی مرد حاال ترسش از بان
..  
  
  .. شدندریبا هم درگ.. جانش افتادبه
  
 به او ارشینگاه ک.. اسلحه به دست وارد اتاق شدایار..در اتاق باز شد..دی نفر محکم با پا به در کوبکی

 ی شد و روهوشیضربه ب به صورت ان مرد زد که او هم به خاطر شدت یهمان موقع مشت محکم..افتاد
  .. افتادنیزم
  
  .. فرار کرده بودارشی کی داد ولستی فرمان اایار.. تراس فرار کرد ی از روارشیک
  

  ..نگاهش به ان مرد بود.. تخت نشستیرو..دی کششی موهانی بی دستکالفه
  

  .. تا از ماموران وارد اتاق شدند3 سه
  

  ..جناب سرگرد حالتون خوبه؟--
  
  ..نشی ببرنویا:ن مرد اشاره کرد وادامه داد به ا..(من خوبم-
  

  ..اطاعت قربان--
  
  ..رونیاو را از اتاق بردند ب..دو نفر بلندش کردند ونفر سوم به دستانش دستبند زد.. بودهوشی بمهین

  
  ..د؟ی کردیهمه جا رو پاکساز-
  

  .. اتاق موندهنی فقط امیهمه جا رو گشت..بله قربان--
  
  .. گردمی رو من منجایا.. خباریبس:اخت و گفت  به اتاق اندی نگاهایار
  

  ..او هم اطاعت کرد و از اتاق خارج شد.. به ان مامور دستور دادند که برگرددمی سی بی موقع از توهمان
  
 نگذاشت به جز ی جا را باقچیه..پشت پنجره..داخل کمد.. اتاق را گشتیهمه جا.. بلند شدشی از جاایار
  .. تختریز
  

 شیبی جیچراغ قوه .. بودکیتار..خم شد .. را کنار زدیرو تخت..دی بود که به ذهنش رسیی جانی اخرانجا
  .. تخت انداختریروشن کرد و نورش را به ز..را در اورد

  
 ختهی صورتش ری دختر رویموها.. تخت بودری دختر برهنه زکی.. از زور تعجب گرد شدچشمانش

  ..ست؟ی بدهد او کی توانست تشخصینم..بود
  

  .. با سرهنگ تماس گرفتعایسر.. به او نگاه کندنکهی ابدون



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

284

  
  ..بله--

  
  .. باالدی مامور زن بفرستهیقربان --

  
  ..فقط چندتا رو گذاشتم بمونن.. مامورا رفتنایار-
  

  .. شدی بدتر نمنیاز ا..دی کششی موهانی بی دستکالفه
  

  .. دارماجی پزشک احتهی مامور زن و هیجناب سرهنگ من به --
  

  !..شده؟ ی چ--
  
  .. اتاقهی تخت توری دختر زهی-
  

  ..انی بعتری هر چه سردمیاالن دستور م..باشه باشه--
  
  ..ممنونم-
  

تا امدن مامورامکان داشت .. نکندی توانست کارینم..مستاصل به ان دختر نگاه کرد.. را قطع کردیگوش
  .. خفه شودریان ز

  
 به دیبا.. انسان در خطر بودکی جان یول..دد بودمر..دیاما نتوانست و پس کش.. دستش را جلو بردارام

  .. کردی ش عمل مفهیوظ
  

  ..ردی بگدهی خاص ان را نادطی شرانی داد در احی مبارزه کرد و ترجدشی باالخره با تردیول.. داشتدیترد
  
 کیبا .. برد و دست دختر را گرفتشیدستش را پ..افتدی صورتش را برگرداند تا نگاهش به بدن او نایار
  ..دی کشرونی تخت بریرکت او را از زح
  

  ..دی او کشی را با دست گرفت و رویرو تخت.. کردی هم به او نگاه نمهنوز
  

چند تار از ..دستان لرزانش را جلو برد.. بودختهی صورتش ری دختر تویموها.. را برگرداندصورتش
  .. کندیی او را کنار زد تا بتواند صورتش را شناسایموها

  
  .. شدیباورش نم.. دهانش باز ماند بهاردنی دبا
  

  ..ارشهینامزده ک..نکهیا: کرد زمزمه
  

  .. به در اتاق خوردی موقع تقه اهمان
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  ..ستادیا
  
  ..دییبفرما-
  
  ..همراه پزشک که او هم زن بود وارد اتاق شدند.. مامور زنکی
  

  .. داد ی سالم نظاممامور
  
 دوارمیام..از همه جهت..دی ش کننهیلطفا معا: پزشک گفت به بهار اشاره کرد ورو به..  فرمان ازاد دادایار

  ..دیمتوجه منظورم شده باش
  

  .. راحت باشهالتونیخ..بله--
  

  .. هستمرونیمن ب.. رو به من گزارش کنجهی نتعایسر: به مامور گفت رو
  

  ..اطاعت جناب سرگرد--
  
 یتو..دیبه صورتش دست کش..ود صبح ب5..خسته و کالفه به ساعتش نگاه کرد.. رفترونی از اتاق بایار

  .. بودجهیمنتظر نت.. زدیراهرو قدم م
  

 سواالتش ی توانست پاسخ گوی نفر مکی یول.. انها نداشتی برای در سرش بود که جوابیادی زی هاسوال
حتما .. کردی میی از او بازجودیبا.. شده بودزی گالوارشی بود که در اتاق با کیهمان مرد..ان هم..باشد
  .. خبر داردزهایچ یلیاز خ

  
  ..مامور همراه پزشک ازاتاق خارج شدند.. اتاق باز شددر
  
  .. شد؟ی چجهینت: رو به پزشک گفت ایار
  
  ..ادی بهوش مگهی ساعت د2 ای 1تا .. شدههوشیدر اثر دارو ب..اون دختر سالمه-
  
ما اونو برهنه ..لمه؟ دختر از همه جهت سانی خوام بدونم ایم..خانم دکتر: دستش را تکان داد وگفت ایار

  ..ن؟ی شیمنظورمو که متوجه م..می کردداشیپ
  

 نیهمونطورکه گفتم ا..کامال متوجه منظورتون شدم جناب سرگرد: با لبخند نگاهش کرد وگفت پزشک
  .. هم ندارهی مشکلچیدختر سالمه و ه

  
  ..ممنونم .. خباریبس: وگفت دی کشقی عمنفس

  
  ..با اجازه.. کنمیخواهش م--

  
  ..ستی موقع درست ننیا.. از مامورا شما رو برسونندیکی تا دی صبر کندی ندارلهیوساگر -
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  ..خداحافظ..ممنونم از لطفتون.. دارملهیوس--

  
  .. سرش را تکان دادایار
  

  .. هست؟نیی پایکس.. باشنجایهم: به مامور زن گفت رو
  

  .. هستندنیی تا از مامورامون پا3..بله قربان--
  
  ..هر وقت بهوش اومد منو خبر کن..چشم ازش بر ندار..نییا پرمیمن م..خوبه-
  

  .. سوال داشتمهی قربان یول..اطاعت--
  
  ..بپرس-
  

 یول.. در بخش که مراقب باشهی جلومی مامور هم بذارهی..مارستانی بمی دختر رو ببرنی امی تونستیم--
  ..د؟ی نگهش داشتنجایچرا ا

  
 که ما یهمون..ارشهی دختر نامزد کنیا:گفت  وقاطع یبا لحن جد.. کردی سکوت کوتاهایار

 نی ای که امشب توییاون دختر با مهمونا..می داراجی بهش احتارشی به دام انداختن کیبرا..میدنبالش
 از لقب.. بهوش اومد اتاق رو ترک کنی وقتیول.. خارج بشهنجای از ادینبا.. کنهی بودن فرق میمهمون

  ..؟یدیفهم.. بشهیزی متوجه چدینبا..ریجلوشو نگ.. برهنجایبذار از ا.. متوجه بشهنکهیا
  

  .. کنمی کار رو منیهم..اطاعت قربان--
  
طبق دستورمن .. بودیشبه خسته کننده ا..کال اون شب.. خسته بودمیلیخ..بعد هم من برگشتم ستاد :ایار

  ..یشی خارج مالیتو هم از و..رهی مرونی مامور ازاتاق بی زنی پلک میوقت
  

اعتراف .. کردمییاز اون مرد بازجو..؟یری کجا منهیهمون مامور رو دنبالت فرستادم تا بب نانی اطممحض
 مرد نی که ادهی لو می بوده تو عالم مستارشی که اون شب با کیظاهرا همون دختر.. گفتزویهمه چ..کرد

  .. سروقتشادی و مشهی هم متوجه مارشیک.. اتاق باالستیبا تو تو
  
کال چندتا .. کنم؟هیگر..بخندم؟.. دونستم خوشحال باشمینم.. کردمیوش م حرفاش گی دقت به همه با

  ..رمی اشکامو نتونستم بگی حال جلونی با ایول..حس متفاوت اومده بود سراغم
  

  .. و نگاهم کردبرگشت
  

 اون دی پلی نقشه های دونستم تو هم قربانینم..ی هم دستارشی کردم تو با کی من اون موقع فکر م--
  ..یشد
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 کردم دختر ی همه مدت که فکر منیبه ا.. فکر کنمزیبه همه چ.. دادم سکوت کنمی محیترج.. نگفتمیزیچ
  ..به خدا گله نکردم.. نکردمهی که گرییچه روزها و شبا..ستمین

  
 یموچ دست راستشو گذاشته بود رو.. بوددهیکنارم دراز کش..نگاهش کردم.. گذشته بودی اقهی دق5 هی
  ..سته بود وچشماش هم بشیشونیپ

  
  ..چه زود خوابش برد.. خسته شدهیلی خانگار

  
 نکهیاز ا.. کنمی خودکشی نذاشتنکهیاز ا.. شکرتایخدا: لب زمزمه کردم ریز.. به سقف دوختمنگاهمو

  .. تحمل کنمیگذاشت.. محکم باشمیباعث شد
  

 ادی زای چیلیبود خ باورم غلط نکهیاز ا.. اشتباه درس گرفتمنیمن از ا..ستی حکمت نی کارت بچی هایخدا
  ..گرفتم

  
  .. صبور باشمنکهیا

  
  .. توکلم به تو باشهشهیهم
  

  .. شکرتایخدا
  

  ..ی نکرددی نا امدموی که امشکرت
  

  .. رو شکرتی بزرگایخدا
  

  .. شوداریب.. مادرزدلیعز..بهارم--
  

  .. مامان بودیصدا.. چشمامو باز کردمی الاروم
  

  ..بهارم--
  

  .. زدیو به روم نشسته بود وبه روم لبخند مر..مامان بود.. خودش بوداره
  
  ..هنوزم اغوشش گرم بود..بغلش کردم.. چشمام حلقه بستی اشک تودنشیبا د.. جام نشستمتو
  
  ..دلم برات تنگ شده بود..مامان-
  

  ..زمیدل منم برات تنگ شده بود عز--
  

  .. چشمامیزل زد تو.. منو از خودش جدا کرداروم
  
  ..؟یدیبهم قول م..ودت باشمواظب خ..دخترم..بهار-
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  .. مامان؟ی چیبرا-
  

  ..نمتی خوام ببیم..قول بده بهار--
  
  ..شتمیمامان من که االن پ-
  

  ..از جاش بلند شد وبه طرف در رفت.. لباشی نشست رویلبخند محو.. نگاهم کردفقط
  

  .. مامان؟یریکجا م: از جام بلند شدم و گفتم مهیسراس
  
  .. از اشک بودسیصورتش خ..م کرداروم برگشت و نگاه..ستادیا

  
  ..ایب..نمتی خوام ببیم..ایدخترم ب..بهارم: بغض گفت با
  

  ..مامـــان..نرو.. بمونشمیپ..نرو مامان: که داد زدم رونی رفت بی از اتاق مداشت
  
  .. عرق شده بودمسیخ..دمی خواب پراز
  
  ..دم؟ی خواب دیعنی ایخدا.. اتاق نبودی کس توچیه..به اطرافم نگاه کردم.. جام نشستمتو
  

خواستم از جام بلند .. سرمیشالمو انداختم رو.. موهام چنگ زدمیتو..سرگرد هم نبود.. نگاه کردمکنارمو
  ..شم که در اتاق باز شد و سرگرد اومد تو

  
  ..ریصبح بخ..سالم: لبخند زد وگفت دنمی دبا
  
  .. بهم دست داده بودیس بد حی دونم چرا ولینم..حالم اصال خوب نبود.. لب جوابشو دادمریز
  
 خواست ی مادرم که ازم میهمه ش صدا..رونیحسشو نداشتم منم پاشم برم ب.. رفترونی از اتاق بدمید

  .. شده بودمجیگ..دیچی پی سرم می توششیبرم پ
  

 رو گذاشت ینیاومد جلو و س..با پاش درو اروم بست.. دستاش بودی بزرگ توینی سهی.. اومد توسرگرد
  .. بودری و شری وشکر و نون و پنی چاوانیا ل ت2..نیزم
  
  ..م؟ی صبحونه بخورنجایا: تعجب گفتم با
  

  .. داره؟یمگه اشکال--
  
  ..ن؟یشما صبحونه نخورد..نه-
  

  ..نه--
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  .. بودنییسرش پا.. نگفتیزی چگهید
  

  ..یی چاوانی هم گرفت و گذاشت کنار لریچندتا لقمه نون وپن.. کرد وگذاشت جلومنیری من رو شیچا
  

  ..بخور--
  
  .. که برام درست کرده بود رو گذاشتم دهانمی لب تشکر کردم و لقمه اریز
  

  .. شدی افتادم حالم خراب می خوابم مادی که نی دونم چرا همینم.. کرده بودمبغض
  

  .. شده؟یزیچ--
  

  ..زل زده بود به من.. کردمنگاهش
  

  ..ستی نیزی نه چیعنی.. انداختم باال سرمو
  
  .. بدون حرف هم بغضم شکستیول..حرف بزنم و بغضم بشکنه دمی ترسیم
  

  ..هی گرری صورتمو زدم زی گرفتم جلودستامو
  

  ..دمی صداشو شننکهی تا ادی لحظه طول کشچند
  
  ..؟ی کنی مهیچرا گر..باز چت شد؟-
  

  ..مامانم: کردم گفتم ی که هق هق مهمونطور
  
  !..؟یمامانت چ: تعجب گفت با
  
  ..دمیخوابشو د-
  

  .. لحظه سکوت کردچند
  

  .. باشهریخ..خب--
  
داشت ..مامانم تو خواب بغض کرده بود.. باشهریفکر نکنم خ: اشکامو پاک کردم وگفتم نمی استی گوشه با

  ..نهی خواد منو ببیم..ششی گفت برم پیهمه ش بهم م.. کردی مهیگر
  

  ..نییسرشو انداخت پا.. گرفته شدصورتش
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ظاهرا راه باز ..رسهی مگهی ساعت د2 زنگ زد گفت تا دینو.. بخورصبحونه ت رو: گفت ی لحن ارومبا
  ..شینی ببی تونیامروز م..شده

  
  .. خداجون شکرتیوا..واقعا؟: لبخند زدم وگفتم ی خوشحالبا
  

 من ی باالخره از دست غرغرانکهی اای ی مادرت انقدر خوشحالدنیبه خاطر د: زد وگفت ی کمرنگلبخند
  ..؟یشیخالص م

  
  ..ش تعجب کردم حرفنی ااز
  
  .. ذره شدههیدلم براش .. مامانمشی خوام برم پی خوشحالم که میلیخب خ..خب-
  

  ..خوبه: سرشو تکون داد وگفت اروم
  
  ..شبی دیواااااااا..ذاشتی سربه سرم نمشبی مثل دگهید.. دونم چرا حالش گرفته بودینم
  
و از اونطرف هم .. کردی خوشحالم منیا.. گفته بود من هنوز دخترمنکهی حرفاش افتادم و اادی طرف هی از
  .. زدشمی اتنیا.. لباش افتادمی بوسه هاش و گرمادی
  

  .. کردمی افتادم هم داغ می مادشی ی وقتیحت
  

  !..؟یتب دار--
  
  .. دفعه هل شده بودمهی دونم چرا ینم.. خدا رسوا شدمیوا.. ضرب سرمو بلند کردمهی
  
  !..من؟!..؟یچ!..هان؟: و منگ گفتم جیگ
  

  ..گونه ت سرخ شده..یپس معلوم شد واقعا تب دار: وگفت دی خنداروم
  

  ..ناخداگاه لبخند زدم.. گذاشتم رو گونه م دستمو
  
  ..؟ی خندیچرا م: گفت ی لحن ارومبا
  

  ..دیبلندتر خند.. کردم و نگاهش کردمی کمرنگاخم
  

  .. شدتی بودم که االن رودهی ندشوی مدلنیا--
  
  !..؟یچ-
  

  ..ی و هم اخم کنی لبخند بزنی تونیان واحد هم م تو در نکهیا--
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  ..؟ی تونیمگه شما نم: وگفتم دمیخند
  

  ..نه--
  

  ..نیی انداختم پاسرمو
  

  ..بهار--
  
  .. اسمم از دهنش دستم خشک شددنی بردم سمت دهانم که با شنیداشتم م.. دستم بودی تووانیل
  

  ..؟ی کنی شما خطاب مایچرا منو سرگرد : کردم که گفت نگاهش
  
  ..ینی گذاشتم تو سوانویل
  
  .. تو خطابتون کنمستی نزیجا..نی بزرگتریلیبعدش هم از من خ..گهی دیخب چون شما سرگرد-
  

  ..ی بریبه کار نم) شما( مواقع هم ی بعضیحت..ی باهام برخورد کردیمی که صمدمی من بارها دیول--
  

  .. شدمی میاهاش خودمون مواقع بیخودم هم متوجه شده بودم که در بعض.. گفتی مدرست
  

 ی کردم لحنمو خودمونی شد جرات نمی می بودم و هر وقت هم جدیمی صمذاشتی وقت سربه سرم مهر
  ..کنم

  
  .. دونمینم-
  
  .. سوال ندارهگهیاونم قانع شد د.. جواب دادنتنی هم با اتو
  
  ..دی نپرسیزی چگهی دشیی خدایول
  

 رو برداشت و برد ینیسرگرد هم س.. تو کمددمی چرختخواب رو جمع کردم و..می رو خوردصبحونمون
  ..رونیب

  
  ..سرگرد اومد تو هال..رونی مرتب کردم و از اتاق رفتم بشالمو

  
 دو نیا..ششونی برو پیخواست.. اشپزخونه نی و ماه بانو هم توایدر..رونیکدخدا رفته ب: من گفت دنی دبا
  ..میری زود می ساعت رو تحمل کن2
  
  !..مگه اون نرفته بود تهران؟.. تعجب کردمای اسم دردنی شنبا
  
  .. کجا بود؟شبیپس د..  کوه مسدود شده بودزشی افتاد جاده به علت رادمی دفعه هی
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  ..؟ی کنی فکر میبه چ--
  
  ..ایبه در-
  

  !..ا؟یدر--
  
ه  االن کی متوجه نشدم ولروزید.. راه که مسدود شده بودیول.. ماه بانو گفت برگشته تهرانروزید..اره-

  .. افتادادمی یحرف از رفتن زد
  

  ..دمی کشقی نفس عمهی..ی خوبیاومممم چه هوا..رونیرفتم ب.. نگفتیزی چسرگرد
  

 اشپزخونه ی و ماه بانو رو از توای دری گفت گویکه صدا.. کنار حوض تا صورتمو بشورم رفتمی مداشتم
  ..دمیشن
  

چون در اشپزخونه باز ..دمی شنیحت م رایلیصداشون رو خ..اطمی حی متوجه نشده بودن من توانگار
  ..بود

  
 که یدید.. افتابهیماشاااهللا هزار ماشاااهللا دختره مثل پنجه ..سرگرد زن گرفته.. کنایدختر ح:  بانوماه

  ..نیی پاای بطونیاز خر ش..عاشق هم هستن
  

 یم خونه رفت.. خوام برگردم تهرانی زنم زنم کرد به دروغ گفتم مروزیاز بس د.. تونم مامانینم--
  .. کنهی کنارش نشسته و انقدر بهش توجه مگهی زن دهی نمی تونستم ببیچون نم..سویگ
  

  .. نکنیزیدختر ابرور.. بهار زنشهی نخوایبخوا--
  

  .. تونم فراموشش کنمینم..ن؟ی بفهمنی خوایچرا نم.. تونمینم--
  

  ..ستیدرست ن.. حرفا رونینگو ا..دختر شرم کن..خاک به سرم--
  

مطمئنم خودشو بهش ..رشیحتما مجبور شده بگ.. دختربچه رو دوست ندارهنی اایدونم ار یمن م--
  .. کنن که مثال بگن عاشقنی رفتار مینجوری ما ایجلو..انداخته

  
دختر .. بفهمنوی اایدر..بهار زنشه.. ما به دورغ به هم توجه کنن؟ی جلودی بای چیبرا..؟یگی مهی چنایا--

 ی رو اسم سرگرد قسم منجایهمه ا..می سرمونو بلند کنمی روستا نتون نکن تویکار..ابرومونو نبر
 بسته نامونی زمی روبهنذاشت اب ..دی روستا رو خرنی ایابرو..دی که نرفته اون ابرومونو خرادتی..خورن

  .. دختری پشت سرش بگناروی استیروا ن.. روستا برگردونهنی کرد تا تونست اب رو به ایانقدر دوندگ..بشه
  

 با یول.. حاضرم زن دومش بشمیحت.. رو فراموش کنمایامکان نداره ار..گمی مامان من بازم میول--
  ..اون باشم

  
  .. جام خشکم زده بودسر
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  ..گه؟ی داره می چوونهی دی دختره نیا

  
  .. دوم سرگرد بشه؟زن

  
  .. خدایوا
  

 هم قرض گهی دی تا2م دوتا گوش که داشت..ستادمی اشپزخونه بود اکی از درختا که نزدیکی پشت رفتم
  ..کردم و تمام حواسمو دادم به حرفاشون

  
  ..؟ی شدوونهیمگه د..؟یگی می چی فهمی مچیدختر ه..شنوم؟ی می چایخدا--

  
  ..ای اری وونهید.. شدموونهید..اره اره اره --

  
  .. من شرم کنیالاقل از رو..من مادرتم--

  
  .. داره؟ایمگه عاشق شدن هم شرم وح--

  
  ..چت شده مادر؟..ی نبودینجوری تو که اایدر..ی که تو نداریزیچ.. دارهایح..اره داره--

  
 که چقدر نیشاهد بود.. خوامی رو مای من اری دونستی مشی وقت پیلیشما خودتون از خ..عاشق شدم--

  .. رو نداره18 از شتری بندم بیشرط م.. بچه رو گرفتنی اون رفت ایول.. کردمیبهش توجه م
  

  ..شه باشه زنیهر چ--
  

  .. خوام زنش بشمیمنم م--
  

شر درست .. لعنت کنطونویدختر ش.. حرفا رو بشنومنیمنو بکش نذار ا.. اخر زمون شدهایخدا--
  .. دنبالشونادی داره مدیاقا نو..رنی امروز دارن منایا..نکن

  
  !..؟یک--

  
 دوتا نی اهی تو زندگی بندازشی اتیگناهه بخوا..شونی سر زندگرنیدارن م..رسهی مگهیاالنا د--

  ..از خدا بترس..بترس دخترم..جوون
  
  .. همسر دومششمیاگر خودش بخواد م.. کنم؟یمگه خالف شرع م-
  

 ی دختر که مثل دسته نی االن با وجود انکهی نه اتی اومد خواستگاری خواست همون اول میاون اگر م--
  .. جلوادیگله ب

  
  .. رو دوست دارمـای من اریولــ--
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  ..دمی رو منم شنایکه ماه بانو خوابوند تو صورت در ی ادهی کشیصدا

  
 ای بره ارادشی زدمش که تا عمر داره ی گرفتم می منی کاش دم دست خودم بود همچیا.. کردی کارخوب

  .. بودهیک
  

  .. بشهای زن دوم ارخوادی گفت می و مستادی ای مادرش می رویجلو.. بودی شرمی دختر بعجب
  
  ! سرگرد؟گمیمن چرا نم.. گرد شد دفعه چشمام از زور تعجبهی
  
  ..پس..ای کنم اریصداش م..اره..ایار..ایار..
  

 یبه روم لبخند م.. بودستادهی نه همون سرگرد پشتم ای واایار.. برگشتمعیسر.. نشست رو شونه میدست
  ..زد
  

  .. خانمستای نی کار خوبسادنیفالگوش وا--
  

  .. شدمی رد منجایمن داشتم از ا.. گفته؟یک!..من؟..زهیچ: زدم وگفتم ی لبخند مصلحتهی.. شده بودمهل
  

  .. گفتی نمیچیه..زل زده بود بهم ..دیخند
  
  .. دستش دور کمرم بودیفاصله مون همونقدر بود ول.. دفعه دستشو دور کمرم حقله کردهی
  

  .. لباش بودیهمون لبخند رو.. کردمی داشتم داغ مباز
  

 که کمر ایمخصوصا ار.. مادنیبا د..رونیز اشپزخونه اومد ب از اشک بود اسی که صورتش خی در حالایدر
بعد هم نگاهشو به من .. به دستش افتادای ارینگاهش از رو.. خشکش زداطی بود وسط حدهیمنو سفت چسب

  .. زدی نگاهش نفرت موج میتو..دوخت
  

  .. تو خونهرفت
  
 لبخند جذاب هی..باش لبخند بود لیصورتشو به طرفم برگردوند به رو..نگاهش کردم.. دستشو برداشتایار

  ....یو دوست داشتن
  

  ..رونی اشپزخونه اومد بی موقع ماه بانو از توهمون
  
  ..حوصله تون سر رفته؟..ن؟یینجایا: ما لبخند زد وگفت دنی دبا
  
  ..می کنی زحمتو کم ممی دارگهید..می هستدیمنتظر نو..نه ماه بانو :ایار
  

  .. ماشی پنیایبازم ب.. خونه سرتاسرش رحمتهنی ایووجود شما ت.. پسرم؟هی چه حرفنیا--
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  ..حتما--

  
  ..می بودستادهی ااطی حی توایمن و ار.. بانو رفت توماه

  
  ..اخه چرا؟.. بگم سرگرددی چرخی رو زبونم نمگهید
  
  ..دوست داشتم اسمشو صدا کنم.. شدمینجوری بودم ادهی رو شنای دری حرفای وقتاز
  

  .. داره کم سوزهیهوا .. تومیبر--
  

  .. احمقیدختره ..افتهی بای خواستم چشمم تو چشم درینم.. باشمرونی دادم بی محیترج
  
  ..م؟ینی مرغ و خروسا رو ببمیبر.. خوبهنجاینه هم-
  
  ..اد؟یاز مرغ و خروس خوشت م: لبخند نگاهم کرد وگفت با
  
  .. خوبهیمحض سرگرم..ادینه ز-
  
  ..میباشه بر..نطوی شیا: وگفت مینی نوک انگشتش زد به ببا
  

  .. کردمی لباس هم حس می دستشو از رویگرما.. کردمیی گذاشت پشت کمرم و راهنمادستشو
  
  .. کرد خوشحال بودمی بهم توجه منکهی ااز
  

  .. خروسهیتوش چند تا مرغ بود با .. جدا کرده بودنی رو با تورشی قسمتهی..اطی اونطرف حمیرفت
  
  .. خروس؟هی همه مرغ فقط نیا-
  

  ..ادهی براشون زنمیه همار--
  

  ..هی هم مرد ساالروونای حنیب..خوبه واال: وگفتم دمیخند
  

  .. دور از جون بگو خانمهی: کرد وگفت ینیری شاخم
  
  ..دور از جون..چشم-
  

 تا زن داره 5..؟ینی بیم.. سرش شلوغهی خروس هم حسابی اقانیا.. بودهنیتا بوده هم ..گهیخب د--
  ..ن سپر کرده؟ جلوشوی انهیاونوقت چه س

  
  .. کنهیمثال داره به خودش افتخار م..نمی بیبله دارم م-
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  .. تا زن5..ستی نیزیکم چ..گهیبله د-
  

  .. زدیداشت لبخند م.. کردمنگاهش
  
  .. ؟یموافق.. تا زن داشته باشه 2 از شتری مرد خوبه بهی مورد که نیتو هم با ا-
  

  .. وجهچیبه ه..نه: جواب داد قاطعانه
  
  ..چطور؟-
  

 زن به شوهرش توجه بکنه و هر دو رفتارشون با نکهی اای..من معتقدم مرد اگر زنشو دوست داشته باشه--
نه .. که واقعا مردنهییالبته منظور من با اون مردا..رهی بگگهی زن دهی رهی وقت مرد نمچیه..هم سرد نباشه

  .. شناسن ی کردن فقط هوس رو می مشت نامرد که از زندگهی
  

  ..نهیشیواقعا حرفاش به دل م.. زد زل زده بودم بهشی که حرف م مدتتمام
  
 که چشمش فقط دنبال زن خودش باشه ادی مری کم گیی مردانیواقعا همچ..پس خوش به حال همسرتون-

  ..و دنبال همسر دوم نباشه
  

  .. کردمی خوب حس میلی نگاهش رو خینیسنگ.. به مرغ و خروسا دوختم نگاهمو
  

  ..؟ی کنیم فکر نطوریتو ا--
  

  .. تکون دادمسرمو
  

  .. هستمی الدهی دونستم مرد اینم..خوبه--
  
منم دارم .. کنه و منمی داره واسه ت غش و ضعف مای که دریانقدر..یبدجورم هست.. یهست: دلم گفتم تو

  ..شمی موونهیرسما د
  

  .. در اومدیصدا
  

  ..دهیحتما نو--
  
  .. بغل کردنگرویهمد..خودش بود.. طرف در رفتبه
  
  ..؟یچطور..سالم پسرخاله جان :دینو
  

  .. توایب..خوبم..سالم--
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  ..می گردی بر ممیدار.. کار دارمی ستاد کلیتو..می برنی اگر حاضرگهینه د--
  
  !..کجا؟: با تعجب گفت ایار
  

  ..شمال.. خودمونتیوال--
  

  !..چطور؟--
  

  .. تموم شدتمونیمامور..بهت خوش گذشته ها.. بابایا--
  

  ..می نکردری رو دستگارشی هنوز ک ما کهیول--
  

  ..می کنی میریگیهمونجا پ..پرونده ش فرستاده شد شمال.. دونمیم--
  

  ..شه؟یمگه م..؟یاخه چطور--
  

 عصر تا حاال روزی از دگهید.. کردفیبا سرهنگ صحبت کردم اونم کاراشو رد..کار نشد نداره برادر من--
  ..می کنیرکت مفردا ح.. کاراش انجام شدهیهمه .. بودمری گیپ

  
  .. فقط سرشو تکون دادایار
  

  .. گرده شمال؟ی داره بر مپس
  
  .. دونم چرا دلم گرفتینم
  
  ..مقصدمون تهران بود..می بودنی ماشیتو
  

 بود باهامون دهیکدخدا هم که تازه رس.. کردمی کردم و ازش خداحافظی اخر با ماه بانو روبوسی لحظه
  .. کردیخداحافظ

  
  .. بودنیهربون زن و شوهر مواقعا

  
هنوزم نگاهش پر از نفرت ..ستادهی که پشت پنجره ادمشی اخر دیفقط لحظه ..ومدی نرونی اصال بای دریول

  ..شهی مشیزی چهیدختره ..هه..بود
  

 ی توکی موزیصدا..دستگاه پخش رو روشن کرد..ی همون سروان محبای دینو..می سکوت کرده بودیهمگ
  ..دیچی پنیماش

  
   کنارمیستیمد و ن اوبهارم،زمستون

  
   قرارمی توست که بدنی دبهارم،واسه
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   کنارمیستی اومد و نبهارم،زمستون

  
   قرارمی توست که بدنی دبهارم،واسه

  
  بهار

  
  .. دستشو برد جلو و پخش رو خاموش کردایار
  
  ..؟یااااا چرا خاموش کرد :دینو
  

  .. بذارگهی دیکی..؟ی گذاشتهی چنیا--
  

  .. بابایا..؟ی کنی چرا خاموشش مگهید..گو زودتر بنویا.. خبیلیخ--
  

  .. رو عوض کردآهنگ
  

  
  

   با تو چه خوبه حالمدوباره

  المیه خ چشمات شدداشتن

   چشاتهشی فکرم پتموم

   نگاتهی توی حس خوبچه

  

  .. ندارمتوی طاقت دورگهید..بهـــارم..بهارم

   قرارمی تو بدنیواسه د..بهـــارم..بهارم

  .. ندارمتوی طاقت دورگهید..بهـــارم..بهارم

   قرارمی تو بدنیواسه د..بهـــارم..بهارم

  
  ..نا؟ی به جز ای نداری اگهیگه دتو اهن:با حرص گفت .. پخش رو خاموش کرددوباره

  
 ترانه ها توشون یهمه .. شدمی پشت از زور خنده داشتم منفجر منیمن که ا.. با تعجب نگاهش کرددینو
  .. کردی میی هوانوی امد ای از بهار می اسمهی
  
  .. گرفتی خنده م مشتری خورد بی که حرص مینجوری ایوا
  

  ..دمی خندی دهانمو می گرفته بودم جلودستمو
  
 تو دره یافتاد.. هاشهی متیزی چهی تو هم امروز یلی خداوکیول..ذارمیصبر کن االن م..چرا دارم :دینو

  .. نخورده؟ییسرت به جا
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  ..؟یدی گوش مهی چنایا.. بذاری اهنگ درست و حسابهی.. نداشته باشی کارنشیتو به ا--

  
  ..مگه بده؟--

  
  ..نه--

  
  ..؟یپس چ--

  
  ..اهنگتو بذار..؟یدارتو چکار : گفت ی کالفگبا
  

  ..؟یباز گوشت تلخ شد.. خب یلیخ--
  

  .. اهنگو عوض کردبازم
  

  قلبتو باور ندارم, حرفا پرهنی از اگوشم
  
  من تورو تنها بذارم, بارم که شدههی خوام یم
  
   ذره عادت بکنمهی, خوام که به نداشتنتیم
  
  فکر تو راحت بکنم, با رفتنمدی شارمیم
  
   ذره عادت بکنمهی,ت خوام که به نداشتنیم
  
  فکر تو راحت بکنم, با رفتنمدی شارمیم
  
   ذره عادت بکنمهی
  

  .. دوباره پخش خاموش شددمی بودم تو حس که درفته
  
  .. تو حال ادمی زنی می کنی خاموش میه..گهیبذار بخونه د..چته تو؟: با حرص داد زد دینو
  

  ..؟ی نداری اهنگ درست و حسابهی..؟یدی گوش مهی چنایا--
  

  .. بذارم؟یبرات بندر.. نذاریگی بازم مذارمینفرت م.. نذاریگی مذارمیعاشقانه م..مگه چشونه؟--
  
  .. بهش انداختی نگاه جدایار
  

  .. شده بودی بودم اشک از چشمام جاردهی پشت از بس خندنی که امن
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  ..دی دی منو نمدی نونی همیبرا.. نشسته بودمای ارپشت
  

  ..رد هم باحال بودا جناب سرگنی ای کاراشییخدا
  

  .. پسر خاله ش چارهیب..رهی با خودش هم درگکال
  

  .. تهرانمیدی رسباالخره
  
  .. خونه ترمز کردی جلوی همون سروان محبای دینو
  
  .. تودییبفرما..دیدیزحمت کش..ممنونم-
  
  ..می بردیبا..نه ممنون :دینو
  
  ..خداحافظ-
  

  ..خداحافظ--
  
 نینگاهش برام سنگ..ستادیدرو نگه داشت و رو به روم ا.. شدادهی پنی ماش هم ازایار.. شدمادهی پنی ماشاز

  ..تحملشو نداشتم..بود
  

 چند روز نی ایهم برا.. ممنونمدی مدت بهم کمک کردنی ای تونکهیاز ا: لب گفتمری و زنیی انداختم پاسرمو
  ..ی مهمونیوت.. اون شبنکهیهم ا..نکهی وهم اافتمی گناه به زندان نی بدی باعث شدنکهیو ا
  

  ..دیخودش منظورمو فهم.. ندادمادامه
  

  .. بودی حالت صورتش جدیول.. نشست رو لباش ی کمرنگلبخند
  

  .. م رو انجام دادمفهیمن وظ..ستی به تشکر نیازین--
  

 فهی وظی کاراش از روی همه یعنی.. سرمو بلند کردم ونگاهش کردماروم
  .. شدمجی گایخدا..حالتاش.. کدخدای خونه شبید..نگاهش..یول..یول..بود؟

  
 بهش فکر ادیز..ی خوریسرما م..برو تو: که با همون لبخند گفت دی دی دونم تو نگاهم چینم

  ..خداحافظ..نکن
  

  .. گفت که حرکت کنهی شد وبه سروان محبنی سوار ماشی معطلی هم ببعد
  

 کوچه رد چی از پنکهیتا ارفت .. رفت و رفت و.. حرکت کردنیماش.. بودم سادهی و مبهوت سر جام وامات
  ..دمشی ندگهیشد و د
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  .. داد؟ی می حرفاش چه معنایخدا)..خداحافظ.. بهش فکر نکنادیز..( بوددهی تنم از حرفش لرزیول
  

  ..چرا پنهونش کنم؟..چرا رو راست نباشم..چرا به خودم دروغ بگم؟..اره..من دوستش دارم..من..من
  

 دوست داشتن رو نی بدنم داره ایتک تک سلول ها..احساسم .. رادمنش رو دوست دارمایسرگرد ار..من
  .. تابهیاون هم ب..قلبم.. زنهی مادیفر
  

  ..پس..رهیاون فردا م..نمش؟ی بی نمگهی دیعنی..شه؟ی می چحاال
  

  ..رفت.. رفتتی زندگی از توشهی همیسرگرد برا.. تموم شدزی همه چبهار
  

  ..به سرکوچه نگاه کردم.. بودمستادهیهنوز هم وسط کوچه ا.. تو چشمام حلقه بستاشک
  
  ..خداحافظ: لب با بغض گفتم ریز
  
  ..دی لرزیدستام م.. طرف در رفتم و زنگ رو زدمبه
  

  ..نمی قلبم شکسته بود و هم ذوق داشتم مامان رو ببهم
  

  ..هم ناراحت بودم و هم خوشحال..ضی کل دوتا حس ضد ونقدر
  

 داده بود وحالت هی پنجره تکی دستش را به لبه ایار..د را فرا گرفته بونی ماشی فضاینی سنگسکوت
  .. داد که سخت در فکر استیصورتش نشان م

  
  ..انچه در دلش بود وبه ان شک داشت.. بزندی خواست حرفیم.. به او انداختی نگاه مشکوکدینو
  
  .. کرده بودرییحال و روزش تغ..می برگردمی خواهی گفته بود مای به اری وقتاز
  

  .. را شکستنشانی وسکوت باوردیطاقت ن باالخره
  

  ..ایار--
  
  .. گرفت و به او دوخترونی نگاهش را از بایار
  
  ..ه؟یچ-
  

  .. شده؟یزیچ--
  

  ..نه :دی کشیقی شد و نفس عمرهی خرونی به بدوباره
  

  ..؟یچرا انقدر تو خودت..یستی قبل نیای اون ارگهی کنم دیاحساس م.. شدهتیزی چهی من مطمئنم یول--



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

302

  
  ..ستی نیزیفتم که چگ-
  

  !..؟ی کنی فکر می به بهار ساالری دارایار: که در دلش بود را به زبان اورد ی حرفباالخره
  

  !..؟یگی می داریچ: به او انداخت و گفت ی تندنگاه
  

 سالته 31..یری گی نممی دونم زود تصمیم..یستی نی دونم ادم احساساتیم.. شناسمیمن تورو خوب م--
  ..یری رو بگمی تصمنی بهتری تونیو م

  
  ..؟یگی رو به من منایخب چرا ا: گفت ی گرفته ای به رو به رو نگاه کرد وبا صداایار
  
  ..یچون حتم دارم عاشق شد: مقدمه گفت ی بدینو
  
  .. با اخم نگاهش کرد ایار
  

  .. بگو بگنجهیزی چهی..؟یمن و عشق و عاشق..کم چرت بگو: زد وگفت پوزخند
  

 بهش ی مدت که با بهار بودنی ایمطمئنم تو..یاحساس دار..یتو هم ادم..؟یم بفهی خوایچرا نم--
  ..تهیخانم و با شخص.. که نشه بهش عالقه مند شدستی نیبه هر حال اون هم دختر..یدلبست

  
  ..ستی ما ننی بیزیچ..انقدر از اون نگو.. بسهدینو: گفت ی به تندایار
  

 ی عصبیدی شنی و توش اسم بهار رو مذاشتمی که اهنگ منیهم..ی کردی نمرییوگرنه تو انقدر تغ..هست--
 ی کنه که تو می برخورد منطوری که قبال بهش اتهام وارد شده ای با کسیکدوم مامور..ی شدیم

 ی میو رادهی قبول داشته باش که تو زی گناهه ولیدرسته از اتهام مبرا شد و معلوم شد ب..؟یکن
 چه نهای ایبرا..شی گناهی و اثبات بیرت شده بود بهار ساالر فکر وذکی که همه دمی دی میگاه..یکرد

  ..؟ی داشتیلیدل
  
  .. محکملی دلهی-
  

  ..خب بگو تا من هم بدونم--
  
  ..؟ی فهمیم..هی بهار دختر سامان ساالردینو: مقدمه داد زد ی بایار
  
  ..ه؟ی کیمگه سامان ساالر..خب باشه: به او انداخت وگفت ی نگاه گنگدینو
  

  ..دوسته..اون کارخونه..اقابزرگ..یسامان ساالر: وگفت دی کششی موهانی بیت دسکالفه
  
  .. خودشه؟یمطمئن..دمیحاال فهم..اهــان: وبا تعجب گفت دی حرفش پرانیم
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 بهم ثابت کرد بهار دختر یاون هم با نشون دادن مدارک..من با مادرش حرف زدم..مطمئن مطمئنم-
  ..هیسامان ساالر

  
  ..هر دو سکوت کرده بودند..رفت  به فکر فرو دینو
  
 داشتم ارشی کی که رویبا شناخت.. ثابت بشه؟شی گناهی چرا بهش کمک کردم تا بیدیحال فهم :ایار

 هیریبعد هم با دستگ.. هستنی بردم اونا چه خانواده ای پقی تحقیبا کم..هی قربانهیمطمئن بودم بهار هم 
  .. گناههی واقعا بدمیاون زن فهم

  
االن چرا گرفته .. بودیخب اون موقع به خاطر سامان ساالر:ه مشکوک نگاهش کرد وگفت  دوباردینو
  ..ی حالت گرفته ست و به اسمش هم حساسی ازش جدا شدیاز وقت..؟یا

  
  ..ی کنیاشتباه م..ستی ننطوریا-
  

مون  کارطی به خاطر محی دونی خودت می برخورد نداشتم ولادیمن باهاش ز.. کنمی اشتباه نماینه ار--
بهار دختر .. چقدر بارشه ی بدم کصی تونم تشخی می جور واجور برخورد داشتم که به راحتیانقدر با ادما

  ..یول.. هیخوب
  
  !..؟ی چیول: نگاهش کرد وگفت عی سرایار
  
  ..؟یبرات مهمه بدون: با لبخند گفت دینو
  
  .. اخم کرد و جوابش را ندادایار
  

 بهتره ی اگر بهش احساس دارای اریول..بتهین که باز کردنش مص ابروهاتو گره کور نزگمی خب میلیخ--
  ..اون نه..یفراموشش کن

  
  !..چرا؟: متعجب نگاهش کرد وگفت ایار
  
   ..ی داریی حس هاهیپس بهش .. مچتو گرفتم؟یدید: خنده وگفت ریبلند زد ز..  نگاهش کردی کمدینو
  
  .. بگولشویفقط دل.. فکر کنیهر جور دوست دار-
  
  .. فکر کنمینجوریمن دوست دارم هم: ابروشو انداخت باال و گفت تطنی شبا
  
  .. سکوت کرده بودایار
  
 سال اختالف 13.. که خب مشخصهلی دلنیاول..ی فکر کنی به بهار حتی تونی نملی دل3 تو به ایار :دینو
 دوم لیدل..ستی نی سال اختالف کم13 بازم ی ولخورهی کمتر بهت میلی و خادیدرسته به چهره ت نم..یسن

عمرا اگه بذاره تو ..رگه اقابزلی دلنیدوم..شیری بگدهی نادی تونی اصال نمیعنی.. مهمهیلی خیلیو سوم خ
  ..بگم.. منستی الزم نی دونی رو خودت بهتر ملشیدل..یبا بهار ازدواج کن
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  .. دونمی مناروی ایهمه .. دونمیم: بود وهم گرفته گفت ی که هم جدی با لحنایار
  

  ..ــالاااای که اگر بگم واوی دونی سوم رو نملیل دیول--
  

  !..باز چه خبر شده؟!..؟ی بگی خوای میچ :دی پرسی کرد وبا کنجکاوزی را رچشمانش
  

اقا بزرگ ..وجود بهنوشه.. مهمترهیلی خلی سوم که از اون دوتا دللی دلی ولی فکر نکنم خوشحال بش--
  .. کردشی کارشهی نمگهید..دی چو انداخته که تو و بهنوش نامزد کردلیتو فام

  
  !..؟یچـــــ: بلند داد زد ایار
  
  .. هل شد و فرمان را چرخواند به راست و ترمز کرددینو
  

  ..می بود تصادف کنکینزد..چته تو؟--
  
  ..گهی داالی..؟ی گفتی بگو چگهی بار دهی دینو :دی خشم غربا
  

  ..نیو بهنوش نامزد کرد پخش کرده که تو لی فامنیاقابزرگ ب.. خب اروم باشیلیخ--
  
 من بر یچرا دست از سر زندگ..اخه چرا؟: زد و گفت شی موهانی بیچنگ.. از زور خشم سرخ شده بودایار
  ..ده؟یچرا عذابم م.. داره؟ینم
  

 ی از بچه هاش هم میحت.. کنه تا به خواسته ش برسهی میاقابزرگ هر کار.. چرای دونیخودت م--
 ی مادهی ش پچارهی بی به اقابزرگ و داره رو بچه هادهید گشته و حاال رس که جد در جهی خصلتنیا..گذره

  ..کنه
  
  .. دادهی تکی و به صندلدی به صورتش کشیدست.. سرش را بلند کردایار
  
من .. کنهی من هم بازی با زندگذارمینم..دمی اجازه رو بهش نمنی من ایول: محکم و قاطع گفت ی لحنبا

  .. به هدفش برسهذارمیمطمئن باش نم.. که بخوان به زور ازدواج کنممستیدختر ن.. سالمه31.. مردم
  
  .. را روشن کردنی در سکوت ماشدینو
  
  ..ستدی ای بزند سر ان می هر حرفای دانست که اری می خوببه
  

  .. کنهری مزخرفش بخی اقابزرگ و قانون هانی مارو با ایخدا اخر و عاقبت همه : دل گفت در
  

  12فصل 
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  آخرین فصل
  

  ..نگران شده بودم.. کنه؟ی در رو باز نمیپس چرا کس.. پشت در معطل شدمقهی دقچند
  

  .. که دستمو برداشتم در باز شدنیهم.. گذاشتم رو زنگ و پشت سر هم فشار دادمدستمو
  

  ..دمی خودم دی و نگران مامان رو درست رو به رودهی رنگ پرصورت
  
  ..مامـــان : لب زمزمه کردمریز ..هی گرری زدم زنشیدی دبا
  

  ..دستاشو از هم باز کرد..در کامل باز شد..بغض کرده بود..دی لرزیچونه ش م.. به اشک نشستچشماش
  
  .. و در رو بستاطی تو حدیهمونطورکه تو بغلش بودم اروم منو کش.. رفتم تو بغلشهی گربا
  

کرت که نمردم و  شایخدا..؟یکجا بود.. مادرزدلیعز..بهارم :دیچی گوشم پی پر از بغضش تویصدا
  ..دمیدخترمو د

  
 وقت تنهاتون چی هگهید.. براتون تنگ شده بودیلیمامان دلم خ: وبا هق هق گفتم رونی تو بغلش اومدم باز
  .. براتون نبودمی من دختر خوبدیببخش.. بمونمشتونی پشهی همدمیبه خدا قول م..ذارمینم
  

  .. م شدت گرفتهیگر
  

 چه نیا: کرد گفت ی ش وهمونطور که نوازشم منهی گرفت تو سسرمو.. از اشک بودسی مامان خصورت
 من زهیهمه چ..می رو جز هم نداریمن و تو کس..ی تنمیپاره ..یزدلمیتو عز.. دخترم؟ی زنی مهیحرف

  .. نگونویا.. دخترمییتو
  

  ..دمی بلند کردم و گونه ش رو بوسسرمو
  
  .. مامان؟ی شدفیچرا انقدر ضع.. قربونتون بشمیاله-
  

 ی سرما مرونیب.. تومی برایدخترم ب:اشک هاشو پاک کرد وگفت .. نشست رو لباش ی محودلبخن
  .. دارهیامروز سوز بد..یخور

  
 رو از من پنهون یزی چهی نیدار.. شده؟یمامان چ: کردم ی هنوز هق هق می هم اشکامو پاک کردم ولمن

  .. درسته؟دی کنیم
  

  ..گمی تو بهت ممیبر..نه دخترم--
  

  .. تومیدستشو گذاشت پشتم و با هم رفت..کردم نگاهش یکم
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 کنار زی می که روی ابوانی قرص ازتو جلد در اورد و لهی..دنبالش رفتم.. سمت اتاقشرهی داره مدمید
  ..تختش بود رو برداشت و خورد

  
  .. کشهیانگار داره درد م.. جمع شده بودصورتش

  
  ..رو تخت نهیکمک کردم بنش.. طرفش رفتم و شونه ش رو گرفتم به
  
  ..ست؟یمامان حالت خوب ن-
  

  ..زمیخودتو ناراحت نکن عز..ستی نی مهمزیچ.. کنهی کم تنم درد مهیفقط ..خوبم دخترم--
  
  ..؟یدکتر هم رفت..؟ی کشی درد میشما دار.. مامان؟ستی نی مهمزی چی چیعنی-
  

  ..نیحالم بد شد هم نگرانت شدم یکم.. نبودی مهمزی چیول.. مرخص شدممارستانیتازه امروز از ب--
  

پس اون دلشوره .. شنوم؟ی می چایخدا.. بوده؟مارستانیمامان تا امروز ب.. زده نگاهش کردمبهت
  .. مورد نبودیب..اون خواب.. هاینگران..ها
  

  .. فداتون بشمیاله..پس غصه نخور ..شتمیمن که االن پ: دورش حلقه کردم وگفتم دستامو
  

 نکهیاز ا.. گذشتری به خزیخداروشکر که همه چ..زمیخدا نکنه عز:فت  گذاشت رو دستم وبا لبخند گدستشو
  .. کنمی خدارو هزاران بار شکر میازاد شد

  
  ..؟ی نگفتیزی ها چهیمامان به همسا:بعد از چند لحظه گفتم .. سکوت کردم یکم
  

  ..دی نفهمیخداروشکر کس..نه--
  

 به بار گهی دیی ابروی بهی خواستم یم نگهید..حاال که مطمئن شده بودم دخترم..دمی کشی راحتنفس
  ..ادیب

  
  ..؟ی کردیچکار م..؟ی مدت کجا بودنیدخترم ا--

  
 ی سرهی..تو ستاد بودم مامان: با لبخند گفتم نی همیبرا.. بگمدی بای بهم گفته بود که به مادرم چای ارقبال

  .. موندمی مدی ازاد شدنم بایکارها مونده بود برا
  

  ..پس چرا باز نگهت داشتن؟.. رو صادر نکرد؟تیمگه دادگاه حکم ازاد--
  
  ..ارمی از قانون سر در نمیزیمن که چ.. دونم مامانینم-
  

  .. نگفتیزی سرشو تکون داد و چاروم
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  .. جام بلند شدم و رختخوابشو مرتب کردم از
  

  ..بخواب مامان: ش رو گرفتم وگفتم شونه
  

  ..هنوز شام درست نکردم..نه دخترم--
  
  ..شما استراحت کن.. کنمی مخودم درست-
  

  ..زمی عزی خسته ایتو تازه اومد--
  
  ..نیبخواب.. گرفتمی انرژدمیتازه شما رو د..ستمیخسته ن..ینه مامان-
  

  .. کنهی رو تحمل میادی داد داره درد زی بود که نشون میحالت صورتش جور..دی کشدراز
  
  ..باشه؟..ی صدام کنی داشتازی نیمامان به هر چ-
  

  ..خودتو خسته نکن.. دخترمباشه--
  
  ..رونی روش لبخند زدم و از اتاق اومدم ببه
  

 باغچه ی تویدرخت ها و گل ها..اطیح..خونمون..  مامانی دلم برایوا.. تو اتاق خودمرفتم
  ..خداجون بازم شکرت.. تنگ شده بودیواسه همه چ..اتاقم..
  

  .. بپوشمامی بخوامیم داد که م مانتو هم ماه بانو بههی بود و ای دری همون لباسالباسام
  
 بود رو ی قرمز و مشکی از رنگ هایبی بلوز وشلوار که ترکهیدر کمدمو باز کردم و .. تنم در اوردماز

  ..دمی وپوشرونیاوردم ب
  

کرم .. خشک شده بودیپوست دستم و صورتم کم.. بلندمو شونه زدم و پشت سرم با کش بستمیموها
  ..دمی کف دستم و به دست و صورتم مالختمی ریکم.. دادی می خوبیلیخ یبو..مرطوب کننده رو برداشتم

  
 دوست یمن و مامان هر دو ماکارون.. درست کنم؟یحاال چ..رونی که تموم شد از اتاق رفتم بکارم
  .. گرفتم همونو درست کنممیتصم..میداشت

  
خواب ..رفتم تو اتاق مامان.. شده بودکیهوا تار.. رو اماده کرده بودم که زنگ در رو زدنی ماکارونتازه
  ..اطی شال بلند انداختم رو سرم و رفتم تو حهی..بود

  
  ..ه؟یک: پشت در گفتم از
  

  .. بار به در زد2 دو
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  !..ده؟یچرا جواب نم..وااااا
  

  !..ه؟یک: گفتم دوباره
  

  !.. تونست باشه؟ی می کیعنی.. بار به در زد2 بازم
  

  .. نه؟ای دل بودم که باز کنم دو
  

  .. بار زد به در2 هدوبار
  

  .. بردم سمت قفل و اروم بازش کردمدستمو
  

  !.. چون معطل کردم رفته؟یعنی.. نبودیکس.. در رو باز کردمی الیکم
  

  ..سالم خانم: جلوم ظاهر شد و گفت یکی هوی کوچه سرک بکشم که یخواستم تو.. رو کامل باز کردمدر
  
  !..ه؟ی کگهی دنیا..مردم.. خدایوا.. منهی و دستمو گذاشتم رو سدمی کشیفی خفغیج
  

چهره ش .. بودیکی مرده باال تنه ش تو تاردمی در بود واز صداش فهمی هم که جلویکس.. بودکی تارکوچه
  ..دمی دیرو نم

  
  !..ن؟ی هستیشما ک-
  

  .. اومد جلویکم
  

  .. تو نور قرار گرفتصورتش
  
  .. دهانم باز مونددنشی دبا
  
  ..ن؟ی کنی چکار منجای شما ا-
  
  .. تو؟امی تونم بیم--
  
  ..دییبفرما.. البته-
  

 ش رو داد به درخت و هیتک..  نگاه تو کوچه کردم و در رو بستمهی..اومد تو.. در رفتم کناری از جلواروم
  ..نگاهم کرد

  
  ..سالم--

  
  ..ن؟یخوب..سالم.. رفتادمی دیببخش: زدم وگفتم لبخند
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  ..ی ندادصی صدامو هم تشخیحت..؟ی شدبهیباهام غرچه زود .."..؟یخوب..سالم" ی بگدیبا..گهی نه د--

  
سالم (ی گفتیوقت..ی کردم تو باشی فکر نمیعنی..حواسم نبود..اخه: لب گفتم ری و زنیی انداختم پاسرمو
  .. بدمصی نتونستم تشخی و سرد به زبون اوردیاز بس جد)..خانم

  
  ..ستادیرو به روم ا..  ش رو برداشت وبه طرفم اومدهیتک
  

  ..ست کجا بود؟ حوا--
  
  ..نگرانشم..ستی خوب نادیحال مادرم ز.. جاچیه: بهش انداختم وگفتم ی نگاهمین

  
  .. دونهی ما رو فقط اون میعاقبت همه ..خدا بزرگه: وگفت دی کشیقی عمنفس

  
  .. نگفتمیزی تکون دادم و چسرمو

  
 ی روینیلبخند دلنش..ممجبور شدم نگاهش کن.. چونه م وسرمو بلند کردری اشاره ش رو گذاشت زانگشت

  .. داشتیبرق خاص.. چشماش دوختم یبعد نگاهمو تو.. شدمرهی لحظه به لباش خهی..لباش بود
  
  .. به وجود اومده بود معذب بودمنمونی که بینی خاطر سکوت سنگبه
  

  ..نجا؟ی اومدم ای چی برای بدونی خوای نم--
  

  .. کردمینمواقعا فکرشو .. دوست دارم بدونمیلیخ..چرا: گفتم اروم
  

  .. گردمیفردا دارم بر م..ی اومدم خداحافظ--
  

  .. بودیجد.. زدی گفت لبخند نمی رو منای ایوقت.. گرفته شدنگاهم
  
  ..ی کردی خونه از من خداحافظیشما که امروز جلو..خب-
  

  ..ی نه درست و حسابیول.. کردمیاره خداحافظ--
  
  !..؟یدرست و حساب-
  

  ..متوجه منظورش نشدم..داد مثبت تکون ی به نشونه سرشو
  
  .. شده در اورد و به طرفم گرفتچی بسته کادو پهی کتش بی تو جاز
  
  .. دستش نگاه کردمی توی تعجب اول به خودش وبعد به کادوبا
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  !..ه؟ی چنیا-
  

  ..هی چنیباز کن بب.. دونمینم--
  
  !.. منه؟یبرا-
  

  ..خواستم نظرتو بدونم..دمی مادرم خرینه برا--
  

  ..شهیکادوش خراب م.. تونم بازش کنمی مادرتونه که نمیخب اگر برا:دم وگفتم  کرنگاهش
  

  .. کادوش کننددمیدوباره م.. ندارهیاشکال--
  

  ..باورم شده بود.. گفتی می رو با لحن جدنای ای همه
  

  .. م چطوره؟قهی سلنیبب..بازش کن..گهی دریبگ--
  

 یهر چند باز م.. کردم کادوش خراب نشهی میسع..بازش کردم.. دستمو بردم جلو و کادو رو گرفتمارم
  .. کردنی داد درستش میبرد م

  
اروم بازش .. داشتیروکش مخمل زرشک.. که تو دستم بود نگاه کردمی شکلی مکعبی جعبه به

  ..اوه..کردم
  
  ..دی درخشی مییبایبه ز) اهللا(اسم ..چه خوشگله.. صورتم گرفتمیجلو..درش اوردم .. گردنبند بودهی
  

  ..طوره؟چ--
  
  .. ت حرف ندارهقهیسل..مبارکش باشه.. خوشگلهیلیخ-
  
  .. جعبه و به طرفش گرفتمیگردنبند رو گذاشتم تو.. لبخند زل زده بود به منبا
  
  .. صورتش گرفتی جلو7به صورت ..رونیگردنبند رو اورد ب.. دستم گرفت ودرشو باز کرداز
  
کال مات و مبهوت سرجام .. گفتمی نمیچیمنم ه..د زی نمی حرفچیه.. به طرفم اومددمی کمال تعجب دبا

  .. سرم برداشتی شالمو گرفت و اروم از رویگوشه ..مونده بودم
  

 لباسم ی قهی یول.. ندارهی کاراش اشکالنی دونستم هنوز بهش محرمم و ایم..دمی خجالت کشراستش
  ..نهی تونست ببید و نم بوسادهیخداروشکر پشتم وا.. شد بپوشونمشی هم نمی جورچیه.. باز بودیادیز
  

  ..شوق داشتم.. بهم دست دادی حسهی.. پوست گردنم حس کردمی رو روری زنجیسرد
  
  ..پس!..گردنبند ماله منه؟..نیا-
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احساس .. خورد به گوشمی نفسش مهیگرم..نییقفل گردنبند رو بست و سرشو اورد پا.. ادامه بدمنذاشت
  .. کردمیگرما م

  
  ..برش گردون..ییاونم تو.. صاحب دارههید  گردنبننیا: وار گفت زمزمه

  
  !.. رو؟یچ: تعجب گفتم با
  

  ..پالک--
  

ذوق .. روش حک شده بودییبایبا خط ز) بهار( اسم.. دستم وپشتش رو نگاه کردمی رو گرفتم توپالک
 مورد توجهش بودم بهم نکهیا.. نکشمغی خودمو گرفتم که جی جلویکل.. بودییتو دلم غوغا..کرده بودم

  .. دادی میانرژ
  

  .. لبام نشستی روی بزرگلبخند
  
  ..ه؟ی کادو مناسبتش چنی ایول..واقعا خوشگله..ممنونم-
  

  .. تهیمهر--
  

  .. گرد شدچشمام
  
  !.. ؟هیمهر-
  
  .. ت رو بدمهی مهردیبا.. ت کرده مغهیمن تورو ص..اره: گوشم گفت تو
  

  .. روزش که تموم شد2.. روز بهت محرمم5 من فقط یول--
  
  .. الزمهنی ایول..نم دویم-
  
 ی کاش به جایا..ستی نهی به مهریازین..می محرم شدی جورنیما هم..ستی هم الزم نچیه: دلم گفتم تو

فقط .. خوامیمن خودتو م..ی باهام بمونیخوایم..ی خوایمنو م..ی منو دوست داری گفتی منهای ایهمه 
  ..وجوده خودتو

  
 یادی م زقهی رفته بود ادمی..نهیبند رو به گردنم بب م رو گرفت و اروم برم گردوند تا گردنشونه
 ری بود و گردنبد زدیپوستم سف.. موندرهی گردنبند خیرو..نیی چشمام سر خورد پاینگاهش از رو..بازه

  .. داشتی خاصیاون نور کم درخشندگ
  
 ی قلبم تو کهیبه صورت..حرکاتش نرم واروم بود.. جلوارهی که داره صورتشو مدمید.. گردنم شده بودخیم
  ..دمی لرزیم.. داشتمجانیه..دی تپی م به سرعت منهیس
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 گرم یلیخ.. اغوششیتو.. بودمکشی نزدکینزد..منو به خودش فشرد.. دور کمرم حلقه کرددستاشو
  .. دادی می خوبیلی خیادکلنش بو..بود

  
  ..ناخداگاه چشمامو بستم..دی گردنم رو بوسی خم کرد و روسرشو

  
  ..دهی می خوبیگردنت چه بو..بهار: گوشم زمزمه کرد ریز
  

 که به صورت و دستم یبه خاطر کرم.. کردم چشماش خمار شدهیحس م..نگاهش کردم.. بلند کردسرشو
  .. گرفته بودی خوبیپوستم بو.. بودمدهی گردنم مالری هم به زیزده بودم و کم

  
  ..می شدرهی هم خی چشمای لحظه توچند

  
  ..منو ببخش--

  
  !..چرا؟:م وگفتم  تعجب نگاهش کردبا
  

  ..فقط منو ببخش: منو به خودش فشار داد وگفت محکم
  

وجودمو ..نی نرم و دلنشی بوسه هی..دی لبامو منو بوسی بزنم لباشو گذاشت روی بذاره من حرفنکهی از اقبل
  ..دیدوباره بوس..دی کششیبه ات

  
  .. کاشیا.. کاشیا.. بهارستی هوس نیباور کن از رو..ستی هوس نیاز رو: دور کرد وگفت ی کملباشو

  
 خمار نگاهش کردم ی با چشمای وقتنویا.. هر دومون بسته بودیچشما.. لباشو گذاشت رو لبامدوباره

  .. کردی می قراری م بنهیقلبم تو س..دی بوسیبا ولع لبامو م..منم چشمامو بستم..دمیفهم
  

  .. دادصی شد تشخیباس هم م لیاز رو..تنش داغ بود.. اوردم باال و دور کمرش حلقه کردمدستامو
  

  .. هنوز چشماش بسته بودیول.. لبام برداشتی از رولباشو
  
 تونستم نگهت ی کاش میا..ی مال من باششدی کاش میا: چسبوند و زمزمه کرد میشونی رو به پشیشونیپ

  ..یفیتو ح.. تونمینم..شهینم..یول.. بهارمی شدی کاش میا..دارم
  

 یچرا منو نم.. کنه؟ی و سردرگمم مجیچرا گ..گه؟ی رو منایچرا ا.. کردی م موونهی داشت دحرفاش
  ..شه؟ی نمگهیچرا م..خواد؟

  
مشکالتم ..من از تو بزرگترم..شهینم..نه که نخوام: حرفا بود که خودش ادامه داد یلی خانگری سکوتم بانگار

 بشه شیزیاگر چ..انشمهر روز نگر.. جونش در خطرهنمیزتری عزنمی تونم ببینم..شغلم دستامو بسته..ادهیز
  ..پس..ارمیطاقت نم.. بشهشیزیاگر بهارم چ.. شکنمیم
  

  ..اشکام صورتمو پوشونده بود.. بلند کرد وصورتمو گرفت تو دستاشسرشو
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  ..شهیبفهم که نم..درک کن..؟ی کنی مهیچرا گر: گفت ی گرفته ای از اشکم با صداسی صورت خدنی دبا
  

وجودم به وجودش بسته ..اروم رفتم جلو و از پشت بغلش کردم..داخماش تو هم بو.. کرد به منوپشتشو
  ..شمیخورد م.. شکنمی کردم اگر ازم دور بشه میحس م..بود

  
 ی که می هستی مردنیتو بهتر.. رو ندارمی کسچی جز مامانم های دننی ایمن تو..تنهام نذار..ایار-

  ..ایار.. خوامشی که ازته دلم میکس..شناسم
  

  ..ی روزهی..دیشا..شهینم.. تونمینم..بهار:ده بود  گرفته تر شصداش
  
  ..گهی کس دچی خوام ماله تو باشم نه هیم.. مونمیم.. کنمی صبر م-
  

  .. تو صورت هممی شده بودرهیخ.. برگشتاروم
  
 نهی سی وارهیمحکم به د..دمی شنی قلبشو میصدا..نهشی تو بغلش وسرمو چسبوند به سدی منو کشی نرمبه

  ..دی کوبیش م
  

  .. سال ازت بزرگترم دختر13من ..اخه من چطور از تو دل بکنم؟--
  
  ..ستی برام مهم ن-
  

  ..ستی هام با خودم و خانواده م کم نیریدرگ.. دارمادی مشکل زمی زندگیمن تو--
  
  ..می کنیمشکالتت رو با هم برطرف م-
  

 تونم ینم.. بچه هامیا برندهیودر ا.. خودم خطرناکه هم همسرمیشغلم هم برا..سمی پلهیبهار من --
  ..جونت رو به خطر بندازم

  
من و .. کننی میخوشحال و خوشبخت هم کنار زن و بچه شون دارن زندگ.. ازدواج کردنسی همه پلنیا-

  ..شهیم..ای ارمی تونیم..تو هم مثل همونا
  

جدا دوست نداشتم ازش ..خودمو سفت چسبوندم بهش.. دستشو محکمتر کردی و حلقه رونی داد بنفسشو
  .. کردمی درک می االن به راحتنویا.. بودای من اغوش اری براای ممکن تو دنی جانیبهتر..بشم

  
 ماتی تصمهیبراش ..ی خوام بهشون نفوذ کنینم..ارشی تو باند کی خوام بری نمگهید: گفت ی لحن قاطعبا
  .. دارمگهید
  

  .. هنوز تو بغلش بودمیول.. بلند کردم سرمو
  
  ..دمی که من کشهیی تمومه عذاب هایاون باعث و بان..رمی انتقام بگ خوام ازشی من میول-
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 که ارشی گروهه وابسته به کهی بود تورو بفرستم تو نیقصدم ا..ذارمی من نمیول: کرد وگفت ی کمرنگاخم

 ی کم به اونجا رفت و امد میلی خارشیک.. کنندتیی تونستن شناسایاونا نم..یباهاش سر وکارنداشته باش
 نکاروی اذارمی وقت نمچیه.. برام باارزشهزتیهمه چ..وجودت..چون جونت.. خوامی نمنوی االن ایول..کنه
  ..یبکن

  
  ..خوشحال بودم.. همه براش مهم بودم نی انکهی ااز
  

  ..دی بوسمویشونیپ.. دادم لشی تحوینیری شلبخند
  
  ..برام سخته.. تونم ازت دل بکنمیبه خدا نم: لبخند زل زد تو چشمامو گفت با
  
  ..نطوریمنم هم-
  

  ..؟ی صبر کنی تونیم--
  
  ..یتا هر وقت که تو بگ-
  

  ..؟یستی من بای در برابر مشکالت زندگی تونیم--
  
  .. تونمی در کنار تو و با تو هستم میتا وقت-
  

  .. گردمیمن برم.. پس صبر کن--
  

  ..مدیقول م.. گردمیبرم:گونه ش رو به گونه م چسبوند وگفت .. پررنگ تر شدلبخندم
  
  ..دمیقول م.. مونمیمنم منتظرت م-
  

  ..خداحافظ..مواظب خودت باش: گوشم گفت ری زاروم
  
  ..خدانگهدار..تو هم مراقب خودت باش-
  

روشو برگردوند وبه طرف در .. کردینگاهم نم..دل کندن ازش سخت بود.. منو از خودش جدا کرداروم
  ..شهیزم دور م از وجودم داره اکهی تهیانگار .. شدیاشکام جار..رفت

  
 رو شیدلم تابه دور..دستش رو قفل در بود که از پشت بغلش کردم..دمیبه طرفش دو..اوردمی نطاقت

  ..نداشت
  
 دفعه برگشت وبغلم هی.. شدی منیی ش تند تند باال و پانهی سیقفسه .. ش چنگ زدمنهی پنجه هام به سبا

 ذاشتینم.. کرددنمیم و با ولع شروع به بوس لباشو گذاشت رو لبایبه تند..واریمنو چسبوند به د..کرد
  ..با تمام وجودم.. خواستمشیم.. کردمی میخودم هم باهاش همکار..تکون بخورم
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  .. وجهچیبه ه..ومدیدردم ن.. از لبام گرفتواشی گاز هی و دی کشکی اه کوچهی
  

  ..نفساش داغ بود.. جدا کردلباشو
  
دل کندن ازت .. برمدیبا..برام سختش نکن..کن بهار ننکارویبا من ا: گفت ی لرزونی لب با صداریز

  ..خداحافظ..بهارم.. برمدی بایول..سخته
  

در محکم به ..رونی قفل در رو باز کرد ورفت بعیسر.. ازم جدا شد وبه طرف در برگشتی معطلی هم ببعد
  .. شددهیهم کوب

  
منتظرش ..ادی دونم که می مپس.. گردهیقول داد بر م.. برگردهایخدا..رفت..ایار..رفت..دی لرزوجودم

  ..ادیاون م.. مونمیم
  

تنهام .. برگردهایخدا..هی گرریبلند زدم ز..  زانو زدم و دستمو گرفتم به صورتمواری کنار دهمونجا
  .. خوام تحمل کنم و صبور باشمیم..ارمیبهم صبر بده تا طاقت ب..نذاره

  
  .. عشق و احساس منهی همه ایار
  

  .. منهزهی چهمه
  

  ..مزی چهمه
  

  .. هال نشستمیتو.. کردم وارد خونه شدمی که اشکامو پاک مهمونطور
  
مامان خم شده .. رفتم توعیسر..دمیدو.. دمی مادرمو شنی ناله ی گذشته بود که صداقهی دونم چند دقینم

  .. کردمیبود وناله م
  
  ..بازوشو گرفتم واروم تکونش دادم.. به طرفش رفتم و کنارش نشستمی نگرانبا
  
  ..چت شده قربونت برم؟..مامان..انمام-
  
  ..درد دارم: لب گفت ریز
  
 رو وانی تونست لینم.. اب گرفتم جلوشوانی قرص از تو جلد در اوردم و با لهی دست لرزونم با
  .. قلپ از اب هم پشتش خوردهی دهانش و یقرص رو گذاشت تو..خودم براش گرفتم..رهیبگ
  

  .. کردیناله م..شده بود صورتش از زور درد جمع یول..دی کشدراز
  

  ..نگاهم کرد..دستمو گرفت.. م گرفته بودهیگر
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  .. بهاردیباالخره وقتش رس: ناله گفت با
  
  !.. مامان؟یوقت چ: تعجب گفتم با
  

توان حرف زدن ..دخترم.. من و پدرتی و گذشته تیاز هو..از پدرت.. بهت بگمزویوقتشه همه چ--
  ..کنار تخت..در کشو رو باز کن..ندارم

  
  .. که گفت رو کردمی کارهمون

  
  ..کهی کوچدهی کلهی.. اون برگه هاستری زدی کلهی--

  
  ..برش داشتم.. اونجا بوددی کلهی..درسته

  
  ..که بعد بدمش به تو.. باشهکمی گذاشتم نزدنوی حالم بد شده ایاز وقت--

  
  !.. مامان؟هی چدهی کلنیا-
  

 تهی هویهمه .. هم کنارشهدشیکل.. رنگ هستیه ا قهوی صندقچه هی اون یتو..نیرزمی زیصندوق تو--
  .. بده دخترمی قولهیفقط بهم ..من وپدرت اونجاست

  
  !..ه؟ی چتیمنظور مامان از هو.. و مبهوت نگاهش کردممات

  
  !.. مامان؟یچه قول: کردم ی مهی گراروم

  
تا قبل از اون ..یار و اون صندوقچه رو بردیبر.. هر وقت من تنهات گذاشتم و مردمنکهیا :دی درد نالبا

  ..سمتش نرو
  

  .. شده بودلی م به هق هق تبدهیگر
  
  .. بشهتیزیخدانکنه چ.. نگونویمامان ا-
  

بذار ..دمیدارم تقاص پس م.. هم که به سرم اومد حقم بودیی بالنیا..عمر دست خداست دخترم--
  ..هروقت تموم کردم برو سراغه صندوقچه

  
  .. دستم بودیدست مامان تو..و گذاشتم رو تختسرم..نیی و از تخت اومدم پاسرخوردم

  
  ..ادامه نده..مامان نگو-
  
  ..بهش عمل کن.. همون صندوقه دخترمی من هم توتیوص :دی توجه به حرف من نالیب

  
  ..مامان-
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 ی میدیرنگش به سف.. دردی از رویول.. لباش لبخند بودیبه رو..سرمو بلند کردم.. نگفتیزی چگهید

  ..زد
  

  ..صبور باش..ی با مشکالت مبارزه کنی تونیم..ی هستیتو دختر محکم..خترم باش دیقو--
  

  .. تخت و زار زدمی سرمو گذاشتم رودوباره
  
  ..توروخدا ..مامان ترکم نکن..شمیتنها م.. تونمیمن بدون تو نم..نه مامان-
  

  .. از حال رفتمی کدمی نفهمنکهی کردم و هق هق کردم تا اهی زار زدم و گرانقدر
  

  .. بوددهینور افتاب از پنجره به داخل تاب..صبح شده بود.. چشمامو باز کردمیوقت
  

  .. با دست ماساژش دادمیکم..گردنم خشک شده بود.. تخت بلند کردمی از روسرمو
  
 ی خورد وبعد قرصش رو می صبحونه مدیبا..وقت داروهاش بود..چشماش بسته بود.. مامان نگاه کردمبه

  ..خورد
  

  ..مامان:م وصداش زدم  تکونش داداروم
  

  .. ندادجواب
  
  ..مامـان-
  

  .. محکمتر تکونش دادمیبا نگران.. نخوردتکون
  
  ..مامـــان-
  

  ..مامـــان..مامان..ایخدا..دستاش سرد بود.. زدینم..نبضشو گرفتم.. خوردی تکون نماصال
  

  ..ودم قرار بی زدم و هم بیهم زار م..هل شده بودم.. کردمی زدم واسمشو صدا می مداد
  
  ..هیرگری و بلند زدم زاطی تو حدمیدو.. چکار کنمدی دونستم باینم
  

  ..مامانم.. به دادم برسهیکیتوروخدا ..مامانم مرده..دیکمک کن: زدم داد
  

  .. کردی زد وصدام میبه در م..دمی رو از پشت در شنهی زن همسای صدانکهی و داد کردم تا اغی جانقدر
  
  ..رو باز کردم که دنیهم..دمی طرف در دوبه
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  ..مرده..مامانم مرده..دیتوروخدا کمکم کن: گفتم هی گربا
  
  .. بودوارمونی به دواری دهیهمسا.. نگاهم کرد واومد توی نگرانبا
  
  ..منم پشت سرش رفتم..رفت تو..دی طرف داخل دوبه
  

  .. تموم کرده بودیول.. مامان رو گرفتنبض
  
  ..تاسفم بهار جانم: به اشک نشسته نگاهم کرد وگفت ی چشمابا
  
  .. شدی چدمی نفهمگهید.. مامان نگاه کردم و از حال رفتمی حرف به چهره نی ادنی شنبا
  

  ..بدون من..مادرمو به خاک سپرده بودن.. کار ازکار گذشته بودگهی بهوش اومدم دیوقت
  

 بار 2..م داشتیدی گفتم و تب شدی مونیهمه ش هذ.. بودمهوشی روز ب3 من هی خانم همسای گفته طبق
  .. رفتمی دوباره از حال مدی کشی نمقهیبهوش اومدم که به دق

  
  .. زدمیمامانمو صدا م.. قرار بودمی بهوش اومدم بیوقت

  
  .. بودم وبه سنگ قبرش زل زده بودمستادهی قبر مادرم ایباال

  
 نیسنگ م سکوت هی گری کردم و صدای که هق هق میدستامو گذاشتم رو سنگ سرد و در حال.. زدمزانو

مامان ..ی نموندشمیتو هم پ..ینموند..یرفت..یمامان باالخره تنهام گذاشت: شکست گفتم یقبرستون رو م
 خوام بهم صبر یاز خدا م.. صبور باشمیخواست..هستم.. محکم باشمیگفت..شمیم.. مقاوم باشمیازم خواست

 ینم.. رو ندارمی کسچی هنجای ا منی ولیستیتو تنها ن.. باباشی پیرفت..مامان برام دعا کن..و تحمل بده
 گفتم یبهت م.. گفتم که عاشق شدمیحتما بهت م..ی موندیاگر م..یاگر بود..خواستم ازت پنهون کنم

 نهی مشکالت سی باشم و محکم جلومقاوم دیبا.. صبور باشمدیبا.. صبر کنمدی بایول.. رو دوست دارمایار
  ..دعا کن..مامان برام دعا کن.. تونم ی پشت سرم باشه مرتی خیاگر دعا..سپر کنم

  
  .. زدمی لب حرف مری کردم با مامان زی مهی که از ته دل گری چسبوندم به سنگ و در حالمویشونیپ

  
 زای چیلی کردم خی حس می دونم چرا ولینم.. بعد از مراسم چهلم مادرم سروقت اون صندوقچه نرفتمتا

  .. اون صندوق باشه که سرنوشتمو عوض کنهیممکنه تو
  

  ..مبهم بود.. ناخداگاه بودیول.. حس رو داشتمنی دونم چرا ای نمواقعا
  

  .. باهاش روبه رو شددیبا..دی جنگشهی با سرنوشت نماما
  

  ..توش قدم گذاشتم..باهاش رو به رو شدم.. کارو کردمنی هممنم
  

  .. که از تهش خبر نداشتمی راهیتو



  جلد اول                                                                                                              عشق و احساس من

  
 

 

319

  
  .. در انتظارمهی دونستم چینم

  
  .. بوددهی من دی برایدای زی خواب هاریتقد

  
  .. من قدم اول رو برداشتمیول

  
  ستی سخت تر از انتظار نزی چچیه

  
   کندتی آشنا صداکی که ی هم انتظار لحظه اآن

  
   به تو بفهماند که دوستت داردو

  
   ارزدی مبای هر چقدر که انتظار هم سخت باشد به آن لحظه زاما

  
  ود شبمی نصبای کشم تا آن لحظه زی انتظار مپس

  
   عشق و احساس مننیباتریز

  

  )* جلد اول انیپا*( 
  

  آبی برنگ احساس من . .  در  . .ادامه دارد

  
   دو جلد است2 رمان در نیا

  

  عشق احساس من : 1 جلد

   برنگ احساس منیآب : 2 جلد

  
  موجود است کانال کتاب تلگرام ما من در آبی برنگ احساسجلد دوم این کتاب با نام 
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   کتاب ما در تلگرامکانال

goldjar@   

  

  

  
  
  

  
  

  
  

  تی ساوب
  

IR.BLOG.GOLDJAR  
COM.BLOGFA.2GOLDJAR  

  
  دی باشموفق


